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KATA PENGANTAR
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Es

limpahan rahmat, taufik

Intern Pemerintah (SPIP) 

2020 ini dapat diselesaikan.

penerapan Peraturan 

KP/2016 tentang Penyelenggaraan 

Lingkungan 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 

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 SPIP BRPI

SPIP, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak 

lanjut pemecahan masalah pada unit kerja 

diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena 

semua risiko yang dapat menghambat proses org

diidentifikasikan dan dianalisis.

 

Disadari bahwa Laporan 

kekurangannya. Oleh karena itu

diharapkan. Akhirnya

terselenggaranya program dan kegiatan 

laporan ini diucapkan terima kasih.
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Es

limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Sistem Pengendalian 

(SPIP) Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Triwulan II

ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan 

eraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

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 

organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

undangan. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP 

endalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

BRPI Triwulan II 2020 ini berisi tentang penyelenggaraan 

ambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak 

lanjut pemecahan masalah pada unit kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan

diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena 

semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi/unit kerja telah 

identifikasikan dan dianalisis. 

Disadari bahwa Laporan SPIP BRPI Triwulan II 2020 ini masih banyak 

leh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat 

diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak

terselenggaranya program dan kegiatan BRPI tahun 2020 serta tersusunnya 

laporan ini diucapkan terima kasih. 

Subang,30 Juni 
Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan

 

 

Dr. Joni Haryadi D, M.Sc

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

Sistem Pengendalian 

Triwulan II Tahun 

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk 

erikanan Nomor 10/PERMEN-

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

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 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP 

endalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

tentang penyelenggaraan 

ambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak 

Balai Riset Pemuliaan Ikan yang 

diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena 

anisasi/unit kerja telah 

ini masih banyak 

saran yang bersifat membangun sangat 

atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap 

serta tersusunnya 

30 Juni 2020 
Balai Riset Pemuliaan Ikan, 

Dr. Joni Haryadi D, M.Sc 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Sistem pengendalian Intern (SPI) 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 SPI Balai Riset Pemuliaan Ikan mengacu 

kepada fokus pelaksanaan SPI 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. 

SPIP adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh BRPI dari jajaran 

pimpinan sampai pelaksana untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, 

serta menangani berbagai risiko yang dapat memengaruhi 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 BRPI pada 

tahun 2020, namun masih terdapat kelemahan, yaitu rendahnya pemahaman 

dan kesadaran sumber daya manusia BRPI akan pentingnya pelaksanaan dan 

penerapan SPIP. Berdasarkan kelemahan tersebut, pada triwulan berikutnya 

akan diupayakan penerapan SPIP yang lebih menyeluruh, andal serta 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 BRPI 
 

Penerapan konsep kendali melekat (soft control) secara terintegrasi ke dalam 

kegiatan dan tindakan di BRPI sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem 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 BRPI, 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 sistem pengendalian intern (SPI) 

sesuai dengan ketentuan perundang-undanganan terkait. Sebagai salah satu pilar 

reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, SPI 

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 SPI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih fokus pada 

pengelolaan keuangan, pengamanan asset, dan pengadaan barang dan jasa 

pemerintah. Implementasi SPI di BRPI searah dengan pelaksanaan di tingkat KKP. 
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Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan kredibilitas laporan 

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-

undangan juga menerapkan SPI dalam setiap pengambilan keputusan dengan 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-

KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan 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 SPIP diharapkan BRPI dapat 

memberikan penjelasan mengenai gambaran akuntabilitas, kondisi pelaksanaan SPI, 

serta kendala dalam implementasinya, sehingga semua kendala tersebut dapat 

menjadi prioritas dalam penyelesaian setiap permasalahan pelaksanaan kegiatan 

BRPI di periode mendatang. 

 

1.2 Dasar Hukum 

Dasar Hukum penerapan SPIP Balai Riset Pemuliaan Ikan 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. 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); 

3. 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 
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2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150); 

4. 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); 

5. 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); 

6. 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); 

7. 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); 

8. 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; 

9. 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); 

10. 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); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

12. 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); 

13. 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.  

