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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga Laporan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Balai 

Pelatihan dan Perikanan (BPPP) Banyuwangi Tahun 2020 ini 

dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan 

pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor: PER. 10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) Lingkup Kemeterian Kelautan dan Perikanan. 

 
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh   pegawai untuk memberikan keyakinan 

yang memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem 

pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. 

 
Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) triwulan I Tahun 2020 BPPP 

Banyuwangi ini berisi tentang penyelenggaraan SPIP, Hambatan dalam pelaksanaan, 

rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah pada unit kerja BPPP 

Banyuwangi yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, 

karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi/unit kerja telah 

diidentifikasikan dan dianalisis. 

 
Disadari bahwa Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) triwulan I BPPP 

Banyuwangi Tahun 2020 ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang 

bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak 

terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPPP Banyuwangi tahun 2020 serta 

tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih. 

 

Banyuwangi, 01 April 2020  
Kepala BPPP Banyuwangi 

 
 

 
 

Achmad Subijakto, A.Pi, MP 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses tindakan dan kegiatan 

secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 

untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan SPIP BPPP Banyuwangi 

mengacu kepada fokus pelaksanaan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang 

berupaya mewujudkan salah satu indikator kinerja KKP untuk mencapai predikat wajar tanpa 

pengecualian, yakni pada pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh 

BPPP Banyuwangi dari jajaran pimpinan sampai pelaksana untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, mengelola, serta menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, output dan outcome dan target indikator kinerja 

baik indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan (IKK). 

Meskipun telah banyak perbaikan dalam pelaksanaan SPIP BPPP Banyuwangi pada                       

tahun 2020, namun masih terdapat kelemahan, yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran 

sumber daya manusia (SDM) BPPP Banyuwangi akan pentingnya pelaksanaan SPIP. 

Berdasarkan kelemahan tersebut, pada tahun mendatang, BPPP Banyuwangi akan berupaya 

mencapai suatu penerapan SPIP yang handal dan dapat menjamin pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi, output dan outcome, dan target indikator kinerja baik indikator kinerja 

utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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BAB I. 

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN 

SPIP BPPP BANYUWANGI 
Penerapan konsep kendali melekat (soft control) secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan 

tindakan di lingkungan BPPP Banyuwangi, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sisiem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memerlukan suatu 

strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Gambaran 

umum desain penyelenggaraan SPIP meliputi latar belakang penyusunan desain 

penyelenggaraan SPIP BPPP Banyuwangi, dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan 

metodologi pengembangan SPIP. 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan 

kehandalan laporan keuangan dan laporan kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi 

wajib menyelenggarakan siatem pengendalian intern pemerintah (SPI) sesuai dengan 

ketentuan perundang-undanganan terkait. Sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi 

sebagaimana peraturan presiden nomor 81 tahun 2010, SPIP memiliki peran yang sangat 

penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan 

yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. 

 
Salah satu indikator utama Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah dalam rangka 

mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan. 

Dalam rangka mewujudkan indikator tersebut khususnya dalam implementasi SPIP, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih fokus pada pengelolaan keuangan, 

pengamanan asset, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Implementasi SPIP BPPP 

Banyuwangi searah dengan pelaksanaan di tingkat KKP. 

 
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan kredibilitas laporan keuangan, 

pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan juga 

menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam setiap pengambilan keputusan dengan 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 10/MEN/2016 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kemeterian Kelautan dan Perikanan 

sebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.20/MEN/2011 dan 

nomor PER.21/MEN/2011. Dengan adanya laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 

BPPP Banyuwangi diharapkan dapat dapat memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas 

BPPP Banyuwangi, kondisi pelaksanaan SPIP, serta kendala dalam implementasinya, 

sehingga semua kendala tersebut dapat menjadi prioritas dalam penyelesaian setiap 

permasalahan pelaksanaan kegiatan BPPP Banyuwangi di tahun mendatang. 
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1.2 Dasar Hukum 

Dasar Hukum penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPP Banyuwangi 

adalah: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 

3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2004, tetang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4206); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 
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11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan 

Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014; serta 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. 

16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan 

Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–2019, sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015; 

17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 23/PERMEN-KP/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kemeterian Kelautan dan Perikanan. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci 

mengenai kondisi SPIP di lingkup BPPP Banyuwangi serta mewujudkan budaya pengendalian 

intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal 

agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 

yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Berdasarkan 

kondisi tersebut, ke depan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan 

pelaksanaan SPIP lingkup BPPP Banyuwangi. 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari laporan SPIP tahun 2020 BPPP Banyuwangi adalah laporan SPIP                   

tahun 2020 BPPP Banyuwangi sebagai pendukung penyusunan laporan tingkat eselon I. 

1.5 Sistematika Penyajian Laporan 

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar- 

besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut : 

http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1_NGbYwGXOImvohABMovBxGVfBqRsOzjMi.pdf
http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1_NGbYwGXOImvohABMovBxGVfBqRsOzjMi.pdf
http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1_NGbYwGXOImvohABMovBxGVfBqRsOzjMi.pdf
https://www.dropbox.com/s/tt1wfwhqqjluhto/perpres-nomor-172-tahun-2014.pdf?dl=0
http://ahmaddamopolii.info/wp-content/uploads/2015/01/Perpres-4-Tahun-2015.pdf
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Bab I Pendahuluan: 

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga 

menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan 

juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk 

menggambarkan meliputi apa saja laporan SPI yang disusun. Pada bagian akhir bab ini 

disajikan mengenai sistematika penyajian laporan. 

 

Bab II Konsep SPIP: 

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai definisi dan karakteristik SPIP, unsur-unsur SPIP, 

tahapan pelaksanaan, fokus pelaksanaan SPIP, serta kondisi SPIP BPPP Banyuwangi 

 

Bab III Analisa: 

Bab ini menyajikan analisa yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan SPIP di lingkup BPPP 

Banyuwangi. Penyajian analisa berdasarkan form SPIP yang disusun oleh masing- masing 

satker. Dibagian akhir bab ini menyajikan analisa terhadap permasalahan dalam pelaksanaan 

SPIP BPPP Banyuwangi. 

 

Bab IV Kesimpulan dan Saran: 

Bab ini menyimpulkan hasil analisa yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan 

kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksaaan 

SPIP BPPP Banyuwangi di masa yang akan datang. 
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BAB II. 

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP 

Strategi Penerapan SPIP berisi penyiapan persyaratan sebelum rencana penerapan 

SPIP dioperasionalkan. Untuk itu, bab ini menguraikan bagaimana membangun 

kepedulian dari setiap personel tentang peranan penyelenggaraan SPIP dilingkungan 

BPPP Banyuwangi, amanat penerapan SPIP, penetapan dan perumusan tujuan SPIP 

Bagi BPPP Banyuwangi, penetapan tahapan pengembangan SPIP, penetapan unit 

kerja yang menjadi prioritas pengembangan SPIP, serta peta strategis untuk efisiensi 

dan efelitivitas kegiatan operasional. 

2.1 Struktur Organisasi, Visi Misi dan Tujuan Strategis BPPP 

Banyuwangi 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.27/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan 

Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan 

penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan 

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

BPPP Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : 

a. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan; 

b. Penyusunan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelatihan dan penyuluhan; 

c. Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan; 

d. Penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan; 

e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan 

manajerial di bidang perikanan; 

f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan; 

g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama 

dan pelaku usaha; 

h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

swadaya, dan swasta; dan 

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

 

2.2 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.27/KEPMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan 

Penyuluhan Perikanan, Struktur Organisasi BPPP Banyuwangi dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Banyuwangi 
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BPPP Banyuwangi mempunyai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai 

berikut : 

a. Visi 

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2020 yaitu mewujudkan Indonesia 

sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, 

berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk 

urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk 

mendukung terwujudnya Visi Presiden. 

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan 

Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang 

Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. 

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu 

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber 

Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia 

maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. 

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan 

visi BRSDM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang 

Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk 

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, 

berlandaskan gotong-royong. 

Visi BPPP Banyuwangi pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP 

dan visi BRSDM serta Puslatluh KP. 

 

b. Misi 

Misi yang akan ditempuh untuk dapat mewujudkan visi BPPP Banyuwangi 

adalah : 

1) Meningkatkan profesionalisme SDM pelatihan dan penyuluhan 

2) Meningkatkan dayaguna sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan. 

3) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan stakeholder serta mewujudkan balai 

sebagai mitra masyarakat. 
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c. Tujuan 

Adapun tujuan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi                   

yaitu : 

1) Menjadi Lembaga pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar; 

2) Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan KP berbasis kompetensi; 

3) Menghasilkan SDM KP yang kompeten. 

 

d. Sasaran Strategis 

Renstra BPPP Banyuwangi tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa sasaran 

strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program 

pelatihan dan penyuluhan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh 

BPPP Banyuwangi sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, 

dengan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi 

dalam empat perspektif, yaitu Stakeholder Perspective, Customer Perspective, 

Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective. 

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Terlaksananya 

pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat KP", dengan Indikator Kinerja : 

1) Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Banyuwangi 

(kelompok), dengan target tahun 2020 sebanyak 5.252 kelompok, Tahun 2021 

sebanyak 5.352 kelompok, Tahun 2022 sebanyak 5.452 kelompok, Tahun 2023 

sebanyak 5.552 kelompok dan 2024 sebanyak 5.652 kelompok. 

2) Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Banyuwangi 

(kelompok)dengan target tahun 2020-2024 sebanyak 237 kelompok setiap 

tahunnya. 

3) Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi 

kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Banyuwangi (kelompok), 

dengan target tahun 2020-2024 sebanyak 331 kelompok setiap tahunnya. 

 

Sasaran strategis ke-dua (SS-2) yang akan dicapai adalah Pelatihan dan 

penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan, dengan indikator 

kinerja : 

- Desa mitra yang menerapkan Iptek KP, di BRSDM target IKU desa mitra yang 

menerapkan IPTEK KP tahun 2020-2024 adalah sebanyak 54 desa, dari 54 

desa, BPPP Banyuwangi berkontribusi 1 desa setiap tahunnya, atau selama 

tahun 2020-2024 sebanyak 5 desa mitra. 
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Sasaran strategis ke-tiga (SS-3) yang akan dicapai adalah Kapasitas dan 

kompetensi SDM KP meningkat, dengan indikator kinerja : 

1) Jumlah lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri dari 

60 % pada tahun 2020 - 2024. 

2) Jumlah lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) pada tahun 

2020 sebanyak 5 orang, tahun 2021 sebanyak 10 orang dan tahun 2024 

sebanyak 25 orang. 

3) SDM KP yang dilatih pada tahun 2020 sebanyak 2420 orang dan menjadi 

11.700 orang pada tahun 2024. 

4) Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi sebanyak 90 orang pada tahun 

2020, menjadi 450 pada tahun 2024. 

5) Percontohan Penyuluhan KP yang diterapkan sebanyak 2 unit pada tahun 

2020, dan menjadi 10 unit pada tahun 2024. 

6) Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2020 sebanyak 

1 unit dan tahun 2024 menjadi 5 unit. 

7) Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga 

diklat sebanyak 1 lembaga pada tahun 2020, dan menjadi 5 lembaga pada 

tahun 2024. 

 

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di 

atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk 

menghasilkan output dan outcome BPPP Banyuwangi melalui Sasaran strategis ke 

empat (SS-4) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja : 

1) Indeks Profesionalisme ASN dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 

2024. 

2) Unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar, pada 

tahun 2020 sebesar 82 %. 

3) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi dari Baik pada tahun 

2020 menjadi sangat baik pada tahun 2024 

4) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK dibandingkan 

realisasi anggaran sebedar 1% setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024, 

5) Nilai kinerja anggaran BPPP Banyuwangi 85 % dari 2020 sampai 2024. 
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Untuk tahun 2020 dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET  

1 
  
  

Terlaksananya pendampingan 
kelompok pelaku usaha/utama 
dalam mendukung terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat KP  
  
  

Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh 
di Satminkal BPPP Banyuwangi (kelompok)  

 5,252  

Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di  
Satminkal BPPP Banyuwangi (kelompok) 

 237 

Calon kelompok pelaku utama yang 
disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi 
kelompok pelaku utama perikanan  di 
Satminkal BPPP Banyuwangi  (kelompok) 

 331  

2  Pelatihan dan penyuluhan 
mendukung hasil riset dan 
inovasi yang dimanfaatkan  

Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan 
Iptek KP di BPPP Banyuwangi (desa) 

1 

3 
  

Kapasitas dan kompetensi SDM 
KP yang meningkat  
  

Lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia 
Usaha dan Dunia Industri di BPPP 
Banyuwangi (%) 

60  

Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan 
usaha baru  di BPPP Banyuwangi (orang) 

 5  

SDM KP yang dilatih di BPPP Banyuwangi 
(orang)  

 2.420  

Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi 
di BPPP Banyuwangi (orang) 

90 

Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan 
di Satminkal BPPP Banyuwangi (unit) 

2 

Sarana dan prasarana Puslatluh yang 
ditingkatkan kapasitasnya di BPPP 
Banyuwangi (unit) 

1 

Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan 
Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat di 
BPPP Banyuwangi (lembaga) 

1 

Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP 
yang dibina di BPPP Banyuwangi (unit) 

 958  
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NO SASARAN STRATEGIS 
 

INDIKATOR KINERJA 
 

TARGET 

4 
Tatakelola pemerintahan yang 
baik 

Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPP 
Banyuwangi (indeks) 

72 

Persentase unit kerja yang menerapkan 
sistem manajemen pengetahuan yang 
terstandar lingkup BPPP Banyuwangi (%)   

82 

Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP 
Banyuwangi (nilai) 

Baik (88) 

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP 
BPK atas LK BPPP Banyuwangi 
dibandingkan realisasi anggaran BPPP 
Banyuwangi TA. 2019 (%) 

1 

Nilai Kinerja Anggaran BPPP Banyuwangi 
(Nilai)  

85 
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2.3 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BPPP Banyuwangi 

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan 

kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep 

pengendalian intern terhadap kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja (Satker). Untuk kemudahan 

dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan 

pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur 

sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP dilingkungan BPPP 

Banyuwangi dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis BPPP Banyuwangi. Dengan 

mengacu kepada tugas, fungsi dan peran BPPP Banyuwangi dan definisi SPIP dalam 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PermenKP/2016, maka 

penyelenggaraan SPIP pada BPPP Banyuwangi merupakan suatu proses yang integral atas 

tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh 

seluruh pejabat struktural dan pegawai pada BPPP Banyuwangi, untuk memberikan 

keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan BPPP Banyuwangi melalui: 

1. Kegiatan yang efektif dan efisien; 

2. Keandalan pelaporan keuangan; 

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 

4. Pengamanan aset di lingkungan BPPP Banyuwangi 

Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari 

akuntabilitas seluruh kegiatan BPPP Banyuwangi. 

Pelaksanaan SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan 

mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja, oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada pasal 

12 Permen KP nomor 20 tahun 2011, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan kementerian 

harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku 

positif dan kondusif untuk penerapan SPI dilingkungan kerjanya melalui : a). Penegakan 

integritas dan etika; b) komitmen terhadap kompentensi; c) kepemimpinan yang kondusif; d) 

pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e) pendelegasian wewenang 

dan tanggung jawab yang tepat; f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan sumberdaya manusia; g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah 

(APIP) yang efektif; dan h) hubungan kerja yang baik antar satuan kerja di lingkungan 

kementerian dan instansi pemerintah terkait. 

 
2. Penilaian Resiko (Risk Assessment) 

Penilaian resiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap resiko dalam 

pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan dan sasaran. 

Penilaian resiko dilaksanakan melalui: 

a) Identifikasi resiko di awal perencanaan kegiatan 

b) Penetapan titik resiko kegiatan, dan 

c) Analisis resiko 
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3. Kegiatan Pengendalian (Control Aktivities) 

Untuk mengatasi resiko dan mematikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang 

sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai 

dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. 

 
4. Informasi dan komunikasi (Information dan Communication) 

 
5. Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring) 

Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam 

penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman, dan 

Standar Operational Procedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan 

kegiatan dan fungsi organisasi. 

Dalam pelaksanaan SPI di lingkup BPPP Banyuwangi melalui beberapa tahapan: 

a) Pemahaman dan penyamaan persepsi 

b) Pemetaan 

c) Pembentukan/pembangunan infrastruktur unsur SPI 

d) Internalisasi unsur SPI, dan 

e) Pengembangan berkelanjutan atas penerapan unsur SPI. 

