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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Informasi 

Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Di Kantor SNVT 

Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau. 

Penelitian ini menggunakan data pendukung penelitian yang diperoleh dari 

dokumentasi atau informasi dari SNVT Provinsi Kepulauan Riau. Data yang 

digunakan adalah data sekunder berupa informasi dan dokumen mengenai 

SIMAK BMN. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional 

Provinsi Kepulauan Riau penggunaan SIMAK BMN sudah berjalan dengan baik 

sehingga dapat menunjang keberhasilan pelaporan barang milik Negara, dapat 

diketahui juga berdasarkan observasi yang ditemukan dilapangan bahwa SNVT 

Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 

mendapatkan predikan WTP dimana hal ini merupakan sebuah prestasi yang harus 

dipertahankan mengingat akuntabilitas instansi terhadap penggungaan barang 

serta keuangan Negara dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.  

 

Kata Kunci : SIMAK BMN, Efektivitas, SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional 
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PENDAHULUAN 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sistem perencanaan, bagian 

dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, 

dokumen, teknologi dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan 

masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Secara 

akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode 

manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap 

pengambilan keputusan. 

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan 

bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam 

pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang 

Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan 

perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan. 

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika 

pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 

dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas 

transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk 

transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan 

yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-

pos persedian, aset tetap, maupun aset lainnya.  

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan 

tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan 

hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem 

penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. 

Selain berfungsi sebagai alat kontrol,  sistem penatausahaan tersebut juga harus 

dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan 

pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan. 

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara 

(SIMAK-BMN) diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi 

yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta 
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pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi 

pengguna barang (Pamungkas dkk., 2011). SIMAK-BMN merupakan sistem 

informasi akuntansi yang berfungsi untuk melakukan pengendalian dan 

pengamanan administratif terhadap BMN. SIMAK-BMN memberikan sumbangan 

yang cukup signifikan didalam laporan keuangan, khususnya laporan posisi 

keuangan (neraca), yaitu berkaitan dengan rekening persediaan, aset tetap maupun 

aset lainnya. SIMAK BMN selain berfungsi untuk pengendalian dan pengamanan 

administratif, ia juga berfungsi sebagai sistem penatausahaan BMN dalam hal 

rencana pengadaan, pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan 

(disposal). 

SNVT Provinsi Kepulauan Riau dalam mengakomodir barangnya 

menggunakan aplikasi SIMAK-BMN, Sistem Informasi Manajemen dan 

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagai sub sistem  dari Sistem 

Akuntansi Instansi selain Sistem Akuntansi Keuangan disajikan untuk 

meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis  bagi mereka yang pernah 

atau yang memang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

bagian dari satuan kerja pada bagian atau seksi perlengkapan/ rumah tangga atau 

yang semacamnya sehingga sesuai struktur Unit Akuntansi Barang melekat 

kewajiban untuk penyusunan laporan barang milik negara dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. SIMAK-BMN dan 

SAK sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan. Dengan demikian 

dapat dilakukan check and balance antara arus uang dan arus barang.  Selain itu, 

SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan 

untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca. 

Sehingga dengan demikian SIMAK-BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial 

dan pertanggungjawaban sekaligus. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu judul usulan penelitian 

sebagai berikut : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI 

BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DI KANTOR SNVT 

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Sistem Informasi Akuntansi  

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi 

yang bertanggung jawab untuk penyiapan Informasi yang diperoleh dari 

pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai 

baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem Informasi Akuntansi juga dapat 

diartikan sebagai kumpulan kegiata-kegiatan dari organisasi yang bertanggung 

jawab untuk menyediakan Informasi keuangan dan Informasi yang didapatkan 

dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan. 

Sistem Informasi Akuntansi menyiapkan informasi bagi manajemen dengan 

melaksanakan operasi-operasi tertentu atas semua data sumber yang diterimanya 

dan juga mempengaruhi hubungan organisasi perusahaan dengan lingkungan 

sekitarnya.  

Sebagai sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang bertugas 

mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data 

tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam 

maupum di luar perusahaan. Selain itu sistem informasi akuntansi adalah satu – 

satunya CBIS yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi di luar 

perusahaan. Informasi akuntansi berhubungan dengan suatu fungsi yang 

bertanggung jawab terhadap arus dana kedalam perusahaan, dana diperlukan 

untuk mendukung kegiatan pemasaran, manufaktur dan kegiatan lainnya maka 

dari itu sangat perlu mengontrol semua arus dana agar penggunaannya bisa 

efektif. Banyak pihak berkepentingan terhadap informasi keuangan suatu 

perusahaan. Jika dikategorikan ada dua kelompok besar yang sangat 

berkepentingan yaitu pihak eksternal dan internal. Keduanya mempunya peranan 

yang kuat dalam menentukan pertumbuhan perusahaan , terutama pihak internal 

yang terlibat langsung pada pengelolaan keuangan. Informasi yang dihasilkan 

oleh pihak internal perusahaan di gunakan sebagai pendukung dalam kegiatan 

perusahaan sehari – hari dan pendukung dalam proses pengambilan keputusan.  

