BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pengendalian internal
atas penerapan sistim aplikasi Barang Milik Negara terhadap pengelolaan dan
pemanfaatan anggaran Tahun 2016 terdapat kesimpulan antara lain :
1. Pengendalian internal di Lingkungan Direktorat Prasarana sudah dikatakan
berjalan

sesuai

dengan

Peraturan

Perundang-Undangan,

Peraturan

Kementerian Perhubungan tentang Penganggaran, dan sesuai dengan tugas
dan fungsi (Tupoksi) dalam menjalankan tugasnya.
2.

Dengan dana yang di keluarkan oleh APBN dan diserap oleh Sub Direktorat
Prasarana dalam pencapaian atas Pengelolaan dan Pemanfaatan yang
dibutuhkan sesuai dengan SOP Direktorat Prasarana.

3. Proses pengadaan di Direktorat Prasarana dilakukan dengan baik karena
adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dilingkungan
Kementerian Perhubungan.
4. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran dirancang berdasarkan analisis
kebutuhan dan belanja modal dalam RKA-K/L. Serta didukung dengan TOR
(Term of Reference) untuk pengadaan belanja modal.
5. Setiap tahunnya pengendalian internal dilingkungan Direktorat Prasarana
selalu di periksa oleh BPK, sehingga aman dalam proses pengelolaan dan
pemanfaatan yang terdapat dilingkungan.
6. pengawasan internal dilingkungan yaitu adanya Inspektorat Jenderal
Perhubungan Darat yang melaksanakan fungsi dan tugasnya yaitu dalam
pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Tujuannya dalam
penugasan Menteri untuk menyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan
Kementerian Perhubungan.
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5.2 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pengendalian
internal atas penerapan sistim aplikasi Barang Milik Negara terhadap pengelolaan
dan pemanfaatan anggaran Tahun 2016 terdapat implikasi manajerial antara lain :
1. Pemberian bimbingan, pendidikan dan pelatihan secara berkala atau setiap
tahun kepala pejabat, terutama yang menangani SIMAK-BMN, agar pejabat
tersebut mengetahui setiap perubahan yang terjadi pada aplikasi SIMAKBMN sehingga yang dihasilkan lebih akurat.
2.

Setiap unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta tanggung
jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
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