 
2.4 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup KKP 

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 

mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP di lingkup KKP 

masih berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan 

jasa. Pelaksanaan SPIP lingkup BPPP Banyuwangi searah dengan pelaksanaan SPI lingkup 

KKP. 

2.5 Pembentukan Tim SPIP Lingkup BPPP Banyuwangi Tahun 2020 

Tim pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPP Banyuwangi sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.10/MEN/2016 telah 
ditetapkan SK dengan Nomor KEP.17/BRSDM-BPPP.BYW/TU.450/I/2020 tentang tim Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup BPPP Banyuwangi Tahun 2020. Secara umum 

tugas tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPP Banyuwangi adalah sebagai 
berikut: 
1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di BPPP Banyuwangi; 

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di BPPP Banyuwangi; 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko di 

BPPP Banyuwangi; 

4. Membantu Kepala BPPP Banyuwangi melakukan analisis untuk menetapkan rencana 

aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen 

resiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala BPPP Banyuwangi untuk dilakukan 

tindakan pengendalian; 

5. Melakukan inventarisasi terhadap resiko di satuan kerja yang memerlukan pengendalian 

pada tingkat kebijakan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala di BPPP Banyuwangi 

dan Satgas SPIP unit Eselon I untuk mendistribusikan kepada para pimpinan di tingkat 

kebijakan; 
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6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di unit satuan kerja 

masing-masing setiap triwulan; 

7. Apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas dimaksud Diktum Pertama, Tim Pelaksana 

SPIP dapat melakukan konsultasi dengan instansi terkait dan/atau ahli yang berkompeten. 

 

2.6 Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup BPPP Banyuwangi 
Secara umum pelaksanaan SPIP BPPP Banyuwangi tahun 2020 masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan 

oleh berbagai kendala, diantaranya:  

1) belum dijalankannya SPIP secara nyata dalam setiap pelaksanaan kegiatan, seringkali 

masih fokus pada penyampaian laporan; 

2) pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal; 

3) perencanaan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan penilaian resiko; dan 4) Dukungan SDM 

yang belum memadai. 
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BAB III. 

PENYELENGGARAAN SPIP BPPP 

Banyuwangi 

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

khususnya BPPP Banyuwangi meliputi beberapa tahapan sebagai berikut : 

3.1 Lingkungan Pengendalian 

Pemahaman, adalah tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan 

penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap 

menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan kepemerintahan, yaitu dengan 

melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan BPPP Banyuwangi. 

A. Penegakan Integritas dan Etika 

Berdasarkan kondisi lapangan, bahwa BPPP Banyuwangi sudah melakukan penegakan 

integritas dan etika, hal tersebut dapat dilihat dari setiap harinya para staf BPPP 

Banyuwangi mengikuti peraturan dan kode etik yang berlaku. Kode etik BPPP 

Banyuwangi merajuk pada Peraturan Badan Riset Sumber Daya Manuasia Kelautan Dan 

Perikanan Nomor 5/PER-BRSDM/ 2018 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan 

Riset Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Untuk Tata tertib Kehadiran Pegawai di 

BPPP Banyuwangi juga dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan. 

 

B. Komitmen Terhadap Kompetensi 

BPPP Banyuwangi sudah menerapkan komitmen terhadap kompetensi dalam beberapa 

hal. Seperti contohnya dalam proses pengadaan, Pejabat Pengadaan sudah mempunyai 

Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional. Untuk posisi bendahara dipastikan telah mempunyai 

Sertifikat Bendahara yang dikeluarkan oleh pusat. Serta beberapa pegawai yang 

mendapatkan tugas belajar dapat ditampilkan ijazah hasil tugas belajarnya. 

 
C. Kepemimpinan Yang Kondusif 

Di BPPP Banyuwangi sudah menerapkan prinsip kepemimpinan yang kondusif antara lain 

pemimpin sudah membuat LHKPN sesuai dengan peraturan setiap tahunnya. Presensi 

kepala balai yang baik sehingga perhitungan kehadiran pimpinan yang tidak melanggar 

peraturan, ketika setelah kembali dari melakukan perjalanan dinas, pimpinan akan 

membuat laporan perjalanan dinas untuk melengkapi administrasi. 

 
D. Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan 

Berdasarkan data yang diterima, sudah ada struktur organisasi yang sesuai dengan 

kebutuhan. Masing – masing pegawai sudah mempunyai jabatan sesuai kompetensi yang 

dimiliki. BPPP Banyuwangi terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Program dan 

Monev, Seksi Pelatihan, Seksi Penyuluhan dan Kelompok Jabatan Fungsional yang 

masing- masing sudah memiliki tugas dan peran masing-masing. 
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E. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab 

Di BPPP Banyuwangi sudah melakukan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab 

antara lain telah ditunjuk plh ketika kepala balai sedang tidak berada ditempat. Terdapat 

juga penugasan kepada staf yang berkompeten sesuai dengan tugas yang akan 

diberikan. Apabila ada surat masuk akan didisposisikan kepada seksi yang berkaitan 

 
F. Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM 

Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM sudah diterapkan di BPPP Banyuwangi 

seperti contohnya pada pengajuan diklat untuk pegawai demi meningkatkan 

kompetensinya. Dengan adanya diklat diharapan seluruh pegawai mempunyai 

kompetensi sesuai dengan bidang masing-masing. BPPP Banyuwangi juga telah 

menyusun TNA (Training Need Analysis) untuk mengetahui kebutuhan diklat bagi 

pegawai sesuai dengan jabatannya. 

 
G. Peran APIP yang Efektif 

Saat ini BPPP Banyuwangi sudah merasakan peran APIP yang efektif dan juga BPPP 

Banyuwangi sudah menelaah hasil temuan audit itjen dan BPK telah ditindaklanjuti tepat 

waktu serta perkembangannya telah dipantau. 

 
H. Hubungan Kerja Yang Baik 

Berdasarkan data yang diterima BPPP Banyuwangi sudah melakukan hubungan kerja 

yang baik dengan stakeholder lainnya. Beberapa kerjasama juga sudah membuahkan 

MoU antar kedua pihak yang saling berkaitan. Dan juga terus berkomunikasi untuk 

menyampaikan informasi-informasi terkait. 

 
3.2 Penilaian Resiko 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 10/ 

PERMEN-KP/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 1 ayat (8) 

bahwa Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian keseluruhan proses atau aktivitas yang 

meliputi identifikasi, analisis dan evaluasi risiko atas kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dari uraian pasal 1 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilepaskan 

dari adanya resiko dan adanya kewajiban pimpinan untuk mengendalikan resiko dalam 

suatu instansi. Untuk mengetahui adanya resiko dalam suatu instansi yang berasal dari 

kegiatan dan aktivitas maka diperlukan adanya penilaian resiko. Dengan mengetahui 

resiko dari kegiatan yang akan dilaksanakan maka akan dapat upaya untuk 

mengendalikan resiko tersebut serta mengurangi dampak yang ditimbulkannya. 

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian diperlukan dokumentasi yang baik atas SPIP. 

Rencana kegiatan pengendalian yang telah diuraikan dalam formulir dan ditetapkan dari 

hasil pelaksanaan penilaian resiko akan digunakan untuk penyelengaraan manajemen 

resiko. Media untuk dokumentasi adalah formulir penilaian resiko. Berikut formulir 

penilaian resiko dibawah ini : 
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Penilaian resiko di BPPP Banyuwangi dilakukan dengan cara berkoordinasi dan 

berkonsultasi antara Penanggung Jawab Output Kegiatan, Penanggung jawab kegiatan 

dan anggota pelaksana kegiatan mengenai resiko-resiko yang akan ditimbulkan dari 

pelaksanaan kegiatan, serta diperoleh cara untuk menanggulangi resiko tersebut. 

Kemudian pada akhir akan memberikan persepsi secara kuantitatif ada/atau tidak adanya 

resiko yang akan tersisa (resiko residual) kemungkinan dan dampak yang terjadi tujuan 

setelah dilakukan kegiatan pengendalian. 

Kriteria ukuran Kemungkinan/Probabilitas/Likelihood tersebut adalah sebagai berikut : 
 

Level Keterjadian Penjelasan 

1 Jarang Terjadi Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal; 
Probabilitas 0% < X ≤ 20%. 

2 Kemungkinan 

Kecil Terjadi 
Mungkin terjadi pada beberapa waktu; 

Probabilitas 20% < X ≤ 40%. 