14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan 

Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–

2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P 

Tahun 2015;  

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 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); 

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan; 

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Kemeterian Kelautan dan Perikanan. 

 

1.3 Struktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis BRPI 

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 13/PERMEN-KP/2017 tanggal 

27 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, BRPI mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut: 
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Gambar 1. Struktur organisasi Balai Riset Pemuliaan Ikan 

 

Visi dan Misi Balai Riset Pemuliaan Ikan 

Visi ditetapkan untuk menyatakan gambaran keadaan masa depan yang 

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai arahan agar segenap jajaran 

BRPI dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisispatif, inovatif dan 

produktif. Sebagai UPT yang berada di bawah Pusat Riset Perikanan Perikanan, 

maka visi BRPI merupakan turunan dari visi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP)  dan visi Pusat Riset Perikanan (Pusriskan). 

BRSDM KP mempunyai visi yaitu “Mewujudkan pengelolaan riset dan 

pengembangan SDM sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang 

mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, sementara itu 

Kepala Balai 

Subbagian Tata Usaha 

Seksi Tata Operasional Seksi Pelayanan Teknis 

Kelompok Jabatan Fungsional 
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Pusriskan menetapkan visi yaitu “Mewujudkan Pengelolaan Riset Sektor 

Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan 

Nasional”.  

Berdasarkan visi BRSDM KP dan Pusat Riset Perikanan tersebut, maka visi 

yang ditetapkan BRPI adalah “Mewujudkan Pengelolaan Riset bidang 

Pemuliaan Ikan Budidaya yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis 

Kepentingan Nasional”. 

 

Misi: 

1. Menghasilkan varietas unggul melalui kegiatan riset pemuliaan ikan budidaya 

yang inovatif; 

2. Mendiseminasikan varietas unggul ikan budidaya hasil pemuliaan berserta 

informasi dan Iptek pemuliaannya. 

 

Dalam rangka menjalankan misi tersebut, BRPI merancang kegiatan yang 

dilaksanakan melalui sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, 

kreativitas, produktivitas dan profesionalisme. Kegiatan di BRPI bersifat strategis dan 

berskala nasional sebagai penjabaran dari misi yang diemban dengan maksud untuk: 

1. Merumuskan dan memecahkan permasalahan nasional di bidang penyediaan 

induk dan benih ikan unggul dalam upaya peningkatan produktivitas dan 

kesejahteraan hidup masyarakat perikanan; 

2. Menyediakan informasi teknis yang berhubungan dengan pemuliaan ikan 

budidaya untuk memenuhi fungsi sebagai institusi rujukan dalam bidang 

tersebut; 

3. Mendukung kegiatan instansi terkait baik di lingkup Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dan lain-lain serta menjalin kerjasama dengan institusi lain 

baik dalam maupun luar negeri. 
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Tujuan BRPI dalam kurun waktu 2015-2020 adalah sebagai berikut: 

1. Tersedianya produk biologi yang dilengkapi dengan paket teknologi, data dan 

informasi ilmiah pendukung; 

2. Tersebarluasnya varietas unggul ikan budidaya hasil pemuliaan melalui 

diseminasi dan penjalinan kerjasama riset pemuliaan ikan budidaya; 

3. Meningkatnya kapasitas sumber daya riset melalui peningkatan jumlah dan 

kapasitas SDM, sarana dan prasarana riset serta sistem kerja yang dinamis 

dan kondusif. 

 

1.4 Fungsi Balai Riset Pemuliaan Ikan 

BRPI mempunyai tugas melaksanakan riset pemuliaan ikan budidaya dengan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan 

laporan; 

2. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, kerja sama, 

pengelolaan prasarana dan sarana riset pemuliaan ikan budidaya, serta 

pengelolaan perpustakaan; 

3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata laksana, keuangan, persuratan, 

kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan; 

4. Pelaksanaan riset pemuliaan ikan budidaya meliputi perbenihan, genetika, 

biologi, reproduksi, fisiologi, dan bioteknologi untuk menghasilkan ikan unggul. 