 

 



 

5 

 

SIMAK BMN 

SIMAK-BMN adalah sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur 

manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk 

mendukung penyusunan neraca. Di samping itu, SIMAK-BMN juga 

menghasilkan Daftar Barang, Laporan Barang, dan berbagai kartu kontrol yang 

berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan BMN. Selanjutnya SIMAK-BMN 

yang akan dibahas adalah SIMAK-BMN pada UAKPB. 

 Untuk memudahkan pencatatan dan pengendalian, BMN selain diberikan 

identifikasi berupa nama, juga diberikan identifikasi dalam bentuk kode. 

Pemberian kode BMN sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Negara. Untuk memberikan identitas, BMN diberikan nomor kode barang 

(ditambah nomor urut pendaftarannya) dan kode lokasi (ditambah tahun 

perolehannya). 

Perolehan BMN merupakan transaksi penambahan BMN yang tahun tanggal 

perolehannya sama dengan tahun anggaran berjalan. Transaksi perolehan BMN 

meliputi:  

1. Pembelian, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil 

pembelian.  

2. Transfer Masuk, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil 

transfer masuk dari UAKPB yang lain.  

3. Hibah, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penerimaan 

dari pihak ketiga.  

4. Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil 

rampasan berdasarkan putusan pengadilan.  

5. Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN 

dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/ gedung 

dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita 

Acara Serah Terima.  
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6. Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari hasil 

pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/ 

dikeluarkan dari pembukuan.  

7. Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya 

telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini 

biasanya digunakan karena adanya perubahan peruntukan BMN 

atau untuk mengoreksi kesalahan kodifikasi pada pembukuan 

BMN sebelumnya.  

8. Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak, merupakan transaksi 

perolehan barang dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, 

bangun guna serah/bangun serah guna, tukar menukar, dan 

perjanjian kontrak lainnya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindah tanganan Barang Milik 

Negara bahwa Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. Bentuk 

Pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan 

Modal Pemerintah Pusat. Pengajuan permohonan Pemindahtanganan BMN 

menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat oleh Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 ( enam) bulan sej 

ak tanggal Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

50/PMK.06/2014 Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar 

barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau 

Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 

berada dalam penguasaannya. 

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07). Menurut PSAP 07, aset tetap adalah aset 

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 

digunakan dalan kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Aset tetap sering mejadi bagian utama dari aset pemerintah dan merupakan bagian 
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signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap di klasifikasikan berdasarkan 

kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Adapun 

PSAP 07 Mengklasifikasi aset tetap sebagai berikut :  

1. Tanah Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai. Termasuk dalam klasifikasi 

tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, 

jalan, irigasi dan jaringan.  

2. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesing 

dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris 

kantor, dan peralatan lainnya yang yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap 

pakai.  

3. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh 

gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap 

dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan bangunan adalah 

gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, 

bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung 

museum, dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan ini tidak 

mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan 

bangunan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan 

dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.  

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan 

yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan 

dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk 

dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, 

bangunan air, instalasi, dan jaringan  

5. Aset tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang 

tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan 
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Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang 

diperoleh dan dimanfaatkan untuk operasional pemerintah dan dalam 

konsisi siap pakai, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap 

lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang 

bercorak seni/budaya/olah raga.  

6. Kontruksi dalam pekerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup 

aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada 

tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam 

pengerjaan mencakup tanah; peralatan dan mesin; geung dan 

bangunan; jalan, itigasi dan jaringan dan aset teap lainnya yang 

proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu 

periode waktu tertentu dan belum selesai. 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis 

hanya menguraikan dan memaparkan hasil penelitian dengan jelas dan sistematis 

tanpa menghubungkan atau mengkaitkan unsur-unsur yang lain dalam penelitian. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2005:11) menyatakan bahwa : 

“Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang 

lain”. 

  Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, 

menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2004:248) teknik analisis data merupakan 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya dalam satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Moleong (2004:35) 

menyatakan analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan penguratan 

data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat 

dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data. 
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1. Data Reduction (Reduksi Data); 

2. Data Display (Penyajian Data); 

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan 

Verifikasi). 

Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Interaktif 

Sumber: Sugiyono, 2007 

1. Reduksi Data 

Dari lokasi penelitian, data lapangan yang diperoleh dituangkan 

dalamuraian laporan yang lengkap dan terinci. Karena banyaknya data 

yang diperoleh, maka perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi 

data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. 

2. Penyajian data 

Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi 

peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian 

data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas bentuknya dan 

kelihatan utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah pilah dan disisikan 



 

10 

 

untuk dibagi menurut kelompok dan disusun sesuai dengan kategori yang 

sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang 

dihadapi. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapanga 

dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu 

mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya 

dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam 

tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah 

direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir yang 

mampu menjawab permasalahan yang dihadapi 

 Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini meliputi apakah 

mekanisme pencatatan, penatausahaan dan pelaporan barang milik negara dalam 

neraca melalui SIMAK-BMN telah berjalan dengan efektif dan dirasakan 

manfaatnya bagi para pengguna sistem tersebut dalam mencapai tujuan akhirnya 

yakni mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan menuju tata kelola yang 

baik (good governance) 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pencatatan Nilai Aset 

Dalam Aplikasi SIMAK-BMN pada SNVT pelaksanaan jalan nasional 

Provinsi Kepulauan Riau, terdapat menu-menu yang digunakan untuk mencatat 

setiap transaksi terkait barang yang meliputi Perolehan, Perubahan dan 

Penghapusan Aset Tetap. Jenis-jenis transaksi dalam Aplikasi SIMAK-BMN 

adalah sebagai berikut: 

a.  Perolehan Aset Tetap 

Diketahui bahwa pada SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi 

Kepulauan Riau proses pencatatan perolehan aset dilakukan dengan benar 
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menggunakan SIMAK-BMN hal ini berujuan untuk memberikan data atas seluruh 

aset yang ada pada SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui proses pencatatan aset kedalam SIMAK 

BMN sudah berjalan dengan baik dimana hal ini proses pencatatan aset sudah 

sesuai dengan prosedur sebagaimana penjelasan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 bahwa setiap pengguna barang milik Negara bertanggung 

jawab untuk melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang 

berada dalam penguasaannya.  

b. Perubahan Aset Tetap, meliputi : 

Penggunaan SIMAK-BMN sangat aplikatif untuk dapat digunakan oleh 

instansi pemerintah guna memberikan kemudahan dalam pengelolaan barang 

milik Negara sehingga dapat diketahui seluruh aset yang didata dan 

diklasifikasikan dalam SIMAK BMN. Salah satu upaya yang dapat 

memaksimalkan tugas dalam penggunaan aplikasi ini adalah dengan adanya 

tahapan perubahan dalam pencatatan barang milik Negara dimana hasil penelitian 

dapat membuktikan penggunaan perubahan data barang pada SNVT Provinsi 

Kepulauan Riau.  

c. Penghapusan Aset Tetap, meliputi  

1. Petugas/Operator Aplikasi SIMAK-BMN SNVT pelaksanaan jalan 

nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan pencataan terhadap 

barang milik Negara yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Serah 

Terima Barang. 

2. Kemudian operator SNVT pelaksanaan jalan nasional Provinsi 

Kepulauan Riau melakukan proses perubahan data terhadap barang 

yang diterima dengan menambah asset sesuai dengan penerimaan 

perolehan asset yang sudah sesuai dengan berita acara serah terima 

barang. 

3. Pada setiap tahunnya, petugas SIMAK-BMN SNVT pelaksanaan jalan 

nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan pendataan terhadap 

barang yang akan dihapus dimana barang yang dihapus merupakan 
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barang yang tidak layak pakai sehingga diinput sebagai penghapusan 

barang. 

4. Seluruh dokumen output laporan, berita acara penghapusan barang 

didokumentasikan oleh operator SIMAK-BMN SNVT pelaksanaan 

jalan nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk dikompilasi oleh 

petugas SAK sebagai bagian dari bukti pengapusan barang SNVT 

pelaksanaan jalan nasional Provinsi Kepulauan Riau. Laporan tersebut 

nantinya akan dikirim kepada unit vertikal diatasnya secara hirarkis 

untuk di kompilasi menjadi laporan keuangan kementerian/lembaga.  

Hal yang penulis ungkapkan diatas merupakan gambaran umum dari 

SIMAK-BMN pada SNVT pelaksanaan jalan nasional Provinsi Kepulauan Riau. 

Dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses penginputan data BMN 

pada aplikasi SIMAK-BMN, disamping banyaknya menu yang ada, aplikasi ini 

pun rentan terhadap virus komputer. Kebenaran pemilihan kode barang terhadap 

penginputan transaksi pembelian suatu barang hanya dapat dilihat dari 

pemeriksaan secara manual terhadap hasil cetakan laporan.   

2.  Penatausahaan SIMAK BMN 

SIMAK-BMN merupakan sistem informasi akuntansi yang berfungsi 

untuk melakukan pengendalian dan pengamanan administratif terhadap BMN. 

SIMAK-BMN memberikan sumbangan yang cukup signifikan didalam laporan 

keuangan, khususnya laporan posisi keuangan (neraca), yaitu berkaitan dengan 

rekening persediaan, aset tetap maupun aset lainnya. SIMAK BMN selain 

berfungsi untuk pengendalian dan pengamanan administratif, ia juga berfungsi 

sebagai sistem penatausahaan BMN dalam hal rencana pengadaan, 

pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan (disposal). 

Proses tahapan penyusunan laporan simak BMN pada SNVT pelaksanaan 

jalan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dengan tahapan sebagai 

berikut : 

1. Melakukan Updating  data BMN 

2. Draft komipasi data BMN diperiksa untuk mendapat pertanggung 

jawaban 
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3. Penanggungjawab UAKBP memeriksa dan menyetuui laporan 

kompilasi data BMN 

4. Inventarisasi 

Efisiensi penggunaan simak BMN dalam penyusunan laporan terhadap 

asset pemerintah sangat penting untuk diperhatikan guna memberikan informasi 

berkenaan dengan asset pemerintah yang ada pada kantor SNVT pelaksanaan 

jalan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan data yang didapat 

dilapangan berdasarkan indikator tahapan penyusunan laporan simak BMN dapat 

dijekaskan sebagai berikut : 

1. Petugas/Operator Aplikasi SIMAK-BMN SNVT pelaksanaan jalan 

nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan updating data BMN 

berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang atau dokumen 

sumber lain yang setara dengan itu serta dokumen pencairan dana 

berupa SPM dan SP2D jika perubahan tersebut terkait transaksi 

pembelian. Namun operator harus memastikan terlebih dahulu 

bahwa dalam aplikasi terdapat saldo awal yang merupakan nilai 

saldo akhir periode sebelumnya. 

2. Kemudian operator SNVT pelaksanaan jalan nasional Provinsi 

Kepulauan Riau melakukan proses pengiriman Arsip Data 

Komputer (ADK) ke Aplikasi SAK dan melakukan rekonsiliasi. 

Rekonsiliasi tersebut merupakan pencocokan data nilai barang 

yang diinput pada SIMAK-BMN dengan nilai uang yang terdapat 

pada SAK dan yang akan muncul pada laporan neraca (laporan 

posisi keuangan). 

3. Jika proses rekonsiliasi telah berjalan dan ada berita acara 

rekonsiliasi antara operator SIMAK-BMN SNVT pelaksanaan 

jalan nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan Operator SAK, 

maka operator SIMAK-BMN melakukan pencetakan laporan 

barang pada setiap akhir bulan untuk diperiksa dan ditandatangani 

oleh Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang 

(UAKPB). 
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4. Pada setiap semester dan tahunan, petugas SIMAK-BMN SNVT 

pelaksanaan jalan nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan 

rekonsiliasi dan updating data dengan pihak Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai unit Pengelola 

BMN untuk mendapatkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi. 

5. Seluruh dokumen output laporan, berita acara rekonsiliasi dengan 

SAK dan KPKNL didokumentasikan oleh operator SIMAK-BMN 

SNVT pelaksanaan jalan nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk 

dikompilasi oleh petugas SAK sebagai bagian dari Laporan 

Keuangan SNVT pelaksanaan jalan nasional Provinsi Kepulauan 

Riau. Laporan tersebut nantinya akan dikirim kepada unit vertikal 

diatasnya secara hirarkis untuk di kompilasi menjadi laporan 

keuangan kementerian/lembaga. 

Pada SNVT pelaksanaan jalan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 

penggunaan SIMAK BMN dalam pengelolaan asset Negara sudah dilakukan 

secara efisien hal ini dikarenakan pengelolaan barang milik negara diarahkan 

sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka 

menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. 

Dapat hal yang dilakukan oleh pihak SNVT pelaksanaan jalan nasional tersebut 

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 244 tahun 2012 tetang 

pengawasan dan pengendalian dimana Ruang lingkup pengawasan dan 

pengendalian yang dilakukan oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang 

meliputi pemantauan dan penertiban.  

