
Laporan SPIP 
T r i w u l a n  I V  T a h u n  2 0 2 0  

Balai Riset Pemuliaan Ikan 
Jl. Raya 2 Sukamandi Pantura, Kab. Subang 

Jl.  



 

 

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 IV

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 IV 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 IV 2020 ini masih banyak 

leh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat 

diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap 

terselenggaranya program dan kegiatan BRPI tahun 2020 serta tersusunnya 

laporan ini diucapkan terima kasih. 

Subang,4 Januari
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 IV 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 

4 Januari 2021 
Balai Riset Pemuliaan Ikan, 

Dr. Joni Haryadi D, M.Sc 



ii 

 

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; 

 



8 

 

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 IV tahun 2020 Balai Riset Pemuliaan Ikan 

adalah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Balai Riset Pemuliaan Ikan pada 
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Triwulan IV 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. 
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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: 

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 IV 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 
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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 4 

8 Kinerja 5 Sudah 1 

 

Pada Triwulan IV 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 

1(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

Gambar 2. Profil
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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 

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

Profil tingkat pendidikan Tim Pengelola Keuangan 

Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2020 

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  Ruang 

 

Pengelola Keuangan pada Balai 

BPN

BPG

PPSPM

PPK

KPA
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Dari 60 (enam puluh) 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 IV 2020, DIPA Balai Riset Pemuliaan Ikan telah mengalami lima 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 serta pada tanggal 13 Juli 2020 dalam rangka revisi halaman 

III DIPA, pergeseran akun dalam satu output, dan penambahan akun COVID-19 

sesuai Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 

2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19. 

Pada tanggal 18 November 2020 dalam rangka pergeseran dalam satu keluaran satu 

kegiatan satu satker (revisi POK), ralat rencana penarikan dana atau rencana 

penerimaan dalam halaman III DIPA, serta penambahan pagu belanja Penerimaan 

Hibah Langsung Luar Negeri. Revisi terakhir pada tahun 2020 dilakukan pada 11 

Desember 2020 dalam rangka pergeseran dalam satu keluaran satu kegiatan satu 

satker (revisi POK) untuk belanja pegawai dan belanja barang. 

 

c) SPI Barang dan Jasa (SPI-PBJ) 

Sampai dengan akhir Triwulan IV 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 
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Barang/Jasa, sedangkan paket lainnya yaitu pengadaan kendaraan roda 4 melalui e-

catalog, sedangkan  jasa cleaning service, Pengadaan bahan riset, Pengadaan bahan 

molekuler, Pengadaan pakan riset, Pekerjaan pemeliharaan halaman kantor, 

Pengadaan bahan fish cortisol elisa kit, Pengadaan Jasa Upah Harian Lepas Risert 

dan Pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan melalui mekanisme pengadaan 

langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. 

 

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) d

auditnya. Dengan adanya SP

pengamanan, pengawasan dan pengendalian aset negara/barang milik negara. 

Langkah-langkah tersebut meliputi invent

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 Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan yang dikelola 

Perikanan pada satker Balai R

Gedung dan Bangunan senilai Rp38.788.197,00 

Keuangan Nomor 34/KM.6/WKN.08/KNL.04/2020 tentang Penetapa

Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 
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dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat dijadikan dasar bagi auditor 

dalam pemberian catatan yang tidak diharapkan pada hasil 

engan adanya SPI, BRPI telah berupaya melakukan langkah

pengamanan, pengawasan dan pengendalian aset negara/barang milik negara. 

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 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. Penetapan status BMN berupa 

Gedung dan Bangunan senilai Rp38.788.197,00 telah terbit 

Keuangan Nomor 34/KM.6/WKN.08/KNL.04/2020 tentang Penetapa

Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 

2019
2020

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin

dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat dijadikan dasar bagi auditor 

alam pemberian catatan yang tidak diharapkan pada hasil 

melakukan langkah-langkah 

pengamanan, pengawasan dan pengendalian aset negara/barang milik negara. 

arisasi secara berkala terhadap aset BMN, 

proses penetapatan status penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMN. 

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 

Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

n Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

enetapan status BMN berupa 

telah terbit Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 34/KM.6/WKN.08/KNL.04/2020 tentang Penetapan Status 

Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin
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Republik Indonesia tanggal 10 Juli 2020. Penetapan Status BMN berupa pengadaan 

kendaraan roda 4 telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 59/KM.6/WKN.08/KNL.04/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan 

Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

pada tanggal 20 Oktober 2020. 

 Pada pemusnahan/penghapusan BMN untuk Peralatan dan Mesin sebanyak 

116 unit dengan nilai perolehan Rp884.910.000,00 dengan nilai taksiran 

Rp9.668.425,00 telah dilaksanakan penjualan lelang senilai Rp18.500.000,00 oleh 

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 2 

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

telah dilaksanakan penjualan lelang senilai Rp18.810.000,00 oleh KPKNL Purwakarta 

melalui e-auction (laman lelang.go.id)  dengan Risalah Lelang Nomor: 318/33/2020 

tanggal 6 Juli 2020. Permohonan penghapusan telah diserahkan ke Sekretariat 

BRSDM. 

Pada pelaksanaan perbaikan Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN 

Kelompok K-1(<5 milyar) untuk satker Balai Riset Pemuliaan Ikan telah memproses 

sebanyak 112 NUP, dengan usulan 2 tiket LHIP dimana 111 NUP telah dilakukan 

verifikasi penilaian telah mencapai 100% untuk  Berita Acara Rekonsiliasi Hasil 

Inventarisasi dan Penilaian Nomor: BAR-040/REV/WKN.08/KNL.04/2020 tanggal 21 

Desember 2020, sedangkan untuk 1 NUP diusulkan kembali karena hasil verifikasi 

dari KPKNL harus dilakukan reklasifikasi bangunan menjadi Tugu/Tanda batas 

lainnya dengan progress telah mencapai 100% untuk Berita Acara Rekonsiliasi Hasil 

Inventarisasi dan Penilaian Nomor: BAR-041/REV/WKN.08/KNL.04/2020 tanggal 21 

Desember 2020, sedangkan BA LHIP Selesai Itjen telah ditindaklanjuti atas 

pemantauan Itjen telah Tuntas 100%. 
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e) SPI Kerugian Negara  

Belum ada kerugian negara baik yang ditimbulkan oleh bendahara, pegawai 

negeri bukan bendahara, maupun pejabat lain sampai dengan Triwulan IV 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. 

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 : 
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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. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

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

 

Balai Riset Pemuliaan Ikan secara bertahap telah melakukan langkah-langkah 

pengelolaan keuangan dari segi pengendalian intern berjalan baik. Secara umum 
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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 

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

pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi yang terkandung di dalam 
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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 IV 2020 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Total anggaran BRPI tahun 2020 sebesar Rp15.481.376.000,00. Target 

anggaran pada Triwulan IV 2020 sebesar Rp15.481.376.000,00 atau 100,77% 

dari total pagu anggaran, sedangkan realisasinya sebesar 

Rp14.812.342.237,00 atau 95,68% total pagu anggaran. 

b. Target fisik sebesar 100,00%, sedangkan realisasinya sebesar 100,00%. 

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

serta hambatan/permasalahan, rencana pemecahan hambatan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik T04 BRPI Sukamandi 

A.  Progress Keuangan 

 
 Anggaran Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

 

TARGET 

(%) 
18,97 41,97 66,77 100 

 

REALISASI 

(%) 
19,00 40,33 65,96 95,68 
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B. Progress Fisik 

 
Fisik Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

 

TARGET 

(%) 
18,97 41,97 66,21 100 

 

REALISASI 

(%) 
19,00 40,33 67,13 100 

  

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 IV 2020 

Balai Riset Pemuliaan Ikan menyajikan gambaran implementasi SPIP BRPI 

sampai dengan Triwulan IV 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 IV 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. 



No Kelompok/Uraian Risiko Bagian yang 
Diverifikasi Bahan Verifikasi Kegiatan yang dilakukan Periode 

Pemantauan Hasil Verifikasi Rekomendasi

FORM ISIAN HASIL PENGENDALIAN RUTIN

Norma WaktuDiverifikasi Pemantauan
A Organisasi
1 Tujuan organisasi belum ditetapkan 

secara spesifik, terukur, dapat 
dicapai, realistis dan ada batas 
waktu

Tata Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

Dokumen Rencana Strategis 
(Renstra) BRPI 2015-2019 
yang sudah ditetapkan 

Mereview rumusan tujuan organisasi. 
Apakah tujuan/indikator kinerja 
organisasi dalam Renstra sudah 
memenuhi kaidah spesifik, terukur, dapat 
dicapai, realistis dan ada batas waktu?

Tahunan 60 menit Tujuan/indikator kinerja organisasi 
dalam Renstra sudah memenuhi 
kaidah spesifik, terukur, dapat 
dicapai, realistis dan ada batas 
waktu, dan selaras dengan Renstra 
BRSDM yang baru (2020-2025).

Telah dilakukan usulan 
penyesuaian Renstra pada Renstra 
BRSDM KP dan Pusriskan.

2 Pegawai tidak mengetahui dan Tata Usaha • Undangan kegiatan Memverifikasi bahwa sudah pernah Tahunan 60 menit Belum dilakukan sosialisasi terkait Melakukan sosialisasi terkait 2 Pegawai tidak mengetahui dan 
memahami tujuan organisasi

Tata Usaha 
(Kepegawaian)

• Undangan kegiatan 
sosialisasi tentang tujuan 
organisasi ke seluruh pegawai
• Hasil survey tentang 
pemahaman tujuan organisasi 
ke seluruh pegawai

Memverifikasi bahwa sudah pernah 
dilakukan kegiatan sosialisasi tentang 
tujuan organisasi ke seluruh pegawai, 
selanjutnya memeriksa hasil survey pasca 
pelaksanaan kegiatan tersebut, apakah 
seluruh pegawai telah mengetahui dan 
memahami tujuan organisasi?

Tahunan 60 menit Belum dilakukan sosialisasi terkait 
tujuan organisasi.

Belum dilakukan survey 
pemahaman tujuan organisasi ke 
seluruh pegawai.

Melakukan sosialisasi terkait 
tujuan organisasi dan survey 
pemahaman tujuan organisasi ke 
seluruh pegawai.

3 Satuan kerja belum sepenuhnya Tata Usaha • Dokumen SOP Memverifikasi dan membandingkan Tahunan 30 menit SOP sudah disusun dan telah Melaksanakan kegiatan sesuai 3 Satuan kerja belum sepenuhnya 
memiliki Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yang formal untuk 
keseluruhan prosedur dan 
keseluruhan kegiatan

Tata Usaha 
(Pengelola ISO)

• Dokumen SOP
• Daftar kegiatan yang ada di 
BRPI

Memverifikasi dan membandingkan 
dokumen SOP dengan kegiatan yang ada 
di BRPI

Tahunan 30 menit SOP sudah disusun dan telah 
sesuai dengan kegiatan BRPI, 
dilengkapi dengan sertifikasi ISO 
9001:2015.

Melaksanakan kegiatan sesuai 
SOP.

4 SOP yang ada tidak berjalan secara 
optimal atau tidak ditaati

• Tata 
Operasional
• Tata Usaha
• Pelayanan 
Teknis

Form rekaman pada setiap 
SOP

Memverifikasi proses dan hasil dari setiap 
SOP yang dimiliki melalui Form Rekaman

Bulanan 120 menit Logbook komoditas ikan patin 
penyajiannya berbeda dengan 
format yaitu dibuat per hari  yg ada 
kegiatanya saja,  komoditas lain 
dibuat mingguan.

Menyamakan format pengisian 
formulir catatan kegiatan (logbook ).

Perlu memasukkan Komoditas 
plasma nutfah dalam ruang lingkup Teknis

• Komoditas
dibuat mingguan.

Komoditas plasma nutfah belum 
masuk ruang lingkup SOP.

plasma nutfah dalam ruang lingkup 
SOP.

5 SOP ada tetapi belum berbasis 
risiko

• Tata Usaha 
(Pengelola ISO)
• Tata 
Operasional (SPIP)

• Daftar SOP
• Form Pengendalian Berbasis 
Risiko (MR)

Memverifikasi dan membandingkan SOP 
yang dimiliki dengan Form Pengendalian 
Berbasis Manajemen Risiko

Tahunan 60 menit Penyusunan SOP belum 
sepenuhnya mengantisipasi adanya 
risiko yang mungkin akan muncul.

Saat kaji ulang SOP, perlu direview 
risiko-risiko yang akan muncul.