3 
Kemungkinan 
Terjadi 

Dapat terjadi pada beberapa waktu; 

Probabilitas 40% < X ≤ 60% 

4 Kemungkinan 

Besar Terjadi 
Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; 

Probabilitas 60% < X ≤ 80% 

5 Hampir Pasti 
Terjadi 

Dapat terjadi pada banyak keadaan; 

Probabilitas 80% < X < 100%) 
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Kriteria ukuran dampak adalah sebagai berikut : 
 

Level Dampak Aspek 

Kinerja Keuangan 

1 Tidak 

Sinifikan 

Tidak berdampak pada 

pencapaian tujuan secara 

umum. Dapat ditangani 

dengan pengendalian rutin 

Kerugian keuangan kecil 

2 Kecil Mengganggu pencapaian 

tujuan meskipun tidak 

signifikan 

Kerugian keuangan sedang 

3 Sedang Mengganggu pencapaian 

tujuan secara signifikan 

Kerugian 

besar 

keuangan cukup 

4 Besar Tujuan tercapai sebagian Kerugian keuangan besar 

5 Sangat Tinggi Tujuan gagal dicapai Kerugian 

besar 

keuangan sangat 

 
Kemudian setelah didapat rata-rata dari kemungkinan dan dampak dari para responden 

lalu hasil kali dari kemungkinan dan dampak akan dihasil nilai, nilai tersebut adalah peta 

resiko. Berikut peta resiko dibawah ini : 
 



20 

 

 

Laporan SPIP BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2020 

 

Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi pelaksana kegiatan penelitian, telah didapat 

bahwa kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh BPPP Banyuwangi 

memiliki beranekaragam resiko. Untuk hasil penilaian resiko dapat dilihat pada lampiran. 
 

NO KEGIATAN FAKTOR RESIKO RENCANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengadaan peralatan 
dan mesin serta 
gedung dan bangunan 

Penyusunan HPS tidak tepat Pembentukan Tim 
dengan SK untuk 
penyusunan HPS secara 
tepat berdasarkan 
survey harga pasar 

Peralatan dan mesin yang 
diadakan oleh penyedia tidak 
sesuai dengan spesifikasi 
pada kontrak 

Pemeriksaan dilakukan 
oleh PPK  dengan 
mengacu pada kontrak 
dan melaporkan ketidak 
sesuaian pada BAST jika 
terjadi hal tsb. Setelah 
itu mengajukan 
keberatan kepada pihak 
perusahaan untuk 
ditindaklanjuti. 

Pembangunan gedung dan 
bangunan tidak sesuai 
dengan spesifikasi dan  RAB 
dalam kontrak 

Pemeriksaan dilakukan 
oleh PPK  dengan 
mengacu pada kontrak 
dan melaporkan ketidak 
sesuaian pada BAST jika 
terjadi hal tsb. Setelah 
itu mengajukan 
keberatan kepada pihak 
perusahaan untuk 
ditindaklanjuti. 

Kesalahan pencatatan pada 
BMN 

Perencanaan pengadaan 
melibatkan petigas BMN 
dalam penentuan MAK 

 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
Pembayaran Gaji dan 
Tunjangan 

Kelebihan  pembayaran dan 
kekurangan gaji dan 
tunjangan kinerja Pegawai 
Balai 

Mengindentifikasi 
potensi kekuarangan 
dan kelebihan gaji dan 
tunkin kemudian 
dikoordinasikan dengan 
unit eselon 2 secara 
intensif (preventif dan 
kontigensi) 

Anggaran TUKIN Penyuluh 
tidak terserap 

Menetapkan batas waktu 
pemasukkan SKP dan 
laporan kinerja sebagai 
persyaratan pembayaran 
TUKIN 
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NO KEGIATAN FAKTOR RESIKO RENCANA 

3 Kelompok Pelaku 
Utama/usaha yang 
mendapatkan 
penyuluhan 

Tidak terealisasinya anggaran 
BOP 

Mengidentifikasi jumlah 
anggaran yang tidak 
terealisasi untuk 
melakukan revisi 

 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
Layanan 
Perencanaan dan 
Evaluasi Pelatihan 
dan Penyuluhan 
Kelautan dan 
Perikanan 

Tidak tersedianya output 
penyusunan perencanaan 
pelatihan dan penyuluhan 
berupa kalender pelatihan 
dan Rencana Kerja 
Penyuluhan 

Pelaksanaan audit 
internal tiap bulannya 

Evaluasi pasca pelatihan 
hanya terlaksana pada 
beberapa lokasi pelatihan 

Evapasca dilaksanakan 
dengan bantuan 
penyuluh di wilayah 
kerja dan form 
evapasca yang bisa 
diakses melalui gadget 

5. Tersedianya Layanan 
Ketatausahaan 

Layanan ketatausahaan tidak 
bisa mengikuti kecepatan 
dan dinamika organisasi 

Melakukan pembagian 
pekerjaan sesuai 
dengan TUPOKSI 
kepada seluruh staf 
sesuai dengan analisa 
beban kerja 

6. Penyelenggaraan 
Operasional dan 
Pemeliharaan 
Perkantoran 

Penyerapan anggaran 
operasional dan 
pemeliharaan perkantoran 
tidak sesuai dengan target 

Membuat matrik 
penyelesaian realisasi 
keuangan 

 
 

7. 

 
 
Masyarakat Kelautan 
dan Perikanan yang 
Dilatih 

Peserta pelatihan tidak 
homogen 

Koordinasi dengan 
lembaga terkait melalui 
surat atau telepon 

Pertanggungjawaban 
keuangan terlambat 

Menyusun matrik 
penyelesaian keuangan 
oleh seksi pelatihan 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kelompok Pelaku 
Utama / Usaha yang 
Mendapatkan 
Penyuluhan 

Tidak tersusunnya materi 
pelatihan penyuluhan 
berbasis online 

Melakukan sosialisasi 
tentang teknik 
penyusunan materi 
penyuluhan berbasis 
online 

Tidak tersusunnya profil 
kelompok berbasis online 

Melakukan sosialisasi 
tentang teknik 
penyusunan profil 
penyuluhan berbasis 
online 

Tidak terlaksananya 
pendampingan dan 
penyuluhan kepada 
masyarakat KP 

Memberikan reward dan 
punishment kepada 
penyuluh 

Tidak terealisasi anggaran 
BOP 

Revisi anggaran BOP 
yang tidak terealisasi 
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NO KEGIATAN FAKTOR RESIKO RENCANA 

 
 
 
 
 
 

7. 

 
 
 
 
 
 
Percontohan 
Penyuluhan Kelautan 
dan Perikanan Yang 
Diterapkan 

 
 
 
 
 
 
Tidak terlaksananya 2 unit 
percontohan di bidang 
pengolahan dan budidaya 

Membuat proposal 
pelaksanaan 
percontohan  

Melaksanakan 
Monitoring dan evaluasi 
percontohan 

Membuka akses pasar 
untuk memasarkan 
produk olahan dan 
menyediakan produk 
yang sesuai dengan 
permintaan pasar 

Peningkatan biosecurity 

 

3.3 Pengendalian Berkala 

Hasil pengendalian berkala dari satker BPPP Banyuwangi adalah sebagai berikut: 

 
a) SPI Sumber Daya Manusia (SPI-SDM) 

Penunjukan kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), 

pejabat penguji tagihan/ penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, dan 

bendahara penerimaan BPPP Banyuwangi Tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel Dinamika Perubahan Pengelola Satker 
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Latar belakang pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Strata-2 (S2), Pejabat Pembuat 

Komitmen adalah Strata-2 (S2), Pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM adalah 

Strata-2 (S2), Bendahara Pengeluaran adalah Diploma-1 (D1), dan bendahara penerimaan 

adalah SLTA. Tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa SDM BPPP Banyuwangi 

memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai sehingga diharapkan tidak akan menjadi 

kendala dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap diperlukan komitmen yang kuat dari 

pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. 

 
a) SPI Anggaran (SPI-ANG) 

 
Kegiatan di masing-masing bagian sesuai dengan bagan akun standar (BAS), standar biaya, 

dan standar biaya keluaran. 

 
b) SPI Barang dan Jasa (SPI-PBJ) 

 
Layanan pengadaan barang/jasa pada BPPP Banyuwangi dilaksanakan oleh pejabat 

pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan adanya personil yang khusus mengelola 

pengadaan barang/jasa, maka pengendalian pengadaan dilaksanakan sejak tahap 

perencanaan, pemilihan penyedia,pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima hasil 

pekerjaan. Organisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengacu pada Surat Keputusan 

Kuasa Pengguna Anggaran BPPP Banyuwangi Nomor : : KEP. 20/BRSDM-

BPPP.BYW/PL.420/I/2020 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Lelang) 

dan Pengawas / Penerima Hasil Pekerjaan BPPP Banyuwangi TA. 2020. 

