
42 

 

BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan hasil praktik kerja lapangan yang telah 

diselesaikan oleh penulis di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Gresik, maka penulis dapat menyimpulkan adalah 

sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan belanja daerah dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berjalan dengan 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya otorisasi dari pihak 

yang berwenang atas pengeluaran kas yang terjadi, dengan catatan 

perbaikan kembali dalam hal kontrak dengan tender. 

2. Alur Pencairan dana atas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan 

permerintah daerah yang berlaku. Alur ini juga telah efektif karena 

pembagian kerja dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah dibagi. Pembagian tugas ini 

seringkali terganggu apabila ada pegawai yang mengambil libur 

panjang akhirnya pekerjaan orang yang mengambil libur panjang itu 

pekerjaannya bagikan kepada seluruh staff di departemen tersebut.  

3. Pengeluaran kas dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Gresik melalui sistem yang ada dengan 

menunjuk suatu bank untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah 

sebagai pihak yang menyimpan rekening kas daerah serta melakukan 

penyaluran dana antar SKPD. 

3.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, berikut ini saran – 

saran yang diberikan untuk mengoptimalkan proses pengeluaran kas Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik 

adalah sebagai berikut : 
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1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Gresik sebaiknya menyosialisasikan kebijakan yang 

sudah ada lebih menyeluruh seperti perjanjian dengan pihak ke-tiga 

yaitu tentang kontrak terkait dengan umur manfaat, jangka waktu 

dan melaksanakan sesuai dengan kontraknya. 

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Gresik  seharusnya membagi pekerjaannya sesuai dengan 

tugasnya masing – masing seperti yang tertuang pada job description 

yang sudah disusun oleh pihak yang berwenang di dalam dinas. 

3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Gresik seharusnya lebih menerapkan sanksi tegas atas 

pelanggaran maupun kecurangan dalam dinas. Penerapan sanksi 

tegas ini akan membuat siapapun yang berada dalam Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Gresik akan bekerja dengan baik. 
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