6 Ada pemisahan tugas dan fungsi 
tetapi tidak berjalan secara optimal 
atau terjadi tumpang tindih 

• Tata Usaha 
(Pengelola ISO)
• Tata Usaha 
(Kepegawaian)

• Daftar SOP
• Peta jabatan di BRPI

Memverifikasi pelaksana/personel pada 
setiap SOP, apakah ada tumpang tindih 
tugas dan fungsinya?

Tahunan 180 menit Verifikasi masih terbatas pada peta 
jabatan.

Telah dilaksanakan verifikasi oleh 
BRSDM untuk peta jabatan



No Kelompok/Uraian Risiko Bagian yang 
Diverifikasi Bahan Verifikasi Kegiatan yang dilakukan Periode 

Pemantauan Hasil Verifikasi RekomendasiNorma Waktu

B Perencanaan
7 Perencanaan/penyusunan rencana Tata Operasional Kinerja: Memverifikasi apakah pihak yang Tahunan 60 menit Perencanaan sudah melalui Penyusunan anggaran akan lebih 7 Perencanaan/penyusunan rencana 

kerja dan anggaran (RKA) belum 
melibatkan pihak yang berkompeten 
(aspek teknis pekerjaan/kinerja dan 
aspek keuangan)

Tata Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

Kinerja:
• Undangan kepada 
Narasumber/pakar dalam 
seminar proposal
• Daftar hadir
• Notulensi rapat

Keuangan:
• Catatan Hasil 

Memverifikasi apakah pihak yang 
kompeten terkait aspek teknis 
pekerjaan/kinerja (narasumber/pakar) 
dan aspek keuangan (Biro Perencanaan, 
Biro Keuanga dan Itjen) telah dilibatkan 
dalam perencanaan/ penyusunan RKA-
K/L

Tahunan 60 menit Perencanaan sudah melalui 
tahapan yang semestinya: seminar 
proposal, KUK, KAK, usulan , 
CHR/CHP dan DIPA. RKA-KL

Penyusunan anggaran akan lebih 
baik jika melibatkan personel 
teknis pekerjaan, narasumber/ 
pakar riset dan narasumber 
keuangan (KPPN/Kanwil DJPb) 
terutama dalam hal kaidah 
penyusunan penganggaran

• Catatan Hasil 
Penelaahan/Review (CHP dan 
CHR)

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

Tata Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

• RKA-K/L
• Renstra

Membandingkan detil akun belanja 
barang dan/atau modal pada RKA-K/L 
dengan Rencana Kebutuhan Sarpras 
dalam Renstra

Tahunan 120 menit Dalam renstra BRPI tidak tampak 
rincian perencaanaan kebutuhan 
barang/aset 

Perencanaan barang aset agar 
ditampilkan dalam Renstra dan 
memperhitungkan dengan cermat 
jumlah kebutuhan yang optimum

9 Perencanaan barang/aset belum 
mempertimbangkan risiko pada 

Tata Operasional 
(Perencanaan 

Kerangka Acuan Kegiatan 
Belanja Barang/Modal

Mereview Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) 
Belanja Barang/Modal, apakah dalam 

Tahunan 120 menit Resiko pemanfaatan barang/aset 
terutama pada peralatan lab bila 

Perencanaan kegiatan riset 
diarahkan pada analisis yang mempertimbangkan risiko pada 

tahap pemanfaatan
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

Belanja Barang/Modal Belanja Barang/Modal, apakah dalam 
KAK terdapat risiko pada aspek 
pemanfaatan?

terutama pada peralatan lab bila 
kegiatan riset tidak mengarah 
kepada analisa2 yang 
menggunakan alat2 laboratorium  

diarahkan pada analisis yang 
menggunakan alat2 lab. 

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

• Tata 
Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 

• Dokumen Renstra
• Peta Jabatan

Melihat Rencana Kebutuhan SDM dalam 
Renstra dan membandingkan dengan Peta 
Jabatan

Tahunan 60 menit kapasitas dan kompentensi SDM 
ditingkatkan melalui diklat2 untuk 
mendukung capaian kerja. Target 
yang ditetapkan dalam renstra 

Meningkatkan kompetensi SDM 
dan rekruitmen SDM bila 
memungkinkan

kompetensi SDM) Program dan 
Anggaran)
• Tata Usaha 
(Kepegawaian)

yang ditetapkan dalam renstra 
pengembangan SDM sampai thun 
2020 berjumlah 127 orang 

11 Perencanaan belum 
mempertimbangkan risiko dan 
belum menetapkan rencana 
pengendalian dalam pencapaian 
tujuan kebijakan dan 

Tata Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

• KAK
• Form Pengendalian Berbasis 
Manajemen Risiko

Mereview dan membandingkan antara 
KAK dengan Form Pengendalian Berbasis 
Manajemen Risiko

Tahunan 120 menit Perencanaan sudah 
mempertimbangkan risiko dan 
sudah menetapkan rencana 
pengendalian dalam pencapaian  
aktivitas/kegiatan  dengan 

Penetapan risiko sudah diketahui 
dari awal dan dilakukan 
pengendalian risiko

tujuan kebijakan dan 
aktivitas/kegiatan untuk kegiatan 
yang seharusnya memerlukan 
pengendalian dengan pendekatan 
manajemen risiko

aktivitas/kegiatan  dengan 
pendekatan manajemen risiko

12 Kurangnya keterpaduan, 
konsistensi, dan sinkronisasi antara 
perencanaan kinerja dan anggaran

Tata Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 

• RKA-K/L
• Dokumen Perjanjian Kinerja

Membandingkan komponen di RKA-K/L 
dengan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)

Tahunan 120 menit perencanaan  kinerja dan anggaran 
sudah terpadu, konsisten, dan 
sinkron

Lebih teliti dan lebih cermat lagi

perencanaan kinerja dan anggaran Program dan 
Anggaran)

sinkron

13 Terdapat usulan kegiatan yang 
sama dengan tugas dan fungsi 
instansi lain, dan/atau tumpang 
tindih dengan tugas dan fungsi 
instansi lain

Tata Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

• RKA-K/L BRPI
• PermenKP 13 Tahun 2017 
tentang OTK BRPI
• PermenKP tentang OTK 
satker lain (yang serumpun, 
misal BRBATPP Bogor, 
BRBAPPP Maros dan BRBLPP 
Gondol)

Membandingkan antara RKA-K/L BRPI 
dan PermenKP tentang OTK BRPI dengan 
OTK satker lain yang mempunyai objek 
kajian yang hampir sama

Tahunan 60 menit tidak ada dokumen pembanding 
satker lain yang serumpun

Meminjam salah satu dokumen 
satker lain yang serumpun  untuk 
dijadikan pembanding

Gondol)
14 Terdapat kesalahan dalam 

perlakuan dan pengakuan keuangan 
dalam penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA)

Tata Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

Catatan Hasil 
Penelaahan/Review (CHP dan 
CHR) Dokumen RKA-K/L

Memverifikasi CHP dan CHR Dokumen 
RKA-K/L, apakah masih ada catatan 
terkait kesalahan dalam pembebanan 
akun di dokumen RKA-K/L?

Tahunan 60 menit Tidak ada kesalahan dalam 
pembebanan akun dalam dokumen 
RKAKL dalam Catatan Hasil 
Penelaaahan/Review DIPA Awal sd. 
Revisi 05
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C Pelaksanaan Anggaran
15 Pertanggungjawaban tidak Tata Usaha Berkas pertanggung jawaban Memverifikasi kelengkapan dan Bulanan 390 menit secara kwantitas bendahara lebih teliti lagi dalam 15 Pertanggungjawaban tidak 

akuntabel (bukti tidak 
lengkap/tidak valid/tidak sesuai 
ketentuan)

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

Berkas pertanggung jawaban 
keuangan (PBJ, Perdin, 
OJ/Lembur, UHL, dsb)

Memverifikasi kelengkapan dan 
kesesuaian berkas pertanggung jawaban 
keuangan (kontraktual dan non 
kontraktual)

Bulanan 390 menit secara kwantitas 
pertanggungjawaban keuangan 
kontraktual dan non kontraktual 
lengkap dari GUP

bendahara lebih teliti lagi dalam 
memverifikasi pertanggungjawaban

16 Pekerjaan dilaksanakan mendahului 
kontrak atau penetapan anggaran

• PPK (Sekretariat 
KPA-PPK)
• Tata 
Operasional 
(Perencanaan 

• Dokumen SPK (Kontrak)
• Penetapan DIPA RKA-K/L

Memverifikasi tanggal penandatanganan 
SPK dengan waktu pelaksanaan 
pekerjaan, apakah pekerjaan 
dilaksanakan sebelum tandatangan 
kontrak dan peneteapan anggaran?

Bulanan 180 menit tidak ditemukan pelaksanaan 
pekerjaan yang mendahului 
kontrak/SPK

(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

kontrak dan peneteapan anggaran?

17 Proses pengadaan barang/jasa tidak 
sesuai ketentuan (tidak 
menimbulkan kerugian negara)

Tata Usaha (PBJ) • Dokumen pengadaan barang 
dan jasa
• Peraturan tentang 
pengadaan Barang dan jasa 
(Perpres PBJ)

Memverifikasi dokumen pengadaan 
barang dan jasa, dibandingkan dengan 
Perpres tentang PBJ

Bulanan 180 menit Proses pengadaan barang/jasa 
telah sesuai dengan perpres 
54/2010 dan perubahanya sd. 
perpres 4/2015

untuk lebih teliti lagi  mecermati 
perencanaan /RAB dalam hal nilai 
kewajaran terutama pada SPK 
kegiatan pemeliharaan

(Perpres PBJ)

18 Pemecahan kontrak untuk 
menghindari pelelangan

• PPK (Sekretariat 
KPA-PPK)
• Tata 
Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

• Memorandum Pemaketan
• RKA-K/L

Memverifikasi dan membandingkan 
antara Pemaketan (di PPK dan PPBJ) 
dengan RKA-K/L, mengacu pada Perpres 
PBJ

Bulanan 90 menit Tidak terdapat pemecahan kontrak-
kontrak dengan maksud untuk 
menghindari pelelangan

19 Pelaksanaan lelang secara proforma1 • PPK (Sekretariat 
KPA-PPK)
• Tata Usaha 
(Pengelola ISO)

• Dokumen lelang dari ULP
• Dokumen SOP

Memverifikasi dokumen lelang dan 
membandingkan dengan SOP

Bulanan 90 menit (1). Pekerjaan lelang  pakan ikan 
dan gedung laboratorium semua 
melalui ULP melalui tahapan sesuai 
perpres (2). Ada keterlambatan 
pengiriman barang/pakan pada 
termin pertama

Penerima hasil pekerjaan lebih 
cermat dalam menerima 
pengiriman pakan quantity (jumlah 
pakan) dan quality (spesifikasi dan 
kadaluarsa pakan)

20 Penyetoran penerimaan 
negara/daerah atau kas di 

Tata Usaha 
(Keuangan dan 

• Buku penerimaan di 
bendahara penerimaan

Memverifikasi catatan penerimaan setoran 
di bendahara penerimaan dan aplikasi 

Bulanan 60 menit Penerimaan PNBP dari 
komoditas/lainya, bendahara negara/daerah atau kas di 

bendaharawan ke Kas 
negara/daerah melebihi batas 
waktu yang ditentukan

(Keuangan dan 
Umum)

bendahara penerimaan
• Aplikasi SIMPONI                  
• SOP PNBP

di bendahara penerimaan dan aplikasi 
SIMPONI

komoditas/lainya, bendahara 
menyetoran ke Kas negara tidak 
lebih dari 1 x 24 jam

21 Pertanggungjawaban/penyetoran 
uang persediaan melebihi batas 
waktu yang ditentukan

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• SP2D GU terakhir
• Perdirjen Perbendaharaan
• Surat edaran tentang 
pengeluaran dan penerimaan 
pada masa akhir anggaran

Memverifikasi di SP2D GU terakhir Bulanan 60 menit Pertanggungjawaban 
GUP/revolving  GUP tepat waktu 
(dapat dilihat di aplikasi Movev OM 
SPAN)

pada masa akhir anggaran

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

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

SSBP GUP/PTUP Nihil • Memverifikasi bukti setor sisa kas akhir 
tahun
• Memberikan surat edaran mengenai 
jadwal palang kegiatan pengeluaran dan 
penerimaan negara pada masa akhir 
tahun anggaran

Tahunan 60 menit Sisa kas di bendahara pengeluaran 
akhir tahun anggaran 2020 telah 
disetor ke kas negara untuk UP 
senilai Rp4,00 pada 30 Desember 
2020 dengan nomor NTPN 
AE8F048VUA719L01 