Pengadaan barang/jasa BPPP Banyuwangi telah melakukan input data baru maupun revisi 

data pengadaan barang/jasa pada sistem informasi rencana umum pengadaan barang/jasa 

pemerintah (SIRUP) beralamat website: sirup.lkpp.go.id. Perkembangan proses kegiatan 

pengadaan mengalami beberapa hambatan diantaranya kegiatan pemilihan penyedia dan 

penyusunan dokumen perencanaan tertunda akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, 

sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2020 dilakukan langkah pemecahan masalah 

diantaranya, dengan melakukan revisi anggaran dalam rangka mendukung ketersediaan APD 

dan keperluan terkait pencegahan penyebaran COVID-19, dan memastikan kembali rencana 

pelaksanaan kegiatan dari aspek teknis dan anggaran, apakah tetap sesuai target awal 

ataukah dilakukan revisi. 

 
c) SPI Barang Milik Negara 

Perubahan paradigma baru pengelolaan aset negara/barang milik negara telah memunculkan 

optimisme baru, best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib, 

akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset negara yang baik dengan mengedepankan tata 

kelola yang baik (good governance) sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan 

kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/stakeholder. 

Pelaporan aset negara merupakan bagian dari penatausahaan aset negara yang wajib 

ditegakkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang keuangan negara mengatur setiap kepala pemerintah pusat dan daerah 
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mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD, dimana salah satunya adalah menyusun 

laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 

tentang pengelolaan barang milik negara/daerah juga mengatur setiap pengelola barang harus 

menyusun laporan barang milik negara/daerah yang di gunakan sebagai bahan untuk 

menyusun neraca pemerintah pusat/daerah. Peraturan-peraturan ini masih diikuti ketentuan 

lain yang pada intinya mewajibkan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan untuk 

melalukan pelaporan aset negara secara transparan dan akuntabel. 

Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaporan aset negara telah dilakukan 

dengan baik, perlu dibangun sebuah sistem pengendalian intern barang/milik Negara (SPI 

BMN). SPI atas pelaporan aset negara/barang milik negara dapat mencegah terjadinya 

penyimpangan yang dapat dijadikan dasar bagi auditor eksternal (BPK-RI) dalam pemberian 

catatan yang tidak diharapkan pada hasil auditnya. Yang utama, dengan adanya SPI BMN yang 

andal, aset negara dapat terjaga keamanan dan keberadaannya. 

BPPP Banyuwangi telah berupaya melakukan langkah-langkah pengamanan, pengawasan, 

dan pengendalian aset negara/barang milik negara. Langkah-langkah tersebut meliputi 

inventarisasi secara berkala terhadap aset BMN, proses penetapatan status penggunaan, 

untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan 

pengadaan BMN. 

 
 
d) SPI Kerugian Negara 

Belum ada kerugian negara baik yang ditimbulkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan 

bendahara, maupun pejabat lain sampai dengan triwulan I tahun 2020 ini. 

 
e) SPI Penyerapan Anggaran 

 
Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di 

bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat 

penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi 

berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena begitu eratnya 

keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan 

proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan berbagai kendala 

sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya good governance dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

 
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain 

menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang 

dipimpinnya. BPPP Banyuwangi adalah unit Eselon III dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan 

menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
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Penyusunan Laporan Keuangan BPPP Banyuwangi mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan yang disajikan 

dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih 

transparan, akurat, dan akuntabel. Laporan Keuangan BPPP Banyuwangi meliputi : 

1. Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan 

realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu 

periode anggaran; 

2. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas 

pada posisi 31 Maret; 

3. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit 

dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar 

biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar; 

4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau 

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula 

dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar 

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan 

untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. 

 
Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaporan realisasi keuangan telah 

dilakukan dengan baik, perlu dibangun sebuah sistem pengendalian intern realisasi 

keuangan (SPI Realisasi Keuangan) atas hal tersebut. SPI atas realisasi keuangan dapat 

mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat dijadikan dasar bagi auditor eksternal 

(BPK-RI) dalam pemberian catatan yang tidak diharapkan pada hasil auditnya. Terutama 

dengan adanya SPI Realisasi Keuangan yang andal, keuangan negara dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik. 

BPPP Banyuwangi secara bertahap telah melakukan langkah-langkah pengelolaan 

keuangan. Secara umum penerapan SPI telah dilakukan oleh BPPP Banyuwangi 

meskipun masih dalam tatanan satker pusat dan unit pelaksana teknis lingkup BPPP 

Banyuwangi dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien termasuk di 

dalamnya keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan 

terhadap peraturan-perundangan di lingkungan Kementerian. Guna mewujudkan hal 

tersebut di atas diperlukan manajemen resiko sebagai langkah awal dan sebagai bagian 

integral dari sistem pengendalian internal pemerintah. 
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Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan sangat 

diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan 

memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, 

sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja satuan kerja dalam 

mengelola keuangan Negara, sehingga dapat diketahui jumlah dan sumber dana yang 

dipungut/dikumpulkan oleh satuan kerja dalam setiap periodenya, bagaimana 

pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat 

tersebut serta mengevaluasi sejauh mana capaian dari setiap program/kegiatan. 

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah 

serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh satuan kerja dalam rangka 

mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan anggaran, sehingga kinerja 

pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas sehingga baik pimpinan maupun tim 

pemeriksa dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja satuan kerja 

tersebut. 

Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive atau 

dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua 

pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan dengan baik, akibat perbedaan 

latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat 

menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan 

keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan entitas 

pelaporan. 

Target dan realisasi keuangan dan fisik BPPP Banyuwangi sampai dengan triwulan I                

tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut: 

 
a. Total anggaran BPPP Banyuwangi sampai dengan triwulan I Tahun 2020 sebesar                       

Rp.91.534.660.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp  13.823.424.031 atau                    

15.10 % dari total anggaran. 

b. Target fisik triwulan I Tahun 2020 sebesar 15.19%, sedangkan realisasinya sebesar 

15.19%. 

 
Tabel.Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik B01 – B03 BPPP 

Banyuwangi 

A. Progress Keuangan 
 

 
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 

 
TARGET 

2.041.875.
386 

6.127.186.
545 

13.823.424
.031 

         

 
REALISASI 

2.041.875.
386 

6.127.186.
545 

13.823.424
.031 
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B. Progress Fisik 
 

 
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 

 
TARGET 

 
2,48 

 
6,75 

 
15,19          

 
REALISASI 

 
2,48 

 
6,75 

 
15,19          
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BAB IV. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari uraian di atas sebagai berikut: 

1. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2020 BPPP 

Banyuwangi menyajikan gambaran implementasi SPIP BPPP Banyuwangi sampai dengan 

triwulan I tahun 2020. 

2. Dalam rangka pelaksanaan SPIP di lingkungan pemerintah diperlukan penerapan 

Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern yang dapat mendukung pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna menciptakan tata pemerintahan 

yang efektif dan efisien(good government). 

4.2 Saran 

Mengingat masih banyaknya kelemahan dalam implementasi SPIP BPPP Banyuwangi 

khususnya triwulan I tahun 2020 ini, maka perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai 

lingkup BPPP Banyuwangi baik dari jajaran pimpinan sampai pelaksana dalam bentuk upaya 

strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP di masa yang akan 

datang. 
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Tidakada

Diupayakan terpadu

Sudah dipertimbangkan

Sudah dipeitimbangkan

Sudah dipertimbangkan

Tidakada

Sudah mekbatkan pihak yang
berko mpeten

Tidakada

Oiupayakan

Sudah ditaati

Sudah dibuat SOP

Sudari mengetahui dan

Sudah ditetapkan

KomantarfCatatan

Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan

Kurangnya   keterpaduan,   konststensi,   dan

sinkronisasi  antara  perencanaan  kinerja dan

Perencanaan belum memperiimbangkan risiko dan
belum menetapkan rencana pengendalian dalam
pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan
untuk  kegiatan yang seharusnya memehukan
pengendal ian dengan pendekatan  manajemen
r isiko

Perencanaan belum memperbmbangkan kapasitas
satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)

Perencanaan        barang/aset         belum
mempertimbangkan    risiko    pada   tahap
pemanfaatan

Perencanaan barang/aset meiebihi dari kebutuhan
yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas
kebutuhan

Perencanaan/penyusunan  rencana  kerja  dan
anggaran (RKA) betum melibatkan pihak yang
berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan
aspek keuangan)

Pemncanaan

Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi t idak

SOP ada tetapi belum berbasis risiko

SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau
tidak ditaati

Satuan kerja belum sepenuhnya memil iki Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk
keseluruhan prosedur dan keseluruhan keqiatan

Pegawai t idak mengetahui dan memahami tujuan
orgamsasi

Tujuan organisaai belum ditetapkan secara
spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada
batas waktu

Organieasi

Kelompofc/UralanRielko

7.

s.

