
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai efektifitas pengawasan

Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam mendukung pelaksanaan

otonomi daerah, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Efektifitas penyusunan perencanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten

Lampung Tengah telah tercapai dengan tersusunnya PKPT (Program

Kerja Pengawasan Tahunan) agar tidak terjadi tumpang tindih

pemeriksaan terhadap OBRIK dalam waktu bersamaan. PKPT tersebut

meliputi, penentuan obyek audit, jadwal audit, jumlah tenaga auditor,

penetapan tim audit, anggaran waktu dan biaya serta sasaran yang ingin

dicapai.

2. Efektifitas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung

Tengah telah tercapai, berdasarkan PKPT yang telah terlebih dahulu

dikonsultasikan ke Provinsi serta terjalin komunikasi yang baik antara

obyek pemeriksaan dengan pihak Inspektorat Daerah, namun masih

terdapat program yang belum terlaksana maksimal, yaitu program

evaluasi tindak lanjut kasil pemeriksaan.
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3. Efektifitas metode pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten

Lampung Tengah telah terlaksana dengan metode pengawasan langsung

yang terlebih dahulu membuat Surat Pemberitahuan Tugas (SPT) kepada

Obyek Pemeriksaan, survey pendahuluan, membuat Kertas Kerja

Pemeriksaan (KKP), lalu di buat Nota Hasil Pemeriksaan (NHP) dan

terakhir di buat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

4. Efektifitas hasil dari pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung

Tengah masih belum tercapai secara optimal, karena masih terdapat

Obyek Pemeriksaan (OBRIK) yang belum menindaklanjuti rekomendasi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

5. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang di miliki Inspektorat Kabupaten

Lampung Tengah sebagai pelaksana kegiatan pengawasan sebagian belum

memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

6. Minimnya sarana berupa alat transportasi yang di miliki Inspektorat

Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

7. Terbatasnya dana yang di miliki Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

dalam kegiatan operasional pengawasan.
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B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Tengah harus mengupayakan

agar rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan kepada OBRIK

ditindaklanjuti secara optimal.

2. Inspektorat Daerah Lampung Tengah perlu meningkatkan kapasitas SDM

yang di miliki agar lebih memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi

pengawasan, seperti mengoptimalkan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri.

3. Perlunya peningkatan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan

dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah demi tercapainya hasil yang

lebih optimal untuk kegiatan operasional Inspektorat Kabupaten Lampung

Tengah.

4. Perlunya peningkatan sarana berupa alat transportasi demi menunjang

kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.