23 Kepemilikan aset tidak/belum 
didukung bukti yang sah

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Data aplikasi BMN
• Kepemilikan tanah 
bangunan (sertifikat dan IMB), 
Kendaraan 

Memverifikasi data aplikasi simak BMN 
dengan dokumen kepemilikan hasil 
inventarisasi

Tahunan 240 menit Aset gedung semua telah didukung 
dengan IMB Nomor: 543.645/133-
SIMB/2019 tanggal 12 Juni 2019 
dari DPMTSP Subang
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24 Pengalihan/revisi anggaran tidak 
sesuai ketentuan

Tata Operasional 
(Perencanaan 

• Berkas usulan revisi POK
• Standar Biaya Masukan

Memverifikasi kelengkapan dokumen 
usulan revisi anggaran yang menjadi 

Bulanan 60 menit usulan revisi POK pada triwulan I 
telah dilakukan sebanyak 1 kali, 

agar dilakukan perencanaan yang 
matang untuk kegiatan sesuai ketentuan (Perencanaan 

Program dan 
Anggaran)

• Standar Biaya Masukan usulan revisi anggaran yang menjadi 
kewenangan KPA

telah dilakukan sebanyak 1 kali, 
yaitu Halaman III DIPA, Perubahan 
pejabat perbendaharaan dan 
pemutakhiran POK

matang untuk kegiatan 
pelaksanaan anggaran kedepan 
agar terhindar dari masalah yang 
sama seperti (pagu minus, 
inkonsistensi kegiatan, dan ROK 
selalu yang diupdate)

25 Kesalahan pembebanan anggaran 
dan pelampauan terhadap pagu 

Tata Usaha 
(Keuangan dan 

Catatan pengamat anggaran Memverifikasi catatan pengamat anggaran Bulanan 120 menit Tidak ada kesalahan pembebanan 
anggarandan pelampauan terhadap pagu 

anggaran
(Keuangan dan 
Umum)

anggaran

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

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

Berkas pertanggung jawaban 
keuangan (PBJ, Perdin, 
OJ/Lembur, UHL, dsb)

Memverifikasi berkas pertanggung 
jawaban pelaksanaan belanja

Bulanan 120 menit (1) arsip  RBPD masih banyak yg 
belum ditandatangani PPK dan 
Bendahara (2) Redaksi perjalanan 
dinas  SPD dan RBPD harus 

(1). Sebaiknya sesuai dengan PMK 
No. 49/PMK.02/2017 (2)  Surat 
dari KPA tentang besaran uang 
harian perjalanan dinas dan dinas  SPD dan RBPD harus 

disesuaikan dengan tupoksinya (3) 
Kuitansi belum semua 
ditandatangani PPK

harian perjalanan dinas dan 
pembebanan biaya transport  
kendaraan dinas. (3) Format RPD 
sebaiknya sama "alat  angkutan"

27 Tidak ada pemisahan tugas dan 
fungsi pelaksanaan 
pertanggungjawaban anggaran

Tata Usaha 
(Kepegawaian dan 
Tata Laksana)

SK Kepala BRPI tentang Tim 
Pengelola Keuangan

Mereview SK Kepala BRPI tentang Tim 
Pengelola Keuangan

Tahunan 30 menit SK Tim Pengelola 
Keuangan/Penunjukan Pengelola 
Anggaran  telah sesuai

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

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• SK Kepala BRPI tentang Tim 
Pengelola Keuangan
• Output pekerjaan
• LPJ Bendahara
• Laporan Keuangan

Membandingkan pelaksanaan 
pertanggungjawaban anggaran dengan SK 
Kepala BRPI tentang Tim Pengelola 
Keuangan

Tahunan 30 menit fungsional arsiparis lebih 
cenderung kepada pengelolaan 
keuangan tidak difungsikan 
sebagaimana mestinya

disesuaikan dengan tusi sebagai 
jabatan fungsional arsiparis

• Laporan Keuangan
• Laporan BMN
• Buku Persediaan
• SPM
• Pertanggungjawaban 
Perjalanan Dinas

29 Penggunaan anggaran tidak tepat 
sasaran/tidak sesuai peruntukan

• Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Berkas pertanggung jawaban 
keuangan (PBJ, Perdin, 
OJ/Lembur, UHL, dsb)

Memverifikasi dokumen 
pertanggungjawaban belanja dan 
membandingkan dengan RKA-K/L

Bulanan 120 menit tidak diketemukan penggunaan 
anggaran yang tidak tepat 
sasaran/tidak sesuai peruntukan

cermat dalam perencanaan anggran

• Tata 
Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

• RKA-K/L
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D Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP)(PNBP)

30 Penerimaan negara atau denda 
keterlambatan pekerjaan 
belum/tidak ditetapkan 
dipungut/diterima/disetor ke kas 
negara

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Buku kas penerimaan
• Kuitansi pembayaran
• Bukti setoran ke kas negara                                    
• SPK Pekerjaan

• Memverifikasi data penerimaan atau 
denda ke Bendahara penerimaan
• Memverifikasi dokumen kontrak 
pekerjaan

Bulanan, 
setiap 

pekerjaan 
selesai

60 menit telah sesuai dengan aturan sebesar 
1/1000 dari nilai kontrak

31 Penggunaan langsung terhadap 
penerimaan negara

• Komoditas
• Tata Usaha 
(Keuangan dan 

• SKA Komoditas
• Buku kas penerimaan
• Data BMN

• Memverifikasi SKA Komoditas dan buku 
penerimaan bendahara
• Memverifikasi data BMN dengan sarpras 

Bulanan 180 menit Belum semua penjualan ikan 
dengan surat jalan dilampiri 
dengan SKA Komoditas

Harap menambahkan lampiran 
SKA pada SOP Penjualan Ikan 
dalam ISO 9001 BRPI sebagai (Keuangan dan 

Umum)
• Data BMN
• Sarpras di lapangan                
• SOP PNBP                            

• Memverifikasi data BMN dengan sarpras 
di lapangan yang terindikasi diadakan 
melalui mekanisme pemanfaatan PNBP 
langsung tanpa setor ke kas negara.

dengan SKA Komoditas dalam ISO 9001 BRPI sebagai 
identitas ikan keluar (syarat CKIB)

32 Penerimaan negara diterima atau 
digunakan oleh instansi yang tidak 
berhak

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

Bukti setoran ke kas negara 
(bukti penerimaan negara)

Memverifikasi bukti setoran ke kas negara 
dengan kode satker tujuan

Bulanan 60 menit tidak ditemukan penerimaan 
negara diterima atau digunakan 
oleh instansi yang tidak berhak

33 Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih Tata Usaha • Buku kas penerimaan                  Memverifikasi bukti penerimaan dan Bulanan 60 menit Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih jelas lagi dalah hal ukuran, 33 Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih 
rendah dari ketentuan

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Buku kas penerimaan                  
• Bukti setor penerimaan
• PP 75 Tahun 2015 tentang 
tarif pajak/PNBP lingkup KKP

Memverifikasi bukti penerimaan dan 
membandingkan dengan PP tentang tarif 
pajak/PNBP

Bulanan 60 menit Pengenaan tarif pajak/PNBP 
terhadap telah sesuai dg PP 
75/2015

lebih jelas lagi dalah hal ukuran, 
satuan dan volume

34 Mekanisme pemungutan, 
penyetoran, dan pelaporan, serta 
penggunaan Penerimaan negara 
tidak sesuai ketentuan

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Buku kas penerimaan
• Form isian SOP tentang 
mekanisme pemungutan, 
penyetoran, dan pelaporan, 
serta penggunaan penerimaan 

Memverifikasi bukti penerimaan dan form 
isian SOP tentang mekanisme 
pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, 
serta penggunaan penerimaan negara

Bulanan 60 menit Mekanisme pemungutan, 
penyetoran PNBP dari penjualan 
ikan  belum sesuai dg SOP NO. 
BPPI/SOP/TU/06 ttg teknis 
penjualan ikan point 4, 5 dan 6. 

SOP Teknis penjualan ikan dan 
administrasi PNBP hasil penjualan 
ikan untuk disosialisasikan kepada 
para pihak yag terkait, Perlu 
disinkronkan dengan data opname serta penggunaan penerimaan 

negara                • PP Nomor 
29 Tahun 2009 tentang Tata 
cara pembayaran dan 
penyetoran PNBP yang 
terutang                                             
• PMK 190/PMK.05/2015 
tentang tata cara pembayaran 
dalam rangka pelaksanaan 

penjualan ikan point 4, 5 dan 6. 
Setelah diverifikasi kembali surat 
jalan yang terindikasi penjualan 
ikan tidak semua adalah penjualan, 
ada yang hibah ke dinas KP daerah, 
atau kerjasama riset lain, perlunya 
membentuk tim penjualan untuk 
penjualan ikan dari kelti pemuliaan 
ikan pada BRPI

disinkronkan dengan data opname 
fisik dan persediaan ikan harian 
dengan masing-masing komoditas, 
telah dibuat SK Tim Penjualan Ikan 
Nomor 35/KEP.BRPI/X/2019 
tanggal 4 Oktober 2019

dalam rangka pelaksanaan 
APBN

ikan pada BRPI
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E Akuntansi dan Pelaporan
Catatan atas Laporan Identifikasi dan Verifikasi atas Laporan Semesteran 60 menit Identifikasi dan review Laporan -35 Pencatatan tidak/belum dilakukan Tata Usaha Catatan atas Laporan 
Keuangan pada Laporan 
Keuangan

Identifikasi dan Verifikasi atas Laporan 
Keuangan

Semesteran 60 menit Identifikasi dan review Laporan 
Keuangan baru dilaksanakan pada 
bulan Januari 2021/periode 
semester II TA.2020

-

Buku Kas Umum di 
bendahara

Memverifikasi Buku Kas Umum di 
bendahara

Bulanan 60 menit Telah diidentifikasi dan diverifikasi 
oleh KPA dan telah dilaporkan di 
aplikasi edalwas 

Agar selalu dilaporkan dengan 
melampirkan register penutupan 
kas pada akhir periode 
laporan/bersamaan dengan 

35 Pencatatan tidak/belum dilakukan 
atau tidak akurat

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

laporan/bersamaan dengan 
pembuatan LPJ Bendahara

36 Proses penyusunan laporan tidak 
sesuai ketentuan

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Laporan Keuangan
• Laporan BMN
• Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010 tentang SAP
• PMK 222/PMK.05/2016 
tentang pedoman penyusunan 
dan penyampaian Laporan 

Memverifikasi laporan keuangan dan 
laporan BMN, kemudian membandingkan 
dengan ketentuan yang berlaku

Semesteran 120 menit Identifikasi dan review Laporan 
Keuangan Semester I telah 
dilaksanakan dengan terbitnya 
CHR Itjen pada 16 Juli 2020 
dengan tanpa catatan/koreksi

-

dan penyampaian Laporan 
Keuangan                               
• PMK 181/PMK.06/2016 
tentang Penatausahaan 
Barang Milik Negara

37 Entitas terlambat menyampaikan 
laporan

Tata Usaha 
(Keuangan dan 

• Bukti penyampaian laporan 
(tanda terima laporan)                                       

Memverifikasi bukti penyampaian laporan 
(tanda terima laporan) dan 

Bulanan 60 menit Telah diteliti penyampaian laporan 
dari dokumen fisik (tanda terima 

-
laporan (Keuangan dan 

Umum)
(tanda terima laporan)                                       
• Tanggal penyampaian ADK (e-
rekon,LPJ Bendahara, 
Laporan Keuangan)
• Peraturan tentang 
Penyusunan laporan

(tanda terima laporan) dan 
membandingkan dengan ketentuan yang 
berlaku

dari dokumen fisik (tanda terima 
laporan, Berita Acara Rekonsiliasi, 
LPJ Bendahara, Laporan Keuangan) 
dan Arsip Data Komputer (ADK) 
dari surel disampaikan dengan 
tepat waktu

38 Pelaporan tidak/belum mengacu Tata Usaha • Peraturan Pemerintah Nomor Memverifikasi laporan keuangan di Bulanan 60 menit Identifikasi dan review Laporan -
pada kaidah-kaidah yang berlaku (Keuangan dan 

Umum)
71 Tahun 2010 tentang SAP
• PMK 222/PMK.05/2016 
tentang pedoman penyusunan 
dan penyampaian Laporan 
Keuangan                               
• PMK 181/PMK.05/2016 
tentang Penatausahaan 
Barang Milik Negara

bendahara dan pengamat anggaran, 
kemudian membandingkan dengan 
ketentuan yang berlaku

Keuangan pada e-rekon telah 
dilaksanakan setiap bulan

39 Pelaporan belum didukung SDM 
yang memadai

Tata Usaha 
(Kepegawaian)

