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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan 

Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

 Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan sesuai 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pelaksanaan 

Penatausahaan Aset Daerah ada 3 (tiga) kegiatan yaitu Pembukuan, Inventarisasi, 

dan Pelaporan. Pada Pelaksanaan Pembukuan, belum berjalan dengan baik 

terlaksana dengan baik dikarenakan belum sesuai dengan Permendagri No.19 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mana 

menyebutkan dalam Pasal 56 ayat (3) Data barang milik daerah/aset daerah 

sebagiamana dimaksud pada ayat  (2) huruf a, antara lain : kode barang, kode 

register, nama barang, jumlah, jenis, nilai perolehan, nilai penyusutan, nilai buku 

,lokasi, luas dan Tahun Perolehan secara lengkap. Adapun adanya buku inventaris 

yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat 

penting dalam rangka : Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, pengawasan 
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setiap barang, Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara 

maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing: dan Menunjang 

pelaksanaan tugas pemerintah sedangkan hasil pencatatan BPKAD Kabupaten 

Rokan Hulu pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin yakni 

Kendaraan Dinas pencatatannya tidak lengkap seperti Nomor BPKB, Mesin, 

Kerangka dan Nomor Polisi sedangkan pada pencatatan Kartu Inventaris Ruangan 

(KIR) pencatatannya juga tidak lengkap seperti Tahun Pembelian/Pembuatan, 

Nomor Kode Barang, Type dan lainnya. Kemudian pada Pelaksanaan 

Inventarisasi, belum berjalan dengan baik dikarenakan belum sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah yang mana menjelaskan bahwa Inventarisasi adalah 

kegiatan untuk melakukan pendataan,pencatatan,dan pelaporan hasil pendataan 

barang milik daerah sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang serta 

pelaksanaan sensus barang milik daerah harus dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 

(lima) tahun sedangkan dalam hal ini dalam buku inventarisasi baik Kartu 

Inventarisasi Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) data tersaji 

belum dengan baik karena kelengkapan data masih ada yang tidak lengkap, 

kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

tidak melaksanakan pelabelan Kartu Inventaris terhadap aset/barang milik daerah 

yang berada pada penguasaannya secara keseluruhan dan tidak di pasangnya 

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada setiap Ruangan pada BPKAD Kabupaten 

Rokan Hulu serta Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak 

melaksanakan Sensus terhadap Barang Milik Daerah Tahun 2015 secara 
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keseluruhan. Pada pelaksanaan Pelaporan, Pada Badan Pengelolaaan Keuangan 

dan Aset Daerah sudah berjalan dengan baik dikarenakan sudah sesuai dengan 

Permendagri No.19 Tahun 2016 dimana pelaksanaan seperi pelaporan hasil 

inventarisasi tepat waktu tidak melebihi masa pemberian pelaporan terhadap 

Pengelola Barang yakni 3 bulan setelah pelaksanaan inventarisasi. 

Kendala dalam Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu pertama, 

Sumber daya manusia/Personil yang tidak sesuai antara beban kerja dengan 

jumlah sumber daya manusia yang ada dan sumber daya manusia/personil yang 

memiliki keahlian di bidang pengelolaan aset serta masih memilik tingkat 

kesadaran kerja yang masih rendah dalam percepatan pelaksanaan penatausahaan 

aset daerah,  kedua Teknologi, dimana masih belum maksimalnya Aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah dalam 

mengakomodir seluruh proses kebutuhan dari Satuan Kerja yakni pengentrian 

aset, dan lamanya proses menunggu perbaikan jika terdapat kesalahan pada aset 

atau mutasi aset tersebut karena programer Aplikasi Simda Bmd hanya ada di 

pusat. Dan Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan penatausahaan aset daerah 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu 

pertama, Meningkatkan pemahaman kerja melalui pelatihan bimbingan teknis 

mengenai Penatausahaan Aset Daerah agar dapat meningkatkan skill dari SDM 

dan memberikan motivasi kerja agar meningkatkan semangat baru dalam 

percepatan pelaksanaan penatausahaan aset daerah, kedua, Melakukan pengajuan 

update terhadap Aplikasi Simda bmd agar dapat terus mengakomodir seluruh 
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kepentingan dari Satuan Kerja dan melakukan peninjauan kembali dan review 

pada dokumen aset agar dapat memperbaiki masalah-masalah atau kekurangan 

pada pelaksanaan penatausahaan aset daerah. 

6.2 Saran 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mempunyai 

keahlian di bidang penatausahaan aset serta menambah jumlah sumber 

daya manusia baik untuk di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah dengan melaksanakan pelatihan bimbingan teknis tentang 

pengelolaan aset daerah.  

2.  Melaksanakan Pelatihan bimbingan teknis kepada pengurus barang 

mengenai pelaksanaan penatausahaan aset daerah secara berkelanjutan 

agar pembaharuan dan percepatan pelaksanaan penatausahaan aset 

daerah tercapai dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Perlunya koordinasi yang baik antara Pengurus Barang, Ketua atasan 

Pengurus Barang, dan Pengguna Barang agar terciptanya pelaksanaan 

penatausahaan aset daerah yang baik dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 

 