 

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, BRPI melaksanakan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan riset pemuliaan ikan dalam bentuk perakitan strain dan 

penyusunan paket teknologi dalam rangka menghasilkan varietas ikan unggul 

untuk mendukung komersialisasi perikanan nasional melalui pengembangan 

teknologi perikanan budidaya yang produktif, efisien, berdaya saing dan 

berkelanjutan; 
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2. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi 

pengelolaan dan peran serta dalam jejaring pemuliaan ikan, pengelolaan 

jaringan informasi dan penyebarluasan hasil-hasil riset melalui pengelolaan 

dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa 

konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet; 

3. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan riset yang meliputi 

penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketatausahaan dan 

monitoring dan evaluasi; 

4. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan 

budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan 

profesionalisme; 

5. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya melalui kerjasama riset dan 

operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan 

peningkatan kesejahteraan pegawai. 

Pembangunan kelautan dan perikanan membutuhkan komitmen dalam bentuk 

kebijakan yang berbasis riset. Sebagai alternatif kebijakan riset diharapkan dapat 

bersaing baik secara nasional maupun internasional 

 

1.5 Maksud dan Tujuan 

Tujuan penerapan SPIP adalah mewujudkan budaya pengendalian intern 

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

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 di BRPI. 

 

1.6 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup laporan SPIP Triwulan II tahun 2020 Balai Riset Pemuliaan Ikan 

adalah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Balai Riset Pemuliaan Ikan pada 
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Triwulan II Tahun 2020 termasuk pelaporannya, sebagai pendukung penyusunan 

laporan SPIP tingkat Eselon I. 

 

1.7 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: 

 

Bab I Gambaran Umum Penyelenggaraan SPIP BRPI 

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 Strategi Penyelenggaraan SPIP 

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai definisi dan karakteristik SPIP, 

unsur-unsur SPIP, tahapan pelaksanaan, fokus pelaksanaan SPIP, serta kondisi SPIP 

BRPI hingga saat ini. 

 

Bab III Penyelenggaraan SPIP BRPI 

Bab ini menyajikan analisis yang dilaksanakan terhadap penyelenggaraan SPIP 

di BRPI. Penyajian analisis berdasarkan form SPIP yang disusun dari masing-masing 

kegiatan. Dibagian akhir bab ini menyajikan analisis terhadap permasalahan dalam 

pelaksanaan SPIP di BRPI. 

 

Bab IV Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya atas 

kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk 

peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP di BRPI di triwulan berikutnya.
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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 

di BRPI, amanat penerapan SPIP, penetapan dan perumusan tujuan SPIP bagi BRPI, 

penetapan tahapan pengembangan SPIP, penetapan kegiatan yang menjadi prioritas 

pengembangan SPIP, serta peta strategi untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan 

operasional. 

 

2.1 Penyelenggaraan SPIP di BRPI 

Desain penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, 

tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk 

mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan di BRPI. Untuk 

kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar 

unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam 

mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkret penyelenggaraan 

SPIP. Penyelenggaraan SPIP di BRPI dimulai dari pemahaman terhadap peran 

strategis BRPI. Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran BRPI dan definisi 

SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka penyelenggaraan 

SPIP pada BRPI merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan 

kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat 

struktural dan pegawai pada BRPI, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 

tercapainya tujuan BRPI melalui: 

1. Kegiatan yang efektif dan efisien; 

2. Keandalan pelaporan keuangan; 

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 
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4. Pengamanan aset dilingkungan BRPI. 

Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menajdi bagian integral dari 

akuntabilitas seluruh kegiatan BRPI. 