• Analisis Beban Kerja
• Peta Jabatan
• Data Kepegawaian tentang 
kompetensi SDM Pelaporan

Meneliti ABK, Peta Jabatan dan kapasitas 
SDM pelaporan (kesesuaian antara 
jabatan dengan pendidikan dan sertifikat), 
pendampingan dan bimbingan teknis 
pelaporan apakah telah memadai

Tahunan 60 menit Pada Analisis Beban Kerja dan Peta 
Jabatan 2020, SDM penyusun 
laporan existing telah menjadi 
Kasubag TU, pekerjaan 
penyusunan laporan masih 
dirangkap

Perlu adanya penambahan SDM 
(CPNS) untuk Pranata Keuangan 
APBN untuk penyusunan laporan 
keuangan (terakhir pengadaan 
pada 2009)

40 Perhitungan penyusutan tidak 
sesuai ketentuan 

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Perhitungan penyusutan 
sama dengan hasil rekonsiliasi 
KPKNL                • Straight 
line method sesuai hasil 
penyusutan reguler SIMAK 
BMN                             • 
Sesuai PMK 181 Tahun 2016                        

Memverifikasi laporan perhitungan 
penyusutan terakhir di KPKNL, jika ada 
catatan terkait hal tersebut, segera 
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Semesteran 60 menit Penyusutan semesteran/reguler 
telah dilakukan, penyusutan 
transaksional (untuk transaksi 
reklasifikasi revaluasi BMN)
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41 Pengelolaan BMN termasuk 
persediaan belum dilakukan secara 

Tata Usaha 
(Keuangan dan 

• Laporan BMN
• Buku Barang Persediaan

Memverifikasi atas pengadaan 
BMN/Persediaan dengan Laporan BMN 

Triwulanan 120 menit - seluruh pengadaan barang telah 
tercatat dalam Buku barang 

Agar dikomunikasikan dengan 
Sekretariat BRSDM dan Biro persediaan belum dilakukan secara 

memadai
(Keuangan dan 
Umum)

• Buku Barang Persediaan
• BA Stock Opname 
Persediaan 
Semester/Tahunan
• Kuitansi/SPK Pembelian 
BMN/Persediaan
• Daftar Barang Ruangan 
(DBR)
• Sticker BMN

BMN/Persediaan dengan Laporan BMN 
dan Buku Barang Persediaan serta BA 
Opname Fisik Persediaan, Pencatatan 
PNBP terkait BMN sudah sesuai dengan 
PP 27 dan 75 Tahun 2015, Melaksanakan 
cek fisik updating DBR dan stiker BMN, 
Progress kemajuan penetapan status 
BMN,RKBMN, dan usulan penghapusan, 
Memverifikasi kelengkapan sertifikat 

tercatat dalam Buku barang 
Persediaan dan Laporan BMN 
dengan tidak adanya aset dan 
Persediaan yang belum diregister 
pada aplikasi e-rekon, SK 
penetapan status BMN telah terbit 
dari KPKNL Nomor 
59/KM.6/WKN.08/KNL.04/2020 
senilai Rp249.000.000,00 

Sekretariat BRSDM dan Biro 
Keuangan KKP terkait progress 
penghapusan BMN 

• Sticker BMN
• Dokumen Penetapan status
• Rencana Kebutuhan BMN 
(RKBMN)
• Usulan Penghapusan barang 
usang/rusak berat
• BA Inventarisasi dan 
Penilaian dan LHIP atas 
revaluasi aset
• Sertifikasi kepemilikan BMN

Memverifikasi kelengkapan sertifikat 
tanah dan IMB untuk aset tanah dan 
gedung bangunan, Memverifikasi 
kelengkapan kepemilikan BPKB dan STNK 
(pajak tahunan dan KIR (bila ada), 
Memverifikasi hasil rekonsiliasi terakhir di 
KPKNL, jika ada catatan terkait hal 
tersebut, segera dilakukan pemeriksaan 
lebih lanjut

senilai Rp249.000.000,00 
(Pengadaan Kendaraan Operasional 
Tahun 2020)                                                  
- telah dilaksanakan Lelang 
Penjualan berupa Peralatan dan 
Mesin dengan nilai perolehan 
senilai Rp884.910.000,00 sejumlah 
116 unit dengan nilai limit 
Rp9.668.425,00 telah terjual 
Rp18.500.000,00 (telah disetorkan • Sertifikasi kepemilikan BMN Rp18.500.000,00 (telah disetorkan 
ke Kas Negara) dengan risalah 
lelang nomor: 180/33/2020, 
sedangkan lelang penjualan 
Kendaraan sejumlah 2 unit dengan 
nilai perolehan Rp7.416.000,00 
dengan nilai limit Rp2.000.000,00 
terjual pada tanggal 6 Juli 2020 

F Kerugian Negara
42 Belanja atau pengadaan 

barang/jasa fiktif
Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

Berkas pertanggungjawaban 
belanja dan bukti fisik

Memverifikasi bukti fisik dan 
membandingkan dengan 
pertanggungjawaban belanja

Bulanan 60 menit Bukti pertanggungjawaban belanja 
telah sesuai dan ditandatangani 
oleh pemeriksa pengadaan barang 
dan jasa
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43 Rekanan pengadaan barang/jasa 
tidak menyelesaikan pekerjaan

Tata Usaha 
(Keuangan dan 

Berkas pertanggungjawaban 
belanja dan bukti fisik

Memverifikasi bukti fisik dan 
membandingkan dengan 

Bulanan 60 menit Rekanan telah menyelesaikan 
pekerjaan sesuai SPK, adapun tidak menyelesaikan pekerjaan (Keuangan dan 

Umum)
belanja dan bukti fisik membandingkan dengan 

pertanggungjawaban belanja
pekerjaan sesuai SPK, adapun 
keterlambatan pekerjaan telah 
dikenakan denda sesuai ketentuan

44 Kekurangan volume pekerjaan 
dan/atau barang

• Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)
• Tata 
Operasional 

• Bukti fisik (DO, Invoice, foto, 
buku pakan dll)
• BAST
• BA Pemeriksaan Barang
• Dokumen kontrak

Memverifikasi bukti fisik dan 
membandingkan dengan BAST, BA 
Pemeriksaan barang, dokumen kontrak, 
dan RKA/K-L

Bulanan 120 menit Untuk keterlambatan pengiriman 
pakan telah dilakukan pembayaran 
denda keterlambatan pada 
pencairan pakan tahap IX

Agar sebelum dilakukan pencairan, 
agar diverifikasi faktual oleh tim 
pemeriksa pekerjaan bukti-bukti 
fisik terkait dengan dokumen 
kontrakOperasional 

(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

• Dokumen kontrak
• RKA/K-L                              
• As Built Drawing (untuk 
pekerjaan konstruksi)

kontrak

45 Kelebihan pembayaran selain 
kekurangan volume pekerjaan 
dan/atau barang

• Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)
• PPK (Sekretariat 
KPA-PPK)

• SPM dan/atau BA 
Pembayaran
• Dokumen kontrak

Memverifikasi jumlah pembayaran dan 
membandingkan dengan nilai kontrak 
pada dokumen kontrak

Bulanan 30 menit Belum ada kelebihan pembayaran 
selain dari kekurangan volume, 
telah sesuai dengan monitoring 
kontrak 

46 Pemahalan harga (Mark up ) • Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)
• PPK (Sekretariat 
KPA-PPK)

• Bukti fisik
• Dokumen kontrak 
(spesifikasi)
• BA pembayaran
• HPS
• Dasar penetapan HPS

Memverifikasi bukti fisik, membandingkan 
dengan spesifikasi, bukti pembayaran, 
HPS dan dasar penetapan HPS

Bulanan 120 menit tidak ada indikasi mark up harga, 
harga satuan telah sesuai dengan 
dasar penetapan HPS

47 Penggunaan uang/barang untuk 
kepentingan pribadi

• Tata Usaha 
(Keuangan dan 

• Berkas pengadaan
• Berkas pembayaran

Memverifikasi proses pengadaan di 
Pejabat PBJ dan proses pembayaran di 

Bulanan 60 menit tidak ditemukan indikasi tersebut
kepentingan pribadi (Keuangan dan 

Umum)
• Tata Usaha 
(PBJ)

• Berkas pembayaran Pejabat PBJ dan proses pembayaran di 
Bendahara

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

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

Honor:
• Nominal honor dalam daftar 
nominatif honor
• SK/ SBM

Perjalanan Dinas:

Honor:
Memverifikasi nominal honor dalam daftar 
nominatif honor dan membandingkan 
dengan SK dan SBM

Perjalanan Dinas:

Bulanan 120 menit Honor dalam nominatif SK dan tarif 
perdin yang dikeluarkan oleh KPA 
tidak lebih dari ketentuan dalam 
SBM 2020 dan RKAKL 2020

Perjalanan Dinas:
• Berkas perdin
• Tarif sesuai SK/ SBM

Perjalanan Dinas:
Memverifikasi berkas perdin dan 
membandingkan dengan tarif sesuai SK 
Kepala Balai dan SBM

49 Spesifikasi barang/jasa yang 
diterima tidak sesuai dengan 
kontrak

• PPK (Sekretariat 
KPA-PPK)
• Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Dokumen kontrak 
(spesifikasi barang/jasa)
• Bukti fisik barang/jasa yang 
diadakan
• BAST

• Memeriksa dan membandingkan antara 
barang/jasa yang diadakan dengan 
spesifikasi dalam dokumen kontrak
• Memverifikasi BAST dan BA 
pemeriksaan barang/jasa

Bulanan 120 menit Spesifikasi telah sesuai kontrak

Umum) • BAST
• BA Pemeriksaan barang/jasa

pemeriksaan barang/jasa

50 Belanja tidak sesuai atau melebihi 
ketentuan

• PPK (Sekretariat 
KPA-PPK)
• Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Dokumen kontrak (daftar 
jumlah barang/jasa)
• Jumlah fisik barang/jasa 
yang diadakan
• BAST
• BA pemeriksaan barang/jasa

• Memeriksa dan membandingkan antara 
jumlah barang/jasa yang diadakan 
dengan jumlah dalam dokumen kontrak
• Memverifikasi BAST dan BA 
pemeriksaan barang/jasa

Bulanan 60 menit Belanja telah sesuai dengan 
ketentuan

51 Penjualan/pertukaran/penghapusa
n aset negara tidak sesuai 
ketentuan dan merugikan Negara

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Berkas 
penjualan/pertukaran/pengha
pusan aset negera
• PMK 181/PMK.06/2016 
tentang Penatausahaan 
Barang Milik Negara
• Dokumen SOP (jika ada)

• Memverifikasi daftar aset negara yang 
dijual/ditukar/dihapus
• Menelaah proses penjualan/pertukaran/ 
penghapusan aset negara dan 
membandingkan dengan 
ketentuan/peraturan dan SOP

Tahunan 60 menit Penghapusan baru dalam tahap 
usulan ke BRSDM KP dan Biro 
Keuangan KKP 

Mempercepat proses penghapusan 
dan melaporkan perkembangan ke 
kepala satker
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52 Penyetoran penerimaan negara 
dengan bukti fiktif

Tata Usaha 
(Keuangan dan 

• Bukti penyetoran PNBP
• Catatan transaksi pada 

Meminta bukti penyetoran PNBP dari 
Bendahara Penerimaan, selanjutnya 

Bulanan 45 menit penyetoran PNBP telah sesuai 
dengan kuitansi penerimaan dan dengan bukti fiktif (Keuangan dan 

Umum)
• Catatan transaksi pada 
aplikasi SIMPONI                   • 
Kuitansi Penerimaan

Bendahara Penerimaan, selanjutnya 
membandingkan dengan catatan 
transaksi pada aplikasi SIMPONI

dengan kuitansi penerimaan dan 
PP 75 Tahun 2015, Tim Penjualan 
Ikan telah mulai bertugas pada TA 
2020 sesuai SOP Penjualan Ikan 
BRPI

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

• Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)
• Tata Usaha 

• Daftar barang/jasa yang 
sedang diadakan (SPK)
• Bukti pembayaran
• Jumlah/volume fisik 

• Meminta daftar barang/jasa yang 
sedang diadakan
• Meminta bukti pembayaran terkait 
pengadaan barang/jasa

Bulanan 45 menit PPK melakukan verifikasi faktual 
jumlah kandungan protein dan 
kuantitas pada pakan riset telah 
sesuai dengan SPK dan BASTsebagian atau seluruhnya • Tata Usaha 