S.

4.

3.

2.

1.

B.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

A.

No

1.Satuan Kerja   : BaJai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi
2.Unit Eselon I    : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

3.Tahun Anggaran : Tahun 2020



Sudah dipungut dan disator

Sudah tepat sasaran

Memadal

Ada

Tldakada

Tidak ada

Sesuai ketentuan

Sudah didukung buktl

Sudahdiaetor

Tidakpemah

Tidakpemah

Ya

Tidak ada

Sesuai

Tidakada

Tidakada

Tidakada

Komsntsr/Catatan

Penerimaan negara atau denda keteriambatan
pekerjaan         belum/tidak        ditetapkan
dipungut/drterima/disetor ke kas neaara

Ponsrfmuti Nsgara Bukan Pajak (PNBP)

Penggunaan anggaran tidak tepat sasaranrtidak
sesuai peruntukan

Pelaksanaan  pemisahan  tugas  dan  fimgsi
pelaksanaan   pertanggungjawaban   anggaran
t idak/kurang memadai

Tidak  ada  pemisahan  tugas  dan  fungsi
pelaksanaan perianggungiawaban anggaran

Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kesalahan    pembebanan    anggaran    dan
palampauan terhadap pagu anggaran

Pengal ihan/revisi anggerart tidak sesuai ketentuan

Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang

Sisa kas di bendahara pengeluaran akhlr tahun
anggaran belum/tidak
disetor ke kas neaara/daerah

Periartggungjawaban/penyetoran uang persediaan
melebihi batas waktu
yang ditentukan

Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di
bendaharawan ke Kas
negara/daerah melebihi batas waktu yang
drtentukan

Petaksanaan lelang secara proforma

Pemecahan kontrak untuk menghlndari pelelangan

Proses pengadaan barang/Jasa bdak sesuel
ketentuan (t idak menimbulkan
kerugian neaara)

Pekerjaan di laksanakan mendahului kontrak atau
penetapan anggaran

Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti ttdak
lengkap/tidak val id/t idak sesuai ketentuan)

PolakMinaan Anggaran

Terdapat   kesalahan  dalam pedakuan  dan
pengakuan keuangan dalant penyusunan Rencana
Keria dan Anggaran (RKA)

tugas dan fungsi instansi lain dan/atau tumpang
t indih dengan tugas dan fungsi instansi lain

Kaloinpok/UraianRiaiko

1.

D.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

c.

a.

No



TMakada

Tidak ada

Tidak ada

Tidakada

Tktak ada

Tidakada

Tidakada

Tldakada

TtdaKada

Tidakada

Sudah dilakukan secara

Sesuai dengan ketentuan

Sudah didukung SDM yang
memadai

Sudah mengacu pada kaidah

Tdakpemah

Sesuai ketentuan

Sesuai dsngan ketantuan

Tidak ada

Tidakada

Tidakada

KomentarfCatatan

Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara
t idak sesuai
ketentuan dan merugikan Negara

Belanja t ldak sesuai atau melabihi ketentuan

Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak seaual
dengan kontrak

Pembayaran honorarium dan/atau biaya
perjalanan dinas ganda dan/atau
melebihi standar yan_g_ditetapkan

Penggunaan uang/barang untuk kepentingan

Pemahalan harga (Mark up)

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume
pekerjaan dan/atau barang

Kekurangan volume pekerjaan dan/alau barang

Rekanan pengadaan barang/jasa bdak
menyelesaikan pekerjaan

Belanja atau pengadaan barangJJaaa fiktif

Keruglan Nsgara

Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum
dl lakukan secara memadal

Perhitungan penyusutan t idak sesuai ketentuan

Pelaporan bslum didukung SOM yang memadai

Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-
kaidah yang beriaku

Entitas teriambat menyampaikan laporan

Proses penyusunan laporan tidak sesuai

Pencatatan t idak/belum diiakukan atau tidak akurat

Akuntansi dan Palaporan

Mekanisme  pemungutan,   penyetoran,  dan
pelaporan,         serta         penggunaan
Penerimaan neaara tidak aesuai ketentuan

Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari
ketentuan

Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh
instansi yang tidak berhak

Penggunaan  langsung  terhadap  penerimaan

KsJompokflJralanRlslko

10

g

6

7

6

5

4

3

2

1

F.

7

6

5

4

3

2

1

E.

5

4.

3.

2.

No



Koordinatot          Penyuluh
sebagai Pemantau SKP dan
Laporan Kinerja

Koerdinasi antar   Penyuluh
dan Stakehoulder lainnya

Disesuaikan dengan target
kinerja   Satminkal    dan
PERMENKP nomor 54 tahun
2011

Tidak ada

Ttdakada

Tidakada

Tidak ada

Sudah mentaatijam kerja

Ttdakada

Tidakada

Tidak ada
Tidak ada

Tidakada

Tidakada

Ttdakada

KomentartCatatan

Penyuluh tidak tepat waktu dalam pengisian
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Laporan
Kineria

Penyuluh tidak tepat waktu dalam pencapaian
taraet kineria

Penyuiuh kurang cakap dalam membuat target
kinerja

Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas
dan fungsinya

Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban
dan melanggar larangan telapi belum dijatuhi
hukuman disipiin

Instansi belum mempunyai rencana
pengembangan pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat
pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya

Pegawai yang ada belum seluruhnya menaatl jam
keria

Kepegawatan

Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran
untuk               pekerjaan               yang

Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk
menyerahkan aset
kepada Negara

Pembelian aset yang berstatus sengketa
Aset dikuasai pihak lain

Rekanan belum melaksanakan kewajiban
pemel iharaan barang hasil pengadaan yang telah
rusak selama masa pemel iharaan

Kelebihan pembayaran dalam pengadaan
barangljasa tetapi pekeijaan belum dilakukan

Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif

Kelompok/UratanRiaiko

B

7

6
5

3

2

1

0.

17

16

15
14

13

12

11

Mo



Tidakada

Tidak ada

TKJakada

Tidak ada

Tidakada

Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya
menyimpang     sehingga     kemungkinan

Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai
target kinerja yang ditetapkan

Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tldak
sesuai dengan jadwal tahapan yang telah
ditetapkan

Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan
meiewati batas waktujang telah ddetapkan

Terdapat kegiatan yang tWak aeauai dengan tugas
dan fungsi instansi

Klnetja

5

4

3

2

1

H.



Kepaia Pusat PaMlhan dan Penyui Jian KeieutBn dan Perikanan di Jakarta

Bersama tni kaml sampeikan iiian fonnulir Sistam Pangendalian Intem

Pemahntah (SPIP) bulan Februarl Tahun 2020 peda Balai Pelatihan dwi

Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, seperii  terlampir.

Ataa partiatiennya kami ucapkan tarima kaaih.