 

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

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit 

kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja, oleh sebab itu 

setiap pimpinan unit kerja di lingkungan 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 Risiko 

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko 

dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, 

tujuan dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan melalui: a) Identifikasi risiko di 

awal perencanaan kegiatan; b) Penetapan titik risiko kegiatan; dan c) Analisis risiko 

 

3. Kegiatan Pengendalian 

Untuk mengatasi risiko 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. 
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4. Informasi dan komunikasi 

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan 

menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan umpan balik. 

 

5. Pemantauan Pengendalian Intern 

Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian 

integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar 

dalam pedoman, dan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan 

dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi. 

Dalam pelaksanaan SPI di BRPI 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. 

 

2.2 Fokus Penyelenggaraan SPIP BRPI 

Dalam rangka mendukung pencapaian Laporan Keuangan dengan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP di lingkup KKP berfokus pada 

pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa. Fokus 

penyelenggaraan SPIP di BRPI searah dengan pelaksanaan SPIP di tingkat KKP. 

 

2.3 Pembentukan Tim SPIP BRPI Tahun 2020 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-

KP/2016 tugas Tim SPIP BRPI secara umum adalah sebagai berikut: 
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1. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di BRPI; 

2. mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di BRPI; 

3. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen 

risiko di BRPI; 

4. membantu Kepala Balai melakukan analisis untuk menetapkan rencana 

aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan 

manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Balai untuk 

dilakukan tindakan pengendalian; 

5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di BRPI 

setiap triwulan; dan 

6. membuat laporan secara berkala setiap triwulan yang disampaikan kepada 

Kepala Balai dan unit Eselon I. 

 

2.4 Kondisi Pelaksanaan SPIP di BRPI 

Secara umum pelaksanaan SPIP BRPI Triwulan II tahun 2020 masih terdapat 

beberapa kelemahan. 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 risiko; dan 4) dukungan SDM yang belum 

memadai. 
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BAB III. 
PENYELENGGARAAN SPIP BRPI 
 

Tahapan penyelenggaraan SPIP di BRPI meliputi tahapan sebagai berikut: 

3.1  Pemahaman 

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 BRPI. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan 

persepsi dan penyegaran, antara lain melalui : 

a) Pembinaan 

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan oleh Tim SPIP BRPI, diantaranya dengan 

rapat, pertemuan dan koordinasi pengendalian. 

 

b) Fokus Grup Diskusi (FGD) 

Melalui kegiatan rapat rutin bulanan BRPI. 

 

3.2 Pelaksanaan 

a) Internalisasi 

Internalisasi adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk 

menerapkan SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Penerapan SPI 

dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, 

dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. 
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b) Pendokumentasian 

Pendokumentasian adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan 

penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan 

pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan 

manajemen risiko. 

 

3.3 Pelaporan 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelengggaraan 

SPIP, maka Satgas SPI Kementerian Kelautan dan Perikanan, Satgas SPI unit eselon 

I, dan Tim SPI menyusun laporan triwulanan yang memuat informasi-informasi: 

a) Ringkasan 

Merupakan uraian singkat dari laporan penyelenggaraan SPIP yang telah 

dilaksanakan. 

 

b) Pelaksanaan kegiatan 

Berisikan uraian dari rencana dan realisasi masing-masing pelaksanaan 

tahapan penyelenggaraan kegiatan SPIP, yaitu tahap pemahaman dan tahap 

pelaksanaan. 

 

c) Hambatan 

Berisikan uraian hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang 

menyebabkan tidak terwujudnya efektivitas penyelenggaraan SPIP. 

 

d) Rencana Pemecahan Masalah 

Merupakan uraian rencana pemecahan masalah terhadap hambatan yang 

dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP. 
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e) Tindak Lanjut Pemecahan Masalah 

Merupakan uraian realisasi dari rencana pemecahan masalah dalam 

penyelenggaraan SPIP pada periode sebelumnya. 

 

3.4 Pengembangan Berkelanjutan 

Penyelenggaraan SPIP yang telah dievaluasi, baik oleh internal maupun 

eksternal digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP untuk 

periode berikutnya. 