(PBJ)
• Jumlah/volume fisik 
barang/jasa yang diadakan 
(As Built Drawing dan 
dokumentasi pendukung)

pengadaan barang/jasa
• Membandingkan antara jumlah 
pembayaran dengan realisasi fisik 
barang/jasa yang diadakan

sesuai dengan SPK dan BAST

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

• Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)
• Tata Usaha 
(PBJ)

• Daftar barang/jasa yang 
selesai diadakan dan dalam 
masa pemeliharaan
• Daftar kerusakan dan 
pekerjaan pemeliharaan atas 

• Meminta daftar barang/jasa yang selesai 
diadakan dan dalam masa pemeliharaan
• Meminta rekap/laporan kerusakan 
barang/jasa yang dalam masa 
pemeliharaan

Bulanan 90 menit Rekanan telah melaksanakan 
kewajiban pemeliharaan selama 
masa pemeliharaan (contoh; 
perbaikan rumah jabatan, 
perbaikan hatchery dan kolam)(PBJ)

• Pelayanan 
Teknis (Sarana 
dan Prasarana 
Riset)

pekerjaan pemeliharaan atas 
barang/jasa yang dalam masa 
pemeliharaan

pemeliharaan
• Memeriksa kondisi barang/jasa yang 
dalam masa pemeliharaan

perbaikan hatchery dan kolam)

55 Aset dikuasai pihak lain Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Daftar aset (Laporan BMN)
• Dokumen perjanjian tentang 
pelimpahan/peminjaman aset 
(jika ada)                                                                                                                                      
• Sertifikat kepemilikan dan 

• Memeriksa daftar aset dan keberadaan 
fisik/penguasaan aset
• Mencari dokumen perjanjian tentang 
pelimpahan/peminjaman aset (jika ada)
• Jika terindikasi adanya aset yang 

Semesteran 60 menit Aset keseluruhan dikuasai (satker) 
sendiri

• Sertifikat kepemilikan dan 
IMB

• Jika terindikasi adanya aset yang 
dikuasai pihak lain, segera konsultasi 
dengan KPKNL setempat

56 Pembelian aset yang berstatus 
sengketa

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Laporan rekonsiliasi terakhir 
terkait status aset
• Legal Standing  (sertifikat 
tanah dan IMB)

• Memverifikasi laporan rekonsiliasi 
terakhir terkait status aset
• Jika terindikasi adanya pembelian aset 
yang berstatus sengketa segera 
berkonsultasi dengan KPKNL setempat

Tahunan (bisa 
dilakukan lagi 

jika ada 
penambahan 

aset)

60 menit Tidak ada sengketa dalam 
pembelian aset

berkonsultasi dengan KPKNL setempat aset)

57 Pihak ketiga belum melaksanakan 
kewajiban untuk menyerahkan aset 
kepada Negara

Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

• Daftar aset yang diadakan
• Progress pengadaan/ 
pekerjaan dari pemeriksa

Memverifikasi daftar aset yang diadakan 
dan status kepemilikannya, jika status 
belum diserahkan ke Negara, dibuat 
catatan untuk dilaporkan ke Ketua Tim 
SPIP

Tahunan (bisa 
dilakukan lagi 

jika ada 
penambahan 

aset)

45 menit Tidak ada aset yang 
dikelola/sengketa dengan pihak 
ketiga

58 Pencairan anggaran pada akhir 
tahun anggaran untuk pekerjaan 

• Tata Usaha 
(PBJ)

• Daftar barang/jasa yang 
diadakan pada tahun berjalan

Memverifikasi daftar barang/jasa yang 
diadakan pada tahun berjalan, 

Tahunan - 
akhir tahun 

45 menit Tidak terdapat pekerjaan yang 
belum selesai tapi dicairkantahun anggaran untuk pekerjaan 

yang belum selesai
(PBJ)
• Tata Usaha 
(Keuangan dan 
Umum)

diadakan pada tahun berjalan
• BAST
• BA Pemeriksaan 
Barang/Jasa
• BA Pembayaran
• Data realisasi (SP2D)

diadakan pada tahun berjalan, 
selanjutnya memeriksa BAST, BA 
Pemeriksaan barang/jasa dan 
membandingkan dengan BA Pembayaran 
dan realisasi

akhir tahun 
(bisa 

dilakukan lagi 
jika ada 

penambahan 
aset)

belum selesai tapi dicairkan
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G Kepegawaian
59 Pegawai yang ada belum seluruhnya Tata Usaha Daftar presensi bulanan Memverifikasi daftar presensi bulanan Bulanan 120 menit - Telah direkap dalam kartu kontrol - perlu dilakukan teguran kepada 59 Pegawai yang ada belum seluruhnya 

menaati jam kerja
Tata Usaha 
(Kepegawaian)

Daftar presensi bulanan 
pegawai

Memverifikasi daftar presensi bulanan 
pegawai

Bulanan 120 menit - Telah direkap dalam kartu kontrol 
disiplin pegawai, termonitor 
pegawai yang direkomendasikan 
sanksi disiplin pegawai telah 
dilaporkan ke sekretariat BRSDM 
KP                                        - 
Petubel yang telah habis masa 
tubelnya sebanyak 2 pegawai 
belum melakukan e presensi 

- perlu dilakukan teguran kepada 
petubel yang melebihi masa tubel

belum melakukan e presensi 
dikarenakan ybs melaksanakan 
tubel luar negeri

60 Dalam menjalankan tugas dan 
fungsi, terdapat pegawai yang tidak 

Tata Usaha 
(Kepegawaian)

• Peta Jabatan
• Berkas Kepegawaian yang 

Memverifikasi Peta Jabatan dan 
membandingkan dengan Kompetensi 

Tahunan (bisa 
dilakukan lagi 

120 menit Telah dikirimkan Peta Jabatan dan 
Analisa Beban Kerja menyesuaikan 

Perlu adanya rekruitment 
kepegawaian,terutama tenaga fungsi, terdapat pegawai yang tidak 

sesuai dengan kompetensinya 
(Kepegawaian) • Berkas Kepegawaian yang 

berisi jenjang pendidikan 
dan/atau sertikat yang 
dimiliki

membandingkan dengan Kompetensi 
(sesuai jenjang pendidikan dan/atau 
sertifikasi)

dilakukan lagi 
jika ada 

penambahan 
pegawai)

Analisa Beban Kerja menyesuaikan 
nomenklatur jabatan ke sekretariat 
BRSDM KP

kepegawaian,terutama tenaga 
administrasi karena faktor 
pensiun,latar belakang pendidikan, 
dll

61 Instansi belum mempunyai rencana 
pengembangan pegawai 

Tata Usaha 
(Kepegawaian)

Dokumen Rencana 
Pengembangan SDM

Meminta dokumen Rencana 
Pengembangan SDM

Tahunan (bisa 
dilakukan lagi 

jika ada 
penambahan 

pegawai)

60 menit Belum dilakukan verifikasi HCDP 
tahun 2020

Perlu adanya pelatihan/workshop 
pegawai yang berbasis persiapan 
jabatan fungsional tertentu

pegawai)

62 Terdapat pegawai yang tidak 
memenuhi kewajiban dan melanggar 
larangan tetapi belum dijatuhi 
hukuman disiplin 

Tata Usaha 
(Kepegawaian)

• Daftar pelanggaran selama 
tahun berjalan
• PP 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin PNS

Memeriksa daftar pelanggaran selama 
tahun berjalan, memverifikasi jika ada 
pelanggaran yang belum ditindaklanjuti, 
membandingkan dengan PP 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin PNS

Bulanan 60 menit Belum ada pegawai yang melanggar 
larangan dan belum dijatuhi 
hukuman disiplin

63 Terdapat pegawai yang belum Tata Usaha SKP bulanan beserta bukti Memverifikasi capaian SKP bulanan, Bulanan 390 menit masih banyak pegawai yang belum segera diterbitkan memorandum 63 Terdapat pegawai yang belum 
menjalankan tugas dan fungsinya 

Tata Usaha 
(Kepegawaian)

SKP bulanan beserta bukti 
capaiannya

Memverifikasi capaian SKP bulanan, 
memberikan catatan jika ada yang 
nilainya tidak mencapai target

Bulanan 390 menit masih banyak pegawai yang belum 
melampirkan bukti capaian kinerja 
ke email SKP BRPI, belum adanya 
verifikasi bukti capaian SKP

segera diterbitkan memorandum 
untuk pegawai yang belum 
mengumpulkan data dukung 
capaian kinerja SKP, segera 
dilaksanakan verifikasi bukti 
capaian SKP pegawai



No Kelompok/Uraian Risiko Bagian yang 
Diverifikasi Bahan Verifikasi Kegiatan yang dilakukan Periode 

Pemantauan Hasil Verifikasi RekomendasiNorma Waktu

H Kinerja
64 Terdapat kegiatan yang tidak sesuai Tata Operasional • Dokumen RKA-K/L Memverifikasi kegiatan di RKA-K/L Tahunan 60 menit Telah sesuai dengan tusi64 Terdapat kegiatan yang tidak sesuai 

dengan tugas dan fungsi instansi 
Tata Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

• Dokumen RKA-K/L
• PermenKP 13 Tahun 2017 
tentang OTK BRPI

Memverifikasi kegiatan di RKA-K/L 
selanjutnya membandingkan dengan 
tugas dan fungsi BRPI pada PermenKP 13 
Tahun 2017 tentang OTK BRPI

Tahunan 60 menit Telah sesuai dengan tusi

65 Terdapat kegiatan belum 
dilaksanakan dan melewati batas 
waktu yang telah ditetapkan 

• Tata 
Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)

• Proposal Teknis/ KAK
• Laporan Bulanan dan/atau 
Mingguan
• Laporan Teknis Akhir Tahun

Membandingkan antara Proposal Teknis/ 
KAK setiap kegiatan dengan Laporan 
Bulanan dan/atau Mingguan, Laporan 
Teknis Akhir Tahun untuk verifikasi 
melewati batas waktu yang telah 

Bulanan 90 menit penyampaian proposal teknis, 
laporan bulanan, laporan 
mingguan, dan laporan akhir 
terpantau aman. Hanya saja pada 
laporan mingguan ada dua kali 

Agar menyampaikan laporan 
tersebut tepat waktu, dan dibuat 
time schedule dalam mekanisme 
penyampaiannya

Anggaran)
• Tata 
Operasional 
(Monev)

melewati batas waktu yang telah 
ditetapkan

laporan mingguan ada dua kali 
keterlambatan penyampaian dalam 
dashboard monev

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

• Tata 
Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)
• Tata 

• Proposal Teknis/ KAK
• Laporan Bulanan dan/atau 
Mingguan

Membandingkan antara Proposal Teknis/ 
KAK setiap kegiatan dengan Laporan 
Bulanan dan/atau Mingguan; apakah ada 
kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai 
jadwal yang telah ditetapkan

Bulanan 90 menit kegiatan telah sesuai dengan jadwal 
yang ditetapkan

• Tata 
Operasional 
(Monev)

67 Terdapat kegiatan yang tidak dapat 
mencapai target kinerja yang 
ditetapkan

• Tata 
Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)
• Tata 

• Proposal Teknis/ KAK
• Laporan Teknis Akhir Tahun
• Laporan Bulanan dan/atau 
Mingguan (jika diperlukan)

Membandingkan antara Proposal Teknis/ 
KAK setiap kegiatan dengan Laporan 
Teknis Akhir Tahun (Laporan Bulanan 
dan/atau Mingguan untuk kegiatan yang 
tidak mencapai target kinerja, sehingga 
proses bisa diketahui)

Tahunan 90 menit Indeks profesionalitas ASN telah 
melebihi target dengan nilai total 
80.22 (sedang)

• Tata 
Operasional 
(Monev)

proses bisa diketahui)

68 Terdapat kegiatan, dalam 
pelaksanaannya menyimpang 
sehingga kemungkinan 
mengakibatkan tujuan tidak dapat 
dicapai 

• Tata 
Operasional 
(Perencanaan 
Program dan 
Anggaran)
• Tata 

• Proposal Teknis/ KAK
• Laporan Bulanan dan/atau 
Mingguan

Membandingkan antara Proposal Teknis/ 
KAK setiap kegiatan dengan Laporan 
Bulanan dan/atau Mingguan; 
memverifikasi apakah ada penyimpangan 
dalam pelaksanaan

Bulanan 90 menit Tidak ada kegiatan yang 
pelaksanaannya menyimpang

• Tata 
Operasional 
(Monev)

1) [kbbi] proforma artinya untuk pantas-pantas atau untuk basa-basi sekadar mengikuti tata cara yang berlaku
Subang, 30 Desember 2020
Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan,