Yth. Sekretaris Badan Riset dan SDMKP
Gedung Mina Bahari III Lantai 7
Jln. Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarta

Nomor    : B.t$j /SRSDMKP-BPPP.BYW/TU .420/1 1 1/2020.
Lampiran
Perihal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN - BANYUWANGI

JL.  RAYA SITUBONDO KM.17 BANYUWANGITELP.  0333-510688. FAKS. 0333 -  510625
TROMOL POS 8 BANYUWANGI BS402

POS ELEKTRONIK: bp3banyuwangi@yahoo.com LAMAN :
httpi//wAw. bpppbanyuwangi .com
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Tidakada

Diupayakan tarpadu

Sudah dipartlmbangkan

Sudah dipertimbangkan

Sudah dipertimbangkan

Tidakada

Sudah melibatkan pihak yang
berkompeten

Tidakada

Diupayakan

Sudah ditaati

Sudah dibuat SOP

Sudah mangetahui dan

Sudah ditetapkan

Komantar/Catatan

Terdapat usulan kagiatan yang sama dengan

Kurangnya   keterpaduan,    konsistensi,    dan

sinkronisesi  antara   perancanaan  kinetja dan

anggaran

Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan
belum menetapkan rencana pengendal ian dalam
pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan
untuk  kegiatan yang seharusnya memeriukan
pengendal ian  dengan  pendekatan manajemen
risiko

Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas
satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)

Perencanaan        barang/aset         belum
mempertimbangkan    risiko   pada   tahap
jjemanfaatan

Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan
yang seharusnya dan belum dkJasarkan pada asas
kebutuhan

Perencanaan/penyusunan  rencana  kerja  dan
anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang
berkompeten (aspek teknls pekerjaan/kinerja dan
aspek keuangan)

Pereocanaan

Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi t idak
benalan sccara optimaf atau tenadt tumpang tindih

SOP ada tetapi belum berbasts risiko

SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau
tidak ditaati

Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk
keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan

Pegawai tidak mangetahui dan memahami tujuan
organisasi

Tujuan organisasi belum ditetapkan secara
speslflk. terukur, dapat dicapai, real istis dan ada
batas waktu

Organisaal

Kelompok/UraianRiaiko

7.

6.

5.

3.

4.

2.

'•

B.

8.

5.

4.

3.

2.

1.

A.

No

1.Satuan Kerja   : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanafl (BPPP) Banyuwangl

2.Unit Eselon I    : Badan Rlset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

3.Tahun Anggaran : Tahun 2020



Sudah dipungut dan disetor

Sudahtepatsasaran

Memadai

Ada

Tidakada

Ttdakada

Sesuai ketentuan

Sudah didukung bukti

Sudahdisetor

Tidakpernah

Tidakpemah

Ya

Tldakada

Sesuai

Tidakada

Tidakada

Tidakada

KomenlarfCatatan

Penerimaan negara  atau denda ketertambatan
pekerjaan         belum/tidak        ditetapkan
dipungut/diterima/disetor ke kas neoara

Penerimsan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penggunaan anggaran Udak tepat sasaran/tidak
sesuai peruntukan

Pelaksanaan  pemisahan  tugas   dan  fungsi
pelaksanaan   pertanggungjawaban   anggaran
tidak/kurang memadai

Tidak  ada  pemisahan  tugas  dan  fungsi
pelaksanaan pertanggunglawaban anggaran

Pelaksanaan belanja di luar mekamsma Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kesalahan   pembebanan   anggaran    den
pelampauan tertiadap pagu anggaran

Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan

Kepemii ikan aset t idak/belum didukung bukti yang
sah

Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun
anggaran belum/tidak
disetor ke kas negara/daerah

Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan
meiebihi batas waktu
yang ditentukan

Penyetoran penenmaan negara/daerah atau kas di
bendaharawan ke Kas
negara/daerah melebihi batas waktu yang
ditentukan

Pelaksanaan lelang secara proforma

Proses pengadaan barang/jasa t idak snanai
ketentuan (tidak menimbulkan
kerugian negara)

Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau
j^neta^an anggaran

Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti  tidak
lengkap/tidak ual id/t idak sesuai ketentuan)

PelaksanaanAnggaran

Terdapat   kesalahan  dalam perlakuan  dan
pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana
Keria dan Anggaran (RKA)

tugas dan tungai instansi lain, dan/atau tumpang
t indfh dengan tugas dan fungsi instansi iain

Ketompok/UnianRislko

1.

D.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

S.

4.

2.

3.

1.

c.

e.

No



Tidakada

Tidakada

Tidakada

Tidakada

Trdakada

Tktakada

Tidak ada

Tidak ada

Tidakada

Tidakada

Sudah dilakukan secara
memadai

Sesuai dengan ketentuan

Sudah didukung SDM yang
memadar

Sudah mengacu pada kaidah

Tidak pemah

Sesuai ketentuan

Sudah dilakukan

Sasuaidenganketentuan

Tidakada

Tidakada

Tidakada

KomentarfCatatan

Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara
tktak sesuai
ketentuan dan merugikan Negara

Belanja t idak sesuai atau melebihi ketentuan

Spesifikasi barang/jasa yang ditertma tidak sasuai

Pembayaran honorarium dan/atau biaya
perjalanan dinas ganda dan/atau
melebihi standar yang drtetapkan

Penggunaan uang/barang untuk kepantlngan
pribadi

Pemahalan harga (Matk up)

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume
pekeriaan dan/atau barang

Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

Rekanan pengadaan barang/jasa t idak
menyelesaikan pekeriaan

Belanja atau pengadaan barang/jasa fikttf

Kerugian Nagara

Pengeloiaan BMN termasuk persediaan belum
dilakukan secara memadai

Perhitungan penyusutan t idak sesuai ketantuan

Pelaporan bslum dktukung SDM yang mamadai

Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-
kaidah yang bertaku

Entitas terlambat menyampaikan laporan

Proses penyusunan laporan tidak sesuai
ketentuan

Pencatatan tidak/beium diiakukan atau tidak akurat

Akuntanal dan Palaporan

Mekanisme  pemungutan,   penyetoran,   dan
pelaporan,        serta         penggunaan

Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari
ketentuan

Penenmaan negara diterima atau digunakan deh
instansi yang trdak berhak

Penggunaan  langsung  terhadap  penerimaan

negara

Ketompok/UralanRWko

10

7

8

9

6

5

4

3

2

1

F.

7

6

5

4

3

2

1

E.

5

4.

3.

2.

No



Koordinator            Penyuiuh
sebagai Pemantau SKP dan
Laporan Kineria

Koordinasi antar   Penyuiuh
dan Stakehoulder lainnya

Dlsesuaikan dengan target
kinerja   Satminkal    dan
PERMENKP nomor 54 tahun
2011

Tidak ada

Tidakada

Tidak ada

TkJakada

Sudahmentaatijamkerja

Tidakada

Tklakada

Tidakada
Tidak ada

Tldak ada

Tidakada

Tidakada

KomantarfCatatan

Penyuluh tidak tepat waktu dalam pengtsian
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Laporan
Kineria

Penyuluh bdak tepat waktu dalam pancapaian
target kinerja

Penyuluh kurang cakap dalam membuat taiget
kinerja

Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas
dan fungsinva

Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban
dan melanggar larangan tetapi balum dljatuhi
hukuman dlsiplin

Instansi belum mempunyai rencana
perwembanaan oeaawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat
pegawai  yang tidak sesuai dengan kompetensinya

Pegawai yang ada belum sekimhnya menaab jam
keria

Kepegawalan

Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran
untuk pekerjaan yang
befumseleeai

Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk
menyerahkan aset
kepadaNenara

Pembel ian aset yang berstatus sengketa
Aset dikuasai pihak lain

Rekanan belum melaksanakan kewajiban
pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah
rusak selama masa pemeiiharaan

Kelebihan pembayaran dalam pengadaan
barang/jasa tetapi pekerjaan belum di lakukan
sebagian atau seluruhnya

Penyetoran penerimaan negara dengan U*ti fiktif

Kelompok/UraianRisiko

B

7

e
5

4

3

2

1

G.

17

16

15
14

13

12

11

No



Tidakada

Tidakada

Tklakada

Tidak ada

Tldakada

Terdapat kegiatan, daiam palaksanaannya
menyimpang sehingga kemungklnan
mengakibatkan tujuan Hdak dapat dicapai

Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapel
target kinerja yang dttetapkan

Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak
sesuai dengan jadwal tahapan yang telah
ditetapkan

Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan
melewati batas waktu yang telah ditetapkan

Terdapat kegiatan yang tidak sesuat dengan tugas
dan fungsi instansi

Klnarja

5

4

3

2

1

H.



Kepala Puaat Pelafitian dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Jakarta

Bersama ini kami aampaikan isian formuik Slstem Pengendalian Intem

Pemerintah (SPIP) bulan Maret Tahun 2020 pada Balai Pelatihan dan PenyuMian

Perikanan Banyuwangi, aepertt  teriampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan tarima kaali.