 

3.5 Evaluasi 

a) Evaluasi penyelenggaraan SPIP merupakan rangkaian kegiatan 

membandingkan antara hasil atau prestasi kegiatan dengan standar dan 

rencana penyelenggaraan SPIP; 

b) Evaluasi penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk menentukan dan menetapkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tahapan 

penyelenggaraan SPIP; 

c) Hasil evaluasi disampaikan dalam laporan penyelenggaraan SPIP setiap 

triwulan. 

 

3.6 Pengendalian 

Dalam penyelenggaraan SPIP di BRPI, pelaksanaannya melalui 3 (tiga) jenis 

pengendalian, meliputi: 

 

A. Pengendalian Rutin 

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap 

hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin 

antara lain dalam aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan 

keuangan (pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), 

akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek 



 

17 

 

kinerja, sekurang-kurangnya sesuai dengan daftar uraian risiko pada lampiran 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016. 

Hasil pengendalian rutin dari satker BRPI adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil kegiatan pemantauan terhadap aspek pengendalian rutin di BRPI 

No. Aspek Pengendalian 
Jumlah 
Risiko 

Status 
Pemantauan 

Jumlah 
Rekomendasi 

1 Organisasi 6 Sudah 6 

2 Perencanaan 8 Sudah 7 

3 Pelaksanaan Anggaran 15 Sudah 7 

4 Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) 

5 Sudah 3 

5 Akuntansi dan Pelaporan 7 Sudah 3 

6 Kerugian Negara 17 Sudah 2 

7 Kepegawaian 5 Sudah 3 

8 Kinerja 5 Sudah 1 

 

Pada Triwulan II 2020 telah dilakukan kegiatan pemantauan pada aspek 

pengendalian rutin. Dari 8 aspek pengendalian, 8 aspek telah dipantau dan 

diverifikasi data dukung maupun dokumen terkaitnya. Rincian hasil verifikasi dan 

rekomendasi dituliskan pada form Pengendalian Rutin. 

 

B. Pengendalian Berkala 

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual 

mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan 

Kepala Satker sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan 

pengendalian. 

Hasil pengendalian berkala dari satker BRPI adalah sebagai berikut: 

 

a) SPI Sumber Daya Manusia (SPI-SDM) 

Tingkat pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Balai Riset 

Pemuliaan Ikan dinilai sangat memadai, karena KPA memiliki tingkat pendidikan S-3 

(100%). Tingkat pendidikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Riset 



 

Pemuliaan Ikan dinilai 

3(100%). Tingkat pendidikan untuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah 

Membayar (PPSPM) 

pascasarjana S-1 (100%)

memiliki kualifikasi pendidikan yang 

tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan

komitmen yang kuat dari pimpinan dalam

 

Bendahara Pengeluaran (BPG) 

Bendahara Penerimaan (BPN)

(100%). Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan kualifikasi pendidikan yang 

lingkup Balai Riset Pemuliaan

 

Secara umum gambaran tingkat pendidikan 

Riset Pemuliaan Ikan

Perencanaan Ruang 

0

0,5

1

1,5

2

SMA
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dinilai juga sangat memadai, karena memiliki tingkat pe

Tingkat pendidikan untuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah 

 pada Balai Riset Pemuliaan Ikan memiliki tin

(100%). Hal ini menunjukkan bahwa Balai Riset Pemuliaan Ikan

kualifikasi pendidikan yang sangat memadai. Dengan demikian 

tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap diperlukan 

komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. 

Bendahara Pengeluaran (BPG) memiliki tingkat pendidikan SMA (100%) 

Bendahara Penerimaan (BPN) di BRPI memiliki tingkat pendidikan

Hal ini menunjukkan bahwa Balai Riset Pemuliaan Ikan

kualifikasi pendidikan yang sangat memadai sebagai pengelola keuangan

Balai Riset Pemuliaan. 