Dr. Joni Haryadi D, M.Sc
NIP. 19730603 200312 1 002



FORMULIR : SPI-BMN

1. Satuan Kerja : Balai Riset Pemuliaan Ikan
2. Unit Eselon I : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
3. Tahun Anggaran : 2020

SATKER PIHAK III KSP SENGKETA KELENGKAPAN 
DOKUMEN HILANG RUSAK LAINNYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
A BERGERAK
1 Aset lain-lain 911.910.000          - - - - - - Belum terbitnya 

SK 
Penghapusan 
dari Pengguna 
Barang/Biro 
Keuangan 
untuk Peralatan 
Mesin senilai Rp 
885.560.000,00 
dan Kendaraan 
senilai 
Rp26.350.000,0
0

Telah 
menyampaikan 
Surat pada 
kegiatan 
Monitoring BMN 
pada 21-23 
Oktober 2020 di 
Hotel Alana, Bogor

Penerbitan SK 
Penghapusan 
harus dilakukan 
pada Tahun 2020

2 Aset Tak Berwujud 20.500.000            Terdapat 
reklasifikasi aset 
berupa jasa 
pembuatan 
database genetik 
ikan menjadi 
aset tak 
berwujud

Akan dilakukan 
transfer keluar ke 
pusdatin KKP 
setelah BAST 
dibuat pada awal 
tahun 2021

Tercatat di neraca 
Tahun 2020+ 
sebagai aset tak 
berwujud

Sub Total 932.410.000         
B TIDAK BERGERAK
1 Gedung dan Bangunan <1 

milyar
12.554.415.475     Proses Revaluasi 

BMN pada 
Tahun 2020 
sebanyak 112 
NUP sedang 
berproses di 
KPKNL dengan 
progress 90% 
pada aplikasi 
SIMAN

Monitoring 
revaluasi BMN 
antara Biro 
Keuangan, Itjen, 
dan DJKN/KPKNL

Pada tanggal 21 
Desember 2020 
telah terbit BA 
Revaluasi BMN 
040 dan 041 
progress 100% 
dan Hasil 
Pemantauan Itjen 
atas revaluasi 
BMN telah dinilai 
tuntas

Subtotal 12.554.415.475    
TOTAL 13.486.825.475  

PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

NO JENIS BMN NILAI BMN (Rp)*
PENGELOLAAN BMN PERMASALAHAN BMN RENCANA 

PEMECAHAN 
MASALAH

REALISASI 
PEMECAHAN 

MASALAH



Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja
*) Diisi untuk BMN yang bermasalah
**) Diisi dengan pilihan : Unit Kerja/Pihak ketiga/Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Subang, 30 Desember 2020
Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan

Dr. Joni Haryadi D, M.Sc
NIP. 197306032003121002



1. Satuan Kerja : Balai Riset Pemuliaan Ikan
2. Aktivitas/ Kegiatan/ Kebijakan : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
3. Pagu Anggaran : Rp15.481.376.000,00
4. Tahun Anggaran : 2020

Uraian
K D K D K D K D K D K D I II III IV K D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Sarana dan 

Prasarana Riset 
Perikanan - 
Pengadaan 
Kendaraan 
Bermotor Roda 
4

Mendapatkan 
kendaraan dinas 
operasional yang 
mempunyai nilai 
tambah/manfaat 
bagi pegawai

Pengadaan 
tidak sesuai 
ketentuan

Proses 
pengadaan 
tidak melalui 
LPSE/E-
Catalog

Penyedia/ATPM 
kurang 
profesional

C/UC Tim ULP Preventif/ 
Kontigensi

1 2 1 2 2 2 1,33 2,00 3 Accepta
ble

Melaksanakan 
koordinasi 
dengan 
Inspektorat III 
dan proses 
pengadaan 
sesuai 
prosedur

Maret 1 2

1.Memperoleh 
populasi F1 ikan 
gurami tumbuh 
cepat

Kematian 
benih ikan 
saat 
pendederan 
dan 
pembesaran

Serangan 
bakteri 
Aeromonas 
hydrophilla 
dan 
Mycobacteriu
m fortuitum

ikan sakit 
bahkan 
mengalami 
kematian saat 
pendederan dan 
pembesaran

C Air kolam 
pemeliharaan 
dan benih 
ikan

Preventif 3 2 2 3 3 3 2,67 2,67 8 Supple
mentary 
Issue

Melakukan 
pengolahan 
kolam secara 
baik dan benar 
sesuai SOP, 
pemberian 
vaksin dan 
atau Vitamin 
C terhadap 
benih ikan 
gurami seleksi 
F1

Maret Juni Juli Oktober 1 3

2. Memperoleh 
populasi ikan gurami 
tahan penyakit 
berdasarkan 
keberadaan gen MHC 
II

Tidak 
ditemukan 
gen MHC II 
pada ikan 
yang tahan 
infeksi 

Primer yang 
digunakan 
belum sesuai 
atau gen MHC 
II tidak aktif 
saat masa 

Tidak diperoleh 
populasi ikan 
gurami tahan 
penyakit 
berdasarkan 
keberadaan gen 

C Ikan uji yang 
digunakan 
memiliki imun 
lain yang lebih 
aktif saat 
masa infeksi

Preventif 4 3 4 4 4 3 4,00 3,33 14 Issue Mendesain 
beberapa 
primer gen 
MHC II.

Februar
i-Maret

Mei-
Juni

Agutus-
Septem
ber

Oktober 1 3

2 Riset Produk 
Biologi 
Perikanan - 
Riset dan 
Pengembangan 
Ikan Gurami 
Strain Unggul 
di Masyarakat

20

Tujuan
Kebijakan/ 
Aktivitas/ 
Kegiatan

Level/ 
Tingkat 
Risiko Jadwal TriwulananNama 1 Nama 2 Nama 3Faktor Risiko

Respon Terhadap Risiko/
Rencana Kegiatan PengendalianPersepsi Atas Risiko

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

RencanaSumberSifatDampakSebab Rata - Rata PRNama 4 Nama 5No. Risiko Residual

II infeksi 
Aeromonas 
hydrophilla

saat masa 
infeksi

keberadaan gen 
MHC II

masa infeksi

3. Memperoleh  
informasi keragaan 
budidaya gurami 
BIMA di masyarakat

Kematian 
benih ikan 
saat 
pengiriman 
dan 
pemeliharaan 
di masyarakat

Masalah 
teknis dalam 
pengiriman 
benih ikan 
gurami BIMA 
ke 
masyarakat, 
serangan 
penyakit dan 
kondisi air 
kolam yang 
kurang 
mendukung

Ikan lemah 
bahkan 
mengalami 
kematian saat 
pengiriman, 
ikan sakit 
bahkan 
mengalami 
kematian saat 
pemeliharaan di 
kolam 
masyarakat

C Air kolam 
pemeliharaan 
dan benih 
ikan

Preventif 3 2 2 3 3 3 2,67 2,67 8 Supple
mentary 
Issue

Melakukan 
pengolahan 
kolam secara 
baik dan benar 
sesuai SOP, 
pemberian 
vaksin dan 
atau Vitamin 
C terhadap 
benih ikan 
gurami BIMA 
serta 
meminimalisir 
masalah 
teknis saat 
pengiriman 
benih

Maret Juni Juli Oktober 1 3

3 Riset Produk 
Biologi 
Perikanan - 
Riset dan 
Pengembangan 
Ikan Lele 
Mutiara Strain 
Unggul di 
Masyarakat

Membentuk populasi 
G3 ikan lele Mutiara 
hasil seleksi famili 
berdasarkan 
keragaan 
pertumbuhan dan 
sintasan serta 
mendapatkan 
informasi keragaan 
budidaya pada uji 
lapang di masyarakat

Rendahnya 
sintasan 
benih populasi 
G3 ikan lele 
Mutiara uji 
lapang tahap 
pembesaran

Fluktuasi 
suhu harian 
yang tinggi 
dan serangan 
hama burung 
pemakan ikan

Tidak 
tercukupinya 
kebutuhan 
benih populasi 
G3 ikan lele 
Mutiara untuk 
uji lapang tahap 
pembesaran 

UC Kondisi cuaca 
ekstrim

Preventif 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 4,00 16 Unacce
ptable

Pemasangan 
jaring 
pengaman 
kolam 
pendederan

Juli 1 2

Kegagalan 
pemijahan 
induk ikan 
mas Mustika 
di sentra 
produksi 
benih

Kondisi 
agroklimatolog
i yang berbeda 
antara 
Sukamandi 
dengan 
Cianjur

Derajat 
penetasan 
rendah 
sehingga 
jumlah larva 
sedikit

UC Kontingensi 3 4 3 4 5 4 5 4 4,00 4,00 16 Unacce
ptable

Aklimatisasi 
induk di 
sentra 
produksi

Agustus ijk 1 3

Kematian 
benih tinggi

Adanya hama 
penyakit ikan

Sintasan benih 
rendah

C Preventif 2 3 2 4 3 3 3 3 2,50 3,25 9 Issue Pemasangan 
saringan pada 
inlet dan 
outlet kolam

Agustus

Riset Produk 
Biologi 
Perikanan - 
Riset dan 
Pengembangan 
Ikan Mas 
Mustika dan 
Hibrida 
Tumbuh Cepat 
di Masyarakat

4 1. Mengembangkan 
produk unggul ikan 
mas Mustika 
(Rajadanu Tahan 
KHV) di sentra 
budidaya



Kegagalan 
pemijahan 
induk ikan 
mas hibrida

Kamatangan 
induk tidak 
tercapai

Jumlah benih 
sedikit

C Preventif 2 3 2 3 1 3 1 3 1,50 3,00 5 Accepta
ble

Pemberian 
pakan induk 
yang sesuai

Maret

Kematian 
benih saat 
distribusi ke 
lokasi uji

Teknik 
distribusi 
tidak sesuai

Jumlah benih 
sedikit

C Preventif 2 3 1 3 2 3 3 3 2,00 3,00 6 Supple
mentary 
Issue

Memastikan 
distribusi 
benih sesuai 
SOP

April

Kematian 
benih saat 
pemeliharaan 
di lokasi uji

Adanya hama 
penyakit ikan

Sintasan benih 
rendah

C Preventif 3 4 3 3 3 3 3 3 3,00 3,25 10 Issue Pemasangan 
saringan pada 
inlet dan 
outlet kolam 
dan 
pengontrolan 
secara berkala

April-
Juni

Juli-
Septem
ber

Perubahan 
lingkungan 
pemeliharaan

Sintasan benih 
rendah

UC Preventif dan 
kontingensi

3 3 2 3 3 4 3 4 2,75 3,50 10 Issue Menjadwalkan 
waktu 
penebaran 
benih di setiap 
lokasi

April

Mendapatkan Benih 
Ikan nila srikandi 
untuk 
disebarluaskan 
kepada masyarakat

Kematian 
benih ikan 
saat 
pendederan

Serangan 
bakteri 
Streptococcus 
agalactiae dan 
Aeromonas 
hydrophilla 

ikan sakit 
bahkan 
mengalami 
kematian saat 
pendederan

C Air kolam 
pemeliharaan 
dan benih 
ikan

Preventif 3 2 2 3 3 3 2,67 2,67 8 Supple
mentary 
Issue

Melakukan 
pengolahan 
kolam secara 
baik dan benar 
sesuai SOP, 
pemberian 
vaksin dan 
atau Vitamin 
C terhadap 
benih ikan nila 
srikandi

Maret Juni Juli Oktober 1 3

Mendapatkan 
populasi Generasi 
kedua (G2) ikan nila 
merah tumbuh cepat 
dan berdaging tebal

Ikan tidak 
mau memijah 
serentak 
sesuai target 
waktu yang 
ditentukan

Ketidakcocoka
n induk 
jantan dan 
betina ketika 
dipijahkan, 
serta induk 
belum matang 

Jumlah famili 
yang dihasilkan 
dibawah target 
minimal 25 
setiap 
cohortnya

C Induk ikan 
yang 
digunakan 
belum siap 
pijah, kurang 
pakan, 
lingkungan 

Preventif 4 3 4 4 4 3 4,00 3,33 14 Issue manajemen 
pemeliharaan 
dan seleksi 
induk yan 
baik, 
melakukan 
pemberian 

Februar
i-Maret

Mei-
Juni

Agutus-
Septem
ber

1 3

2. Mengevaluasi 
performa populasi 
ikan mas hibrida 
secara multilokasi

Riset Produk 
Biologi 
Perikanan - 
Riset dan 
Pengembangan 
Ikan Nila 
Srikandi dan 
Nila Merah 
Strain Unggul 
di Masyarakat

5

belum matang 
gonad

lingkungan 
kolam 
pemijahan

pemberian 
pakan sesuai 
SOP yang 
telah 
ditetapkan, 
serta 
pengeloaan 
kolam yang 
baik