3. Pelaporan BMN 

Pengkodean Barang Milik Negara pada SNVT Provinsi Kepulauan Riau 

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan adanya 

pengkodean terhadap setiap barang yang dibeli. Dapat diketahui bahwa kode 

registrasi barang sudah sesuai dengan asset Negara yang tercatat dalam aplikasi 

dimana pada saat dilapangan terdapat barang sesuai dengan kode yang sesuai 

dengan perolehan masing-masing.  
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Dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang erat antara kualitas 

kemampuan pengguna aplikasi SIMAK-BMN dengan efektivitas pelaksanaan 

SIMAK-BMN dalam mewujudkan laporan yang transparan dan akuntabel dimana 

faktor pengguna sangat mempengaruhi keefektivitasan SIMAK-BMN yang 

berdampak pada informasi yang disajikan oleh SIMAK-BMN menjadi tidak 

efektif karena menjadi tidak andal (reliable).   

Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengguna 

berpendapat bahwa SIMAK-BMN sangat berguna. Hal ini sesuai dengan tinjauan 

dimana pengguna merasa yakin bahwa SIMAK-BMN berguna dalam membantu 

menangani barang milik Negara karena SIMAK-BMN mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan mereka. Sehingga diharapkan kegunaan dari SIMAK-

BMN dapat terus meningkat dan akhirnya dapat meningkatkan pula Efektivitas 

SIMAK-BMN. Hasil observasi dilapangan juga didapatkan bahwa SIMAK sangat 

mudah digunakan dalam penanganan barang milik Negara. Akan tetapi hal itu 

juga perlu didukung dengan pelatihan yang intensif yaitu berupa bimbingan teknis 

pengoperasian SIMAK-BMN karena dalam kenyataannya para pengguna tidak 

bisa jika hanya mengandalkan buku panduan atau modul yang diberikan. 

Diharapkan kemudahaan penggunaan SIMAK-BMN dapat terus meningkat dan 

akhirnya dapat meningkatkan pula efektivitas SIMAK-BMN. 

Seluruh perolehan nilai aset pada SNVT Jalan Nasional sudah di jelaskan 

dan dapat diketahui jumlahnya pada tahun 2015 dapat diketahui perolehan aset 

Negara yaitu sebesar 3.322.770.543.667. Pada dimensi pencatatan nilai asset pada 

SNVT pelaksanaan jalan nasional Provinsi Kepulauan Riau dibutuhkan ketelitian 

dan kehati-hatian dalam proses penginputan data BMN pada aplikasi SIMAK-

BMN, disamping banyaknya menu yang ada, aplikasi ini pun rentan terhadap 

virus komputer. Tingkat kesalahan yang paling sering terjadi adalah pemilihan 

kode barang. Dan kode barang ini tidak dapat difilter secara aplikasi melalui 

proses rekonsiliasi. Kebenaran pemilihan kode barang terhadap penginputan 

transaksi pembelian suatu barang hanya dapat dilihat dari pemeriksaan secara 

manual terhadap hasil cetakan laporan. 
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Pada kantor SNVT Pelaksanaan jalan nasional dapat diketahui bahwa 

berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 

tahun 2015 SNVT pelaksanaan jalan nasional provinsi kepulauan riau 

mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini membuktikan 

bahwa SIMAK-BMN yang ada pada SNVT pelaksanaan jalan nasional sudah 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini juga 

membuktikan bahwa dalam pengelolaan barang milik Negara SIMAK BMN 

memiliki peran penting dalam pelaporan barang miliki Negara sehingga dapat 

diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa SNVT 

Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau penggunaan SIMAK BMN 

sudah berjalan dengan baik sehingga dapat menunjang keberhasilan pelaporan 

barang milik Negara, dapat diketahui juga berdasarkan observasi yang ditemukan 

dilapangan bahwa SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau 

pada tahun 2015 mendapatkan predikan WTP dimana hal ini merupakan sebuah 

prestasi yang harus dipertahankan mengingat akuntabilitas instansi terhadap 

penggungaan barang serta keuangan Negara dapat dipergunakan dengan sebaik-

baiknya.  

Saran 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Perlu diberikan pengenalan atau pelatihan yang intensif kepada para 

pengguna SIMAK-BMN sebelum mereka mengaplikasikan sistem ini 

sehingga  kesalahan dalam penggunaan SIMAK-BMN dapat diminimalisir 

2. Operator SIMAK BMN dalam menjalankan tugasnya harus lebih 

memperhatikan input kode sehingga dapat meminimalisir kesalahan 
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