Secara umum gambaran tingkat pendidikan Tim Pengelola Keuangan 

emuliaan Ikan adalah sebagai berikut:dono Dipaptono, M.En

Perencanaan Ruang 

SMA
S-1

S-2
S-3

memiliki tingkat pendidikan S-

Tingkat pendidikan untuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah 

memiliki tingkat pendidikan 

Balai Riset Pemuliaan Ikan 

Dengan demikian diharapkan 

namun tetap diperlukan 

 

memiliki tingkat pendidikan SMA (100%) dan 

memiliki tingkat pendidikan Sarjana S-1 

Balai Riset Pemuliaan Ikan memiliki personel 

pengelola keuangan 

Pengelola Keuangan Balai 

dono Dipaptono, M.En (Dirktur 

Perencanaan Ruang 

 

BPN

BPG

PPSPM

PPK

KPA
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Gambar 2. Profil tingkat pendidikan Tim Pengelola Keuangan pada Balai 

Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2020 

 

Dari 64 (enam puluh empat) PNS BRPI, terdapat 9 (sembilan) orang yang 

memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa, sedangkan 1 (satu) orang memiliki 

sertifikat bendahara (BNT). 

 

b) SPI Anggaran (SPI-ANG) 

Kegiatan di masing-masing bagian sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS), 

Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK). Sampai dengan 

akhir Triwulan II 2020, DIPA Balai Riset Pemuliaan Ikan telah mengalami dua kali 

revisi yaitu pada tanggal 13 Februari 2020 dalam rangka revisi halaman III DIPA, 

perubahan Bendahara Pengeluaran, dan pergeseran POK dalam satu output 

sedangkan pada tanggal 27 April 2020 dalam rangka rangka penguatan DJPb dan 

pemotongan COVID-19. 

 

c) SPI Barang dan Jasa (SPI-PBJ) 

Sampai dengan akhir Triwulan II 2020, perkembangan kegiatan pengadaan 

barang/jasa Balai Riset Pemuliaan Ikan antara lain: sudah melakukan penginputan 

paket pengadaan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan barang/jasa 

pemerintah (SIRUP) pada website sirup.lkpp.go.id. 

 

Dari beberapa paket pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BRPI, pakan 

ikan riset dan koleksi dilakukan melalui mekanisme lelang oleh Pokja Pengadaan 

Barang/Jasa, sedangkan paket lainnya yaitu pengadaan kendaraan roda 4 melalui e-

catalog, sedangkan  jasa cleaning service dilakukan melalui mekanisme pengadaan 

langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. 
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d) 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 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. Dengan adanya SPI, BRPI 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. 



 

 

Sebagai perbandingan belanja modal pembentu

2020 diilustrasikan pada gambar berikut:

 

Gambar 3. Alokasi anggaran 
 

 Pada penatausahaan 

untuk Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan Rp213.192.000,00

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

200/KEPMENKP/PL.930/2020 

Penggunaan Barang Milik Negara di Lin

Perikanan yang dikelola 

Perikanan pada satker Balai Riset Pemuliaan Ikan. Sedangkan penetapan status BMN 

berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp38.788.197,00 sedang menung

penetapan status BMN dari KPKNL Purwakarta.

 Pada pemusnahan/penghapusan BMN un

116 unit dengan nilai perolehan Rp884.910.000,00 

Rp9.668.425,00 telah dilaksanakan 

KPKNL Purwakarta melalui 

Nomor: 180/33/2020

diserahkan ke Sekretariat BRSDM.

 Sedangkan pemusnahan/penghapusan BMN untuk kendaraan sebanyak 

unit dengan nilai perolehan Rp7.416.000,00 dengan nilai taksiran Rp2.000

-

200.000.000 

400.000.000 

600.000.000 

800.000.000 
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agai perbandingan belanja modal pembentuk BMN pada tahun 2019

diilustrasikan pada gambar berikut: 

Alokasi anggaran belanja modal pembentuk BMN tahun 2019

Pada penatausahaan (Penggunaan) BMN berupa penetapan status BMN

untuk Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan Rp213.192.000,00

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

200/KEPMENKP/PL.930/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Penetapan Status 

Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan yang dikelola oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan pada satker Balai Riset Pemuliaan Ikan. Sedangkan penetapan status BMN 

berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp38.788.197,00 sedang menung

penetapan status BMN dari KPKNL Purwakarta. 