Induk tidak 
matang gonad

Pengaruh 
musim 

Sulit diperoleh 
larva dan benih 
ikan uji

C Perubahan 
musim, faktor 
pakan induk, 
kualitas air 

Preventif 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4,20 4,80 21 Unacce
ptable

Pemberian 
pakan induk 
yang baik dan 
pemberian 
vitamin E, 
manajemen 
kualitas air,

Apr-
Juni

Juli-
Sept

1 2

Kematian 
induk patin 
jambal setelah 
proses 
pemijahan

Tingkat stress 
yang tinggi 
pada induk

Berkurangnya 
jumlah induk 
untuk 
menghasilkan 
larva dan benih 
ikan uji

C Parameter 
lingkungan 
wadah 
penampungan 
induk selama 
pemijahan 
kurang 
optimal 
(DO<3)

Preventif 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3,00 4,20 13 Issue Penanganan 
induk yang 
baik sebelum 
pemijahan, 
manajemen 
kualitas air

Apr-
Juni

Juli-
Sept

1 2

Kematian 
benih pada 
tahap 
pemeliharaan 
larva/benih 
(pendederan I)

Serangan 
penyakit 
bakteri 
Aeromonas 
sp., 
Edwardsiella 
ichtalury dan 
serangan 
penyakit 
bintik putih 

Kematian 
massal 
mencapai 100%

C Pakan alami 
dan 
lingkungan 
pemeliharaan 
(sumber air, 
kualitas air)

Preventif 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4,00 4,80 20 Unacce
ptable

Manajemen 
pemberian 
pakan alami 
dan 
lingkungan 
pemeliharaan

Apr-
Juni

Juli-
Sept

Okt-Nov 1 2

• Mendapatkan data 
informasi performa 
ketahanan dan 
ekspresi gen tiga 
spesies ikan patin 
terhadap cekaman 
lingkungan perairan 
asam.
• Mendapatkan 
kandidat populasi 
pembentuk ikan 
patin tahan 
lingkungan perairan 
asam.
* Mengembangkan 
produksi massal 
(pembenihan dan 
pembesaran) ikan 
patin Perkasa di 
masyarakat.

6 Riset Produk 
Biologi 
Perikanan - 
Riset dan 
Pengembangan 
Ikan Patin 
Perkasa di 
Masyarakat



Kematian ikan 
uji saat 
pemeliharaan 
selama tahap 
pendederan II 
dan 
pembesaran di 
kolam outdoor

Serangan 
penyakit 
bakteri 
Aeromonas 
sp., 
Edwardsiella 
ichtalury dan 
serangan 
penyakit 
bintik putih 
(Ich)

Kematian 
massal 
mencapai 95%

C Lingkungan 
pemeliharaan 
(sumber dan 
kualitas air), 
pakan yang 
kurang 
berkualitas, 
adanya 
organisme 
pembawa 
penyakit yang 
masuk ke 
kolam 
pemeliharaan

Preventif 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3,60 4,00 15 Unacce
ptable

Peningkatan 
manajemen 
kualitas air, 
pemberian 
pakan yang 
baik

Apr-
Juni

Juli-
Sept

Septe-
Novv

1 2

Monitoring 
secara 
langsung di 
kolam 
pembudidaya 
sulit 
dilaksanakan

Adanya 
pembatasan 
perjalanan 
terkait wabah 
covid19

Kurang 
maksimal 
dalam 
pemantauan 
perkembangan 
di lapang

C Wabah covid 
19, 
pembatasan 
perjalanan 
dinas untuk 
monitoring 
lapang

Preventif 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5,00 4,00 20 Unacce
ptable

Monitoring 
jarak jauh

Apr-
Juni

Juli-
Sept

1 2

Kematian 
induk

Parasit Jumlah Ne 
kurang dari 
standar

C Suplai air 
bermasalah di 
bulan-bulan 
tertentu 

Preventif 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3,80 3,40 13 Issue Mengontrol 
suplai air 
secara reguler

Apr-
Juni

Juli-
Sept

1 1

Kanibalisme, 
umur biologis

Berkurangnya 
jumlah induk 
untuk 
menghasilkan 
larva dan benih 
ikan uji

C Kepadatan Preventif 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 9 Issue Pemasangan 
shelter, 
peremajaan 
induk

Apr-
Juni

Juli-
Sept

1 2

• Mengoptimalkan 
pemanfaatan strain 
udang galah unggul GI 
Macro II di masyarakat 
pembudidaya• 
Mengevaluasi karakter 
fenotipik, genotipi, 
reproduksi, kualitas 
daging, ketahanan 
terhadap cekaman dan 
resistensi terhadap 
penyakit pada 
populasi G4 udang 
galah hasil seleksi* 
Membentuk populasi 

Riset Produk 
Biologi 
Perikanan - 
Riset dan 
Pengembangan 
Udang Galah 
Strain Unggul 
GI Macro II di 
Masyarakat

7

ikan uji
Kematian 
larva

Serangan 
penyakit 
bakteri Vibrio 
harveyi dan 
parasit

Kematian 
massal 
mencapai 80%

C Pakan alami 
dan 
lingkungan 
pemeliharaan 
(sumber air, 
kualitas air)

Preventif 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4,00 4,40 18 Unacce
ptable

Manajemen 
pemberian 
pakan alami 
dan 
lingkungan 
pemeliharaan

Apr-
Juni

Juli-
Sept

Okt-Nov 1 2

sistem aerasi 
tidak 
berfungsi

Kematian 
massal hingga 
100%

C Gangguan 
listik, blower 
terbakar

Preventif 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3,40 4,00 14 Issue Genset dan 
blower 
cadangan

Apr-
Juni

Juli-
Sept

Okt-Nov 1 2

Kematian 
udang saat 
pembesaran di 
kolam outdoor

Oksigen 
rendah, 
parasit

Kematian 
massal 
mencapai 70%

C Suplai air 
bermasalah, 
respons udang 
terhadap 
pakan kurang

Preventif 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3,60 4,00 15 Unacce
ptable

Peningkatan 
manajemen 
kualitas air, 
pemberian 
pakan yang 
baik

Apr-
Juni

Juli-
Sept

Septe-
Novv

1 2

Monitoring 
secara 
langsung di 
kolam 
pembudidaya 
sulit 
dilaksanakan

Adanya 
pembatasan 
perjalanan 
terkait 
pandemi covid-
19

Kurang 
maksimal 
dalam 
pemantauan 
perkembangan 
di lapang

UC Wabah covid 
19, 
pembatasan 
perjalanan 
dinas untuk 
monitoring 
lapang

Preventif 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5,00 4,00 20 Unacce
ptable

Monitoring 
jarak jauh

Apr-
Juni

Juli-
Sept

1 2

Membentuk populasi 
dasar untuk merakit 
udang galah tumbuh 
cepat melalui 
hibridisasi Udang 
Galah GI Macro II 
dengan dua strain 
udang galah unggul 
lainnya



8 Riset Data 
dan/atau 
Informasi 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar - Koleksi 
dan 
Karakterisasi 
Morfologis dan 
Genetis Ikan 
Lokal Provinsi 
Sumatera 
Selatan

Koleksi dan 
karakterisasi ikan 
lokal Sumatera 
Selatan dalam 
rangka mendukung 
Bank Gen Ikan 
Indonesia 

Tujuan tidak 
tercapai 
karena 
ketidakpastian 
musim 
pengakapan 
ikan di alam  
dan  Kematian 
ikan koleksi 
pasca 
transportasi 
dan saat 
aklimatisasi 
maupun 
pemeliharaan 

Ikan koleksi 
merupakan 
ikan wildtype 
yang waktu 
penangkapann
ya 
dipengaruhi 
oleh musim di 
alam.         
Selain itu ikan 
hasil 
tangkapan 
nelayan 
rentan mati 
karena stress 
pasca 
transportasi 
dan 
perbedaan 
lingkungan 
asal dengan 
lingkungan 
pemeliharaan 
yang baru.  
Respon 
terhadap 
pakan juga 
masih rendah 

Jenis dan 
jumlah ikan 
koleksi 
berkurang pada 
pemeliharaan 
sistem 
terkontrol 

C/UC Preventif/ 
Kontigensi

3 4 4 3 3 3 3 3 3,25 3,25 11 Issue Melakukan 
koleksi ikan 
secara mandiri 
dan bermitra 
dengan pihak-
pihak yang 
berpotensi 
dapat 
membantu 
dalam 
melakukan 
koleksi;

Maret April-
Juni

Juli-
Septem
ber

Oktober-
Desemb
er

1 2

9 Pengelolaan 
dan 
Pengembangan 
Kepegawaian 

Terlaksananya 
kegiatan 
administrasi 
kepegawaian yang 
baik

Database 
kepegawaian 
tidak 
terupdate

Belum semua 
pegawai 
menyerahkan 
berkas yang 
terkait data 
kepegawaian

Pemantauan 
data 
kepegawaian 
tidak dapat 
dilakukan 
secara optimal

C Pegawai yang 
bersangkutan

Preventif 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 9 Issue Meminta data 
kepegawaian 
ke pegawai 
yang 
bersangkutan 
dan 
melakukan 
updating data 
base 
kepegawaian

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

Sasaran 
Kinerja 
Pegawai belum 
sepenuhnya 
tercapai

Data dukung 
kurang 
memadai 
(logbook,bukti 
capaian 
kinerja) dan 
pegawai belum 
semua 
mengisi target

Tidak 
tercapainya 
pengukuran 
yang reliable 
dan relevan 
masing-masing 
pegawai

C Pegawai yang 
bersangkutan

Preventif 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 9 Issue Mempedomani 
PermenKP 
nomor 
5/PERMEN-
KP/2017 
tentang 
pedoman 
penilaian 
kinerja 
pegawai negeri 
sipil di 
lingkungan 
KKP

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

Sebagian 
besar pegawai 
belum 
memiliki 
jabatan 
fungsional 
tertentu dan 
belum 
terdistribusi 
dengan baik

Kurangnya 
kesempatan 
inpassing 
jabatan 
fungsional 
tertentu dan 
keterbatasan 
kemampuan 
pegawai

Pengelolaan 
SDM Aparatur 
yang belum 
optimal

C Pegawai yang 
bersangkutan, 
Bagian 
Kepegawaian

Preventif 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3,00 3,60 11 Issue Pengusulan 
fungsional 
tertentu jalur 
inpassing, 
pembinaan 
SDM aparatur 
ke jenjang 
fungsional 
tertentu

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

Mesin 
presensi 
offline

Tidak 
lancarnya 
koneksi 
internet

Data presensi 
tidak dapat 
dilaporkan dan 
dicek secara 
online

C Sarana dan 
Prasarana 
Kantor

Preventif 3 4 3 4 2 3 3 4 2 3 2,60 3,60 10 Issue Perawatan 
jaringan 
internet secara 
optimal dan 
rutin

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

Keterlambatan 
penyelesaian 
tugas belajar

Tidak tepat 
waktunya 
pencairan 
dana 
penelitian dan 
rendahnya 
pembinaan 
terhadap 
petugas 
belajar

Petugas belajar 
tidak dapat 
kembali aktif 
bekerja pada 
waktu yang 
telah 
ditetapkan, 
sehingga 
dikenai sanksi 
kepegawaian.

C Penyedia 
beasiswa dan 
instansi 
pembina 
kepegawaian

Preventif 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2,60 3,40 9 Issue Koordinasi 
dengan 
pemberi dana 
beasiswa.
Pemantauan 
dan 
pembinaan 
petugas 
belajar.

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2



10 Tata Laksana 
dan Kearsipan

Terlaksananya 
kegiatan 
ketatalaksanaan dan 
kearsipan yang baik

Database 
persuratan 
tidak optimal

Keterbatasan 
sarana 
komputer dan 
scanner, serta 
kurangnya 
kompetensi 
petugas pada 
komputasi

Data base 
persuratan 
dilakukan 
secara 
konvensional 
sehingga tidak 
dapat 
dilaporkan 
secara online

C Bagian 
Persuratan

Preventif 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3,60 3,40 13 Issue Peningkatan 
kompetensi 
petugas 
persuratan 
dan penerapan 
aplikasi 
persuratan.