Yth. Sekretaris Badan Riset dan SDMKP
Gedung Mina Bahari III Lantai 7
Jln. Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarte

B. 1263/BRSDMKP-BPPP.BYW/TU420/IV/2020.
1 (satu) berkas
laian Formul ir SPIP Bulan Marwt 2020
BPPP Banyuwangi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAIPELATTKAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN - BANYUWANG)

JL RAYA SmJBONDO KM.17 BANYUWANGITELP. 0333-510688, FAKS. 0333 - 510525
TROMOLPOS SBANYUWANGi 68402

POS fiKTRON!K. bp3banyuwangi®yal>oo.coni LAMMi:
http://www.bpppbanyuwangi .com
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Tidakada

Diupayakan tetpadu

Sudah dipertimbangkan

Sudah diperbmbangKan

Sudah dipartimbangkan

Tidakada

Sudah metibatkan pihak yang
berkompeten

Tkiakada

Diupayakan

Sudah ditaati

Sudah dibuat SOP

Sudah mengatahul dan

Sudah ditetapkan

KonwntM/Cafatan

Terdapat usulan kegiatan yang sama dangan

Kurangnya   keterpaduan,   konsistensl,   dan

sinkronisasi  antara  perencanaan  kjnerja dan

Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan
belum menetapkan rencana pengendal ian dalam
pencapaian tujuan kebi]akan dan aktivitas/kegiatan
untuk  kegiatan yang seharusnya memeriukan
pengendal ian dengan  pendekatan manajemen
risiko

Perencanaan belum mampertimbangkan kapasitas
satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)

Perencanaan        barang/aset         belum
mempertimbangkan    risiko    pada   tahap
pemanfaatan

Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan
yang seharusnya dan belum dldasarkan pada asas
kebutuhan

Parencanaan/penyusunan  rencana  kerja  dan
anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang
berkompeten (aspek teknis pekegaan/kiner]a dan
aspek keuangan)

Parencanaan

Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi t idak

SOP ada tetapi belum berbasis risiko

SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau
tidakditaati

Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk
keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan

Pegawai t idak mengetahui dan memahaml tujuan

Tujuan organreasi belum dltatapkan secara
spesifik, tarukur, dapat dicapai, realist is dan ada
batas waktu

Organlsasi

7.

6.

5.

4

3.

2.

1.

B.

6.

5.

3.

4.

2.

1.

A.

Mo

1.Satuan Kei^a   : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertkanan (BPPP} Banyuwangi

2.Unit Eselon I    : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kalautan dan Perikanan

3.Tahun Anggaran: Tahun 2020



Sudah dipungut dan ditetor

Sudah tepat sasaran

Memadai

Ada

Tidak ada

rrdak ada

Sesuai ketentuan

Sudah dldukung bukti

Sudahdisetor

Tidakpemah

Tidak pemah

Ya

Tidak ada

Sesuai

Tidak ada

Tidakada

Tidekada

KomentariCatatan

Penerimaan negara atau denda keteriambatan
pekerjaan         betum/tidak        drtetapkan
dtourauVdttertoaftftaetar ke kas neaara

Penerlmaan Negare Bukan Pajak (PNBP)

Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak

Pelaksanaan  pemisahan  tugas  dan  fungsi
peiaksanaan   pertanggungjawaban   anggaran
tidak/kurang memadai

Tidak  ada  pemisahan  tugas  dan  fungsi
pelaksanaan perianggungjawaban anggaran

Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kesalahan   pembebanan   anggaran    dan
pelampauan terhadap pagu anggaran

Pengalihanfrevtsi anggaran t idak sesuai ketentuan

Kepemilikan aset t idak/belum didukung buktl yang
sah

Sisa kas di bendahara pengeluaren akhlr tahun
anggaran beiumrtidak
disetor ke kas negara/daerah

Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan
melebihi batas waktu
yang ditentukan

Penyetoran penerimaan negara/deerah atau kas di
bendaharawan ke Kas
negara/daerah melebihi batas waktu yang
ditentukan

Pelaksanaan lelang secara profotma

Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan

Proses pengadaan barang/jasa t idak sesuai
ketentuan (t idak menimbulkan
kerugian negara)

Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau

Pertanggungjawaban tidak akuntabel (buktt t idak
lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)

Pelaksanaan Anggaran

Tardapat  kesalahan  dalam pedakuan  dan
pengakuan keuangan daiam penyusunan Rencana
Kerta dan Anggaran fRKA)

tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang
tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain

KalompoUlimianRiaiko

1-

0.

U.

~H
13.

13.

12.

11.

10.

9.

7.

e.

6.

5.

4.

3.

i.

2.

c.

a.

No



Tldakada

Tidak ada

Tidakada

Tidakada

Tk/ak ada

Tidak ada

Ttdakada

Tidakada

Tidak ada

Tldakada

Sudah dilakukan secara
memadai

Sesuai dengan ketentuan

Sudah didukung SDM yang
memadai

Sudah mengacu pada kaidah

Tidakpemah

Sesuai ketentuan

Sudah dilakukan

Sesuai dengan ketantuan

Tidak ada

Tidakada

Tidakada

Komantar/Catatan

Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara
tidak sesuai
ketentuan dan meiugikan Negara

Belanja t idak sesuai atau melebihi ketentuan

Spesifikasi barang/jasa yang ditenma tidak sesuai
dengan kontrak

Pembayaran honorarium dan/atau biaya
pegalanan dinas ganda dan/atau
melebihi standar yang ditetapkan

Penggunaan uang/barang untuk kepentingan
pribadi

Pemahalan harga {Maik up)

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume
pekerjaan dan/atau barang

Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

Rekanan pengadaan barang/jasa tidak
menvelesaikan pekehaan

Belanja atau pengadaan barang/jasa fikW

Kerugtan Negara

Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum
di lakukan secara memadai

Perhitungan penyusutan t idak sesuai ketentuan

Pelaporan belum dldukung SDM yang memadai

Pelaporan t idak/belum mengacu pada katdah-
kaidah yang boriaku

Entitas terlambat menyampaikan laporan

Proses penyusunan laporan tidak sesuai
ketentuan

Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat

Akuntanel dan Petaporan

Mekanisme  pemunguten,  penyetoran,   dan
pelaporan,        serta           penggunaan
Penerimaan neoara tidak sesuai ketentuan

Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari

Penerimaan negara ditenma atau digunakan olah
instansi yano tidak berhak

Penggunaan  langsung  tertiadap  penenmaan
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Koordinator            Penyuluh
sebagai Pemantau SKP dan
Laporan Kineria

Koordinasi antar   Penyuluh
den Stakehoulder lainnya

Disesualkan dengan target
kinerja   Satminkal    dan
PERMENKP nomor 54 tahun
2011

TkJak ada

Tidakada

Tidakada

Tidakada

Sudahmentaatljamkafia

Tidakada

Tidakada

Tidak ada
Tidak ada

Tidak ada

Tldakada

Tidakada

KomentarfCatatan

Penyuluh tidak tepat waktu dalam pengisian
Sasaran Kineija Pegawai (SKP) dan Laporan
Kineha

Panyuluh tldak tepat waktu dalam pencapaian
target kineria

Penyuluh kurang cakep dalam membuat targat
kinerja

Tendapat pegawai yang belum menjalankan tugas
dan fungsinya

Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban
dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi
hukuman disipl in

Instansi belum mempunyai rencana
pengambangan pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat
pagawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya

Pegawai yang ada balum seluruhnya mensati jam
Kepsgawalan

Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran
untuk pekerjaan yang
belum selesai

Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk
menyerahkan aset
kepada Neaara

Pambelian aset yang beratatus sangketa
Aset dikuasai pihak lain

Rekanan belum melaksanakan kawajiban
pemel iharaan barang hasil pengadaan yang telah
rusak selama masa pemeliharaan

Kelebihan pembayaran dalam pengadaan
barang/jasa tetapi pekerjaan beium dilakukan
sebagian atau seluruhnya

Penyetoran penerimaan negara densan bukti  fiktif
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Tidakada

Tidakada

Tidakada

Tidak ada

Tidak ada

Terdapat kegiatan, dalam peiaksanaannya
menyimpang sehingga kemungkinan
menaakibatkan tuiuan t idak dapat dicapai

Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai
targel kinerja yang ditetapkan

Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak
sesuai dengan jadwal tahapan yang telah
ditetapkan

Terdapat kegiatan belum diiaksanakan dan
melewati batas waktu yang telati ditetapkan

Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas
dan fungsi instansi

Kinerja
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1
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