Pada pemusnahan/penghapusan BMN untuk Peralatan dan Mesin 

dengan nilai perolehan Rp884.910.000,00 dengan nilai taksiran 

telah dilaksanakan penjualan lelang senilai Rp18.500.00

KPKNL Purwakarta melalui e-auction (laman lelang.go.id)  dengan Risalah Lelang 

Nomor: 180/33/2020 tanggal 27 Maret 2020. Permohonan penghapusan telah 

diserahkan ke Sekretariat BRSDM. 

Sedangkan pemusnahan/penghapusan BMN untuk kendaraan sebanyak 

unit dengan nilai perolehan Rp7.416.000,00 dengan nilai taksiran Rp2.000

2019
2020

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin

k BMN pada tahun 2019 dan 

 

tahun 2019 dan 2020 

BMN berupa penetapan status BMN 

untuk Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan Rp213.192.000,00, telah terbit 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

tentang Penetapan Status 

gkungan Kementerian Kelautan dan 

oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan pada satker Balai Riset Pemuliaan Ikan. Sedangkan penetapan status BMN 

berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp38.788.197,00 sedang menunggu 

tuk Peralatan dan Mesin sebanyak 

dengan nilai taksiran 

senilai Rp18.500.000,00 oleh 

(laman lelang.go.id)  dengan Risalah Lelang 

tanggal 27 Maret 2020. Permohonan penghapusan telah 

Sedangkan pemusnahan/penghapusan BMN untuk kendaraan sebanyak 2 

unit dengan nilai perolehan Rp7.416.000,00 dengan nilai taksiran Rp2.000.000,00 

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin
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akan dilaksanakan lelang pada triwulan III / 6 Juli 2020 dengan batas akhir 

penawaran pukul 10.00 WIB. 

 

e) SPI Kerugian Negara  

Belum ada kerugian negara baik yang ditimbulkan oleh bendahara, pegawai 

negeri bukan bendahara, maupun pejabat lain sampai dengan Triwulan II 2020. 

 

f) 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. Balai Riset Pemuliaan Ikan adalah 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) 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. 

 

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset Pemuliaan Ikan mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. 
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Laporan Keuangan yang disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu 

menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel. 

Laporan Keuangan Balai Riset Pemuliaan Ikan 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 Desember; 

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. 

 

C. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko 

Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang 

lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu 

aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak 

cukup hanya dengan pengendalian rutin. Maka untuk mencapai tujuan suatu 

aktivitas/kegiatan tersebut pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan 

pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) bahwa Pimpinan Instansi 

Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Pada Pasal 18 ayat (1) bahwa 

pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian 

sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah yang bersangkutan, dan ayat (2) huruf b bahwa kegiatan pengendalian 

harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko. Dariuraian Pasal 13 dan Pasal 18 

tersebut dapat diambil kesimpulanbahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian tidak 

dapat dilepaskan dari adanya risiko dan adanya kewajiban pimpinan untuk 

mengendalikan risiko dalam suatu instansi. Untuk mengetahui adanya risiko dalam 

suatu instansi yang berasal dari kegiatan dan aktivitas maka diperlukan adanya 

penilaian risiko. Salah satu titik tolak dalam kegiatan pengendalian adalah penilaian 

risiko, sehingga penilaian risiko menjadi tahapan yang penting bagi pimpinan 

instansi pemerintah untuk menjalankan pengendalian dalam rangka mencapai suatu 

tujuan instansi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pimpinan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan perlu merumuskan pendekatan manajemen risiko, yaitu suatu proses tata 

kelola pengendalian risiko yang terencana, proaktif, dan berkelanjutan yang meliputi 

