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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN  

Dari pengamatan dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan barang habis pakai khususnya alat tulis kantor (ATK) yang 

dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau merupakan bagian dari 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu yang terdiri dari :  

1. Perencanaan kebutuhan barang habis pakai 

Perencanaan kebutuhan telah berjalan dengan baik karena telah 

sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 angka 12 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan 

bahwa definisi perencanaan merupakan kegiatan merumuskan rincian 

kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan 

barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai 

dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan 

datang.  

2. Pengadaan  

Tahap pengadaan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan 

rencana kebutuhan barang habis pakai yang telah ditentukan sebelumnya 

dan pengadaan barang habis pakai (ATK) yang dilakukan juga sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah.  
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3. Penerimaan  

Penerimaan yang dilakukan oleh petugas gudang telah dilakukan 

dengan baik sesuai dengan ketentuan penerimaan barang serta ditindak 

lanjuti oleh pengurus barang (ATK) serta penerima barang tersebut telah 

melakukan pencatatan kedalam buku penerimaan/pembaruan alat tulis 

kantor yang diterima. 

4. Penyimpanan  

Penyimpanan barang habis pakai berupa alat tulis kantor pada Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah berjalan dengan baik karena 

barang-barang telah tersusun dengan rapi sehingga mudah ditemukan 

apabila barng tersebut dicari.  

5.  Penyaluran  

Tahap penyaluran ini sudah dilaksanakan dengan baik karena telah 

sesuai dengan permintaan oleh bagian/unit kerja yang ada pada Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam pemenuhan kebutuhan dan 

penggunaan akan barang-barang berupa ATK yang diminta dan yang 

digunakan oleh bagian/unit kerja yang membutuhkan ATK tersebut. 

6. Pelaporan  

Dalam pembuatan laporan mengenai barang didalam gudang masih 

sering kali terjadi ketidaksesuaian atau kekeliruan mengenai jumlah 

barang dalam buku persediaan barang dengan jumlah barang yang ada 

digudang. Hal ini terjadi karena petugas gudang ataupun penyimpan 
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kurang jeli dan kurang teliti dalam mengelola barang,baik barang masuk 

maupun barang keluar. 

 

4.2 SARAN  

Saran yang diajukan penulis agar pengelolaan barang habis pakai 

khususnya alat tulis kantor sesuai dengan ketentuan yang ada di Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Riau, antara lain :  

1. Pengurus barang sebagai penyimpan barang sekaligus yang membuat 

pelaporan barang sebaiknya pelaporan dilakukan secara lebih jeli dan 

dibuat dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan. Untuk setiap barang 

yang diterima maupun yang dikeluarkan harus selalu dicatat kedalam 

buku pencatatan barang. Karena hal sedemikian itu sangat berpengaruh 

terhadap akibat ketidaksesuaian antara catatan jumlah barang dalam 

persediaan barang dengan jumlah barang yang ada digudang.  

2. Supaya dapat menyiapkan sebuah system/alat bantu pemrosesan persediaan 

yang mencerminkan detail laporan yang bisa dipertanggung jawabkan untuk 

pihak eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan. 

 