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

SOP tata 
kelola BRPI 
tidak berjalan 
dengan baik

SOP belum 
terperinci dan 
rendahnya 
konsistensi 
pegawai dalam 
penerapan 
SOP

Prosedur kerja 
tidak dapat 
dilaksanakan 
sesuai SOP

C Bagian Tata 
Laksana

Preventif 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3,00 3,60 11 Issue Melakukan 
implementasi 
ISO 9001:2015

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

11 Keuangan dan 
Umum

Terlaksananya 
kegiatan pengelolaan 
keuangan dan umum 
yang andal dan 
akuntabel

Keterlambatan 
pemeliharaan 
gedung dan 
bangunan 
serta 
kendaraan

Ketidaktersedi
aan anggaran

Sarana dan 
prasarana tidak 
dapat 
digunakan 
dengan optimal

UC Bagian umum Kontigensi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 9 Issue Pemeliharaan 
berdasar skala 
prioritas

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

Layanan 
jamuan rapat 
dan tamu 
kurang 
optimal

Ketidaktersedi
aan anggaran, 
layanan 
kurang 
optimal

Pelayanan rapat 
dan tamu 
kurang 
terfasilitasi 
dengan baik

UC Bagian umum Kontigensi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 9 Issue Koordinasi 
dengan Seksi 
Pelayanan 
teknis dan 
pramubakti 
kantor terkait 
pelaksanaan 
kegiatan rapat 
dan 
kunjungan 
tamu

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

Adanya BMN 
yang tidak 
digunakan 
(idle ) 

Pemanfaatan 
BMN belum 
terencana 
secara optimal

Kerusakan BMN 
karena tidak 
digunakan

C Bagian 
Pengelolaan 
BMN

Preventif 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,20 10 Issue Menyusun 
daftar 
pemanfaatan 
BMN

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

SPM ditolak 
oleh KPPN

Kurang 
lengkapnya 
data suplier, 
dan kesalahan 
pengetikan 
pada data 
kontrak

Keterlambatan 
pelaksanaan 
dan 
pembayaran 
pekerjaan

C Bagian 
Keuangan

Preventif 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 9 Issue Pengecekan 
secara 
bertahap oleh 
pejabat 
pengadaan 
dan verifikator

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

Keterlambatan 
penyetoran 
PNBP

Keterbatasan 
waktu setor 
PNBP dengan 
batas waktu 
penyetoran 
langsung ke 
Bank

Waktu setor 
Bendahara 
PNBP berbeda 
dengan tanggal 
penyetoran ke 
Kas Negara

C Bagian 
Keuangan

Preventif 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 9 Issue Penerimaan 
PNBP dilayani 
pada saat jam 
kerja dan 
disetorkan 
maksimal 1 
x24 jam

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

Adanya 
masalah pada 
entry Aplikasi  
GPP

Aplikasi belum 
diupdate .
Petugas 
PPABP 
melakukan 
kesalahan 
input aplikasi.

Keterlambatan 
pembayaran 
Gaji dan 
Tunjangan 
pegawai

C Bagian 
Keuangan

Preventif 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 9 Issue Melakukan 
update 
aplikasi GPP 
dan 
pengecekan 
terhadap 
inputan 
aplikasi GPP

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

Masih 
terdapatnya 
aset yang 
dihentikan 
penggunaanny
a

Proses 
penghapusan 
belum 
dilaksanakan 
secara optimal 
dan proses 
penetapan 
status BMN 
belum selesai

Penatausahaan 
BMN kurang 
optimal

C Bagian 
Pengelolaan 
BMN

Preventif 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 9 Issue Melaksanakan 
koordinasi 
dengan eselon 
I dan Biro 
Keuangan

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2



Pencatatan 
Barang 
Persediaan 
tidak sama 
dengan 
realisasi 
keuangan dan 
fisiknya

Petugas BMN 
belum 
melaksanakan 
opname Fisik

Data Laporan 
Keuangan tidak 
akuntabel

C Bagian 
pencatatan 
Barang 
Persediaan

Preventif 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3,00 3,40 11 Issue Opname fisik 
barang 
persediaan 
secara berkala

Januari - 
Maret

April - 
Juni

Juli - 
Septem
ber

Oktober 
- 
Desemb
er

1 2

12 Pengelolaan 
Laboratorium

Menyiapkan sarana 
Laboratorium agar 
senantiasa dapat 
memberikan layanan 
yang optimal 
mendukung kegiatan 
riset

Laboratorium 
tidak dapat 
memberikan 
layanan yang 
optimal 
mendukung 
kegiatan riset

Penyediaan 
bahan dan 
alat 
laboratorium 
mengalami 
keterlambatan

Pelaksanaan 
layanan 
laboratorium 
tidak optimal

C Pejabat 
Pengadaan

Preventif 2 3 1 3 2 3 1 4 2 2 1,60 3,00 5 Accepta
ble

Melakukan 
koordinasi 
dengan 
Pejabat 
Pengadaan

Maret Juni Septem
ber

Desemb
er

1 3

Alat 
laboratorium 
mengalami 
kerusakan

Layanan 
laboratorium 
tidak dapat 
dilaksanakan

UC Manajemen 
Laboratorium

Kontigensi 1 4 2 4 2 3 1 3 1 4 1,40 3,60 6 Supple
mentary 

Issue

Melakukan 
monitoring 
kondisi 
peralatan

Maret Juni Septem
ber

Desemb
er

1 2

13 Penyelenggaraa
n Publikasi, 
Dokumentasi, 
Kerjasama dan 
Perpustakaan

Menyelenggarakan 
pelayanan jasa riset 
(PKL, magang, 
penelitian), 
publikasi, 
dokumentasi, 
kerjasama dan 
perpustakaan secara 
optimal

Pelayanan 
jasa riset 
(PKL, magang, 
penelitian), 
publikasi, 
dokumentasi, 
kerjasama dan 
perpustakaan 
berjalan 
secara tidak 
optimal

Penyediaan 
bahan dan 
alat layanan 
jasa riset 
tidak memadai

Pelaksanaan 
layanan jasa 
riset tidak 
optimal

C Pejabat 
Pengadaan

Preventif 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2,40 2,40 6 Supple
mentary 

Issue

Melakukan 
koordinasi 
dengan 
Pejabat 
Pengadaan

Maret Juni Septem
ber

Desemb
er

1 2

Penerbitan 
Buletin 
Penelitian 
Pemuliaan 
mengalami 

Pemasukan 
bahan materi 
terlambat

Infomasi 
kemajuan 
penelitian 
pemuliaan tidak 
tersebar kepada 

C Penulis artikel Preventif 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2,80 2,60 8 Supple
mentary 

Issue

Mempercepat 
proses 
pengumpulanb
ahan/materi

- Mei - Novemb
er

1 2

mengalami 
keterlambatan

tersebar kepada 
pembaca

14 Pemeliharaan 
Sarpras Riset

Menyiapkan sarpras 
riset agar senantiasa 
dapat mendukung 
kegiatan riset  yang 
optimal 

Pemeliharaan 
sarpras riset  
tidak dapat 
berjalan 
secara optimal 

Proses 
pemeliharaan 
sarpras riset 
terlambat

Sarpras riset  
tidak dapat 
mendukung 
kegiatan riset 
secara optimal 

C Pejabat 
Pengadaan

Preventif 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1,60 3,00 5 Accepta
ble

Melakukan 
koordinasi 
lebih intensif 
dengan 
Pejabat 
Pengadaan

Maret Juni Septem
ber

Desemb
er

2 2

15 Cara Karantina 
Ikan yang Baik 
(CKIB)

Mencegah 
kemungkinan 
tersebarnya hama 
dan penyakit ikan 
tertentu dari area 
instalasi karantina 
ikan

Kebocoran 
limbah di 
Laboratorium 
Karantina

Kolam/bak 
penanganan 
limbah cair 
rusak

Kontaminasi ke 
ikan lain

UC Divisi 
Operasional 
Laboratorium 
Karantina

Kontigensi 3 4 5 3 2 5 5 4 5 4 4,00 4,00 16 Unacce
ptable

perbaikan/pe
meliharaan 
kolam/bak 
penanganan 
limbah cair

1 3

Saluran 
instalasi 
limbah rusak

Kontaminasi ke 
seluruh area IKI 
(ikan jenis lain)

UC Divisi 
Operasional 
Laboratorium 
Karantina

Kontigensi 2 2 4 3 3 5 4 5 2 5 3,00 4,00 12 Issue Perbaikan/pe
meliharaan 
saluran 
instalasi limba

Juni 1 2

Kolam/bak 
dan saluran 
porous rusak

Kontaminasi ke 
air sumber

UC Divisi 
Operasional 
Laboratorium 
Karantina

Kontigensi 3 3 3 2 3 5 3 5 3 5 3,00 4,00 12 Issue perbaikan/pe
meliharaan 
lantai 
kolam/bak 
penanganan 
limbah cair

Juni 1 2

instalasi 
saluran 
meluap 

Kontaminasi ke 
air lingkungan 
area IKI

UC Divisi 
Operasional 
Laboratorium 
Karantina

Kontigensi 3 4 4 3 2 5 3 4 3 4 3,00 4,00 12 Issue Penugasan 
personil untuk 
pengecekan 
saluran

Jan-Mar Apr-
Juni

Juli-
Sept

Okt-Des 1 2

Kawasan IKI 
Banjir

Kontaminasi ke 
personel

UC Divisi 
Operasional 
Laboratorium 
Karantina

Kontigensi 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1,00 2,00 2 Accepta
ble-

Pemeliharaan 
pintu air

Sept - -



16 Penyusunan 
Program dan 
Anggaran

Tersedianya 
dokumen DIPA 
sebagai acuan 
pelaksanaan 
kegiatan

Adanya 
kegiatan riset 
dalam 
Dokumen 
Perencanaan 5 
tahunan 
(Renstra dan 
Roadmap) 
yang tidak 
dapat 
dilaksanakan 
sesuai waktu 
yang telah 
direncanakan

Perubahan 
kebijakan dari 
pemerintah 
pusat 
terhadap 
alokasi dan 
komposisi 
anggaran

Keterlambatan 
penyediaan 
hasil riset 
pemuliaan ikan 
sesuai Renstra 
dan Roadmap

UC Kebijakan 
Pemerintah 
Pusat

Kontigensi 4 4 2 5 3 4 3,00 4,33 13 Issue Melakukan 
penyesuaian 
Dokumen 
Perencanaan 5 
Tahunan 
(Renstra) 
terhadap 
Kebijakan 
Pemerintah 
Pusat, 
sehingga 
kegiatan riset 
yang tertunda 
dapat 
dilaksanakan 
pada periode 
selanjutnya 
atau dihapus 
dari rencana 
riset BRPI.

Juli-
Agustus

1 2

Terlaksananya 
kegiatan revisi 
anggaran dalam 
rangka penyesuaian 
kebijakan dan 
kebutuhan anggaran

Pelaksanaan 
revisi POK 
belum dapat 
dibatasi baik 
dari segi 
frekuensi 
pengajuan 
maupun lama 
waktu proses

SOP yang 
telah 
ditetapkan 
untuk teknis 
pelaksanaan 
revisi POK 
belum 
sepenuhnya 
ditaati

Dokumen DIPA 
sering 
mengalami 
perubahan, 
perlu justifikasi 
yang kuat 
untuk meminta 
ijin 
pelaksanaan 
revisi kepada PJ 
Kegiatan 
(Kapusriskan) 
dan PJ Program 
(Ka BRSDM KP)

C Penyusunan 
Program dan 
Anggaran

Preventif 3 3 3 3 3 2 3,00 2,67 8 Supple
mentary 

Issue

Mengimplemen
tasikan SOP 
pelaksanaan 
Revisi POK 
dengan lebih 
ketat

Januari-
Maret

April - 
Juni

Juli-
Septem
ber

Oktober-
Desemb
er

1 1

17 Monitoring dan Terlaksananya Update Keterbatasan Perkembangan UC Internal Kontigensi 3 3 3 3 3 2 3,00 2,67 8 Supple Mengatur Januari- April - Juli- Oktober- 1 117 Monitoring dan 
Evaluasi

Terlaksananya 
kegiatan 
pemantauan dan 
evaluasi serta 
pelaporan yang baik 
dalam rangka 
mencapai sasaran 
kinerja yang telah 
ditetapkan

Update 
aplikasi 
monev online 
belum dapat 
dilakukan 
secara rutin

Keterbatasan 
personel pada 
Seksi Tata 
Operasional

Perkembangan 
realisasi 
keuangan dan 
fisik serta 
kinerja 
perbulan belum 
dapat 
ditampilkan 
secara real time

UC Internal 
Satker

Kontigensi 3 3 3 3 3 2 3,00 2,67 8 Supple
mentary 

Issue

Mengatur 
beban kerja 
dan jadwal 
kegiatan 
personel di 
Seksi Tata 
Operasional

Januari-
Maret

April - 
Juni

Juli-
Septem
ber

Oktober-
Desemb
er

1 1
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