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pengendalian 

risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan 

mengurangi dampaknya. Dengan demikian, tujuan Kementerian Kealutan dan 

Perikanan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

 

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. 
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Balai Riset Pemuliaan Ikan secara bertahap telah melakukan langkah-langkah 

pengelolaan keuangan dari segi pengendalian intern berjalan baik. Secara umum 

penerapan SPI telah dilakukan oleh BRPI meskipun masih dalam tatanan unit 

pelaksana teknis lingkup BRPI 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 risiko sebagai langkah awal dan sebagai bagian integral dari sistem 

pengendalian internal pemerintah. 

 

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 
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karena perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar 

pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi yang terkandung di dalam 

laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan 

keuangan entitas pelaporan. 

Permasalahan yang banyak terjadi terkait dengan realisasi anggaran yang 

rendah yaitu dikarenakan SK Pengelola Anggaran yang telat terbit dan berganti, 

kegiatan yang telat untuk dipertanggungjawabkan, kegiatan yang berhubungan 

dengan lelang yang belum dilakukan dan lain sebagainya. Selain itu permasalahan 

keuangan yang sering menjadi temuan BPK yaitu terkait administrasi keuangan 

dalam kegiatan diantaranya kelebihan pembayaran pengadaan barang/jasa, 

kekurangan volume pekerjaan dan lain sebagainya. 

 

Untuk target dan realisasi anggaran dan fisik sampai dengan Triwulan II 2020 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Total anggaran BRPI tahun 2020 sebesar Rp15.321.676.000,00. Target 

anggaran pada Triwulan II 2020 sebesar Rp6.430.809.000,00 atau 41,97% 

dari total pagu anggaran, sedangkan realisasinya sebesar Rp6.179.072.874,00 

atau 40,33% total pagu anggaran. 

b. Target fisik sebesar 41,97%, sedangkan realisasinya sebesar 40,33%. 

Target serta realisasi anggaran dan fisik BRPI sampai dengan Triwulan II 2020 

serta hambatan/permasalahan, rencana pemecahan hambatan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik T01 BRPI Sukamandi 

A.  Progress Keuangan 

 
 Anggaran Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

 

TARGET 

(%) 
18,97 41,97 71,05 100 

 

REALISASI 

(%) 
19,00 40,33 - - 
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B. Progress Fisik 

 
Fisik Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

 

TARGET 

(%) 
18,97 41,97 74,31 100 

 

REALISASI 

(%) 
19,00 40,33 - - 

  

Tabel 3. Hambatan, Rencana Pemecahan Hambatan dan Realisasi Pemecahan 
Hambatan/Permasalahan 

 

No Hambatan/Permasalahan*) 
Rencana Pemecahan 

Hambatan/Permasalahan 

Realisasi Pemecahan 

Hambatan/Permasalahan 

1. Beberapa berkas administrasi 

perlu dilengkapi agar tidak 

menjadi temuan saat 

pemeriksaan oleh APIP 

Menindaklanjuti 

rekomendasi Tim SPIP 

Dalam proses melengkapi 

berkas administrasi 

2. Rekaman pada Sistem 

Manajemen Mutu belum 

semuanya diisi sesuai format 

Penanggung jawab 

kegiatan segera 

melengkapi form rekaman 

Melakukan pemantauan 

terhadap pengisian 

rekaman pada triwulan 

berikutnya 
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BAB IV. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah sebagai berikut: 

1. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan II 2020 

Balai Riset Pemuliaan Ikan menyajikan gambaran implementasi SPIP BRPI 

sampai dengan Triwulan II 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 Balai 

Riset Pemuliaan Ikan pada Triwulan II 2020 ini, maka perlu komitmen yang kuat 

dari seluruh pegawai lingkup Balai Riset Pemuliaan Ikan baik dari jajaran 

pimpinan sampai pelaksana dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk 

meningkatkan kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang. 


