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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi robbil ‘Alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT, 

Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah membimbing kami hingga berkat qudroh dan 

IrodahNya Laporan Tahunan Sistem pengendalian Intern (SPI) tahun 2019 dapat 

diselesaikan. 

Laporan Tahunan SPI ini meliputi implementasi SPI pada Kegiatan Substantif 

Teknis, analisa resiko kegiatan strategis serta perkembangan pelaksanaan kegiatan 

SPI di Balai Inseminsi Buatan Lembang pada tahun 2019.  

Kami memyadari bahwa dalam penyajian laporan ini jauh dari sempurna, oleh 

karena itu kami harapkan saran dan perbaikan untuk penyempurnaan Laporan 

Tahunan SPI dimasa yang akan datang. 

Terima kasih kami sampaikan kepada Tim Satlak PI dan  seluruh pegawai atas 

komitmen, kerja keras dan kerjasamanya untuk mensukseskan penerapan Sistem 

Pengendalian Intern di BIB Lembang sehingga terwujud Zona Integritas yang 

diharapkan. 

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam 

pengendalian dan pengawasan kinerja instansi pemerintah sehingga dapat 

mewujudkan institusi yang bersih, efisien dan berprestasi. 

 

             Lembang,   Januari 2020 

                       Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang, 

 

             Ir. Tri Harsi, M.P 

                                                              NIP : 19651226 199103 2 001 

 



LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) 
TAHUN 2018                                             

 

i 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….        i 
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………       ii 
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………       iii 
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………...       iv 
DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………………        v 

 I PENDAHULUAN ………………………………………………………… 
A. Latar Belakang ……………...……………………………………….. 
B.  Maksud dan Tujuan ……...………………………………………….. 

1 
1 
2 

II CAPAIAN KINERJA............ ……………………………………………. 
A. Kinerja Keuangan ................... ……………………………………... 
    1. Alokasi Anggaran  .................……………………………………. 
    2. Neraca .................. ..........................................………………… 
    3. Catatan Laporan Keuangan ................................. ......………... 
    4. Barang Milik Negara  (BMN) ............……………………………. 
B.Kinerja Kegaiatan Teknis ............…………………………………… 
C. Kendala yang Dihadapi ................................................................ 
D. Pemecahan Masalah .................................................................... 

3 
3 
3 
3 
4 
7 
9 

11 
11 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

KEGIATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) .....……… 
A. Unsur Lingkungan Pengendalian .............................……………... 
B. Unsur Penilaian Resiko ................................................................. 

1. Distribusi dan Permintaan Semen Beku ...……………………… 
2. Tingkat Kerusakan Semen Beku Saat Pengiriman ....…………. 
3. Produksi Hijauan Pakan Ternak ................................................ 
4. Pakan Konsentrat ...................................................................... 
5. Kondisi Pejanta Prima ............................................................... 
6. Penyediaan Straw untuk Produksi Semen Beku ....................... 
7. Jumlah Hasil Penampungan Semen ......................................... 
8. Kualitas Semen ......................................................................... 

C.Unsur Pengendalian  .................................................................... 
    1. Manajemen Teknis Pemeliharaan Ternak ................................ 
    2. Manajemen Produksi Semen Beku........................................... 
    3. Manajemen Jasa Produksi ....................................................... 
D.Unsur Informasi dan Komunikasi ................................................. 
    1. Informasi Internal ...................................................................... 
    2. Informasi Eksternal ................................................................... 
    3. Informasi untuk Pengambilan Keputusan ............................... 
E. Unsur Pemantauan ....................................................................... 
    1. Kegiatan Pemantauan .............................................................. 
    2. Revieu Kegiatan ....................................................................... 
KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 
A. Kesimpulan ............................................................................... 
B. Saran ........................................................................................ 
 

12 
12 
14 
15 
16 
16 
18 
18 
19 
19 
20 
22 
22 
23 
24 
25 
25 
25 
26 
28 
28 
28 
29 
29 
29 

 V PENUTUP ......................................................................................... 30 



LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) 
TAHUN 2018                                             

 

ii 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel  

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
 
13. 
 
 
14. 
 
 
15. 
 
 
16. 

Alokasi dan Revisi Anggaran BIB Lembang Tahun 2018.... 
 
Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja Pegawai, Belanja 
Barang, dan Belanja Modal di BIB Lembang ....................... 
 
Neraca Keuangan Per 31 Desember 2018 dan Per 31 
Desember 2017 ................................................................ 
 
Target dan Realisasi Kinerja BIB Lembang Tahun 2018..... 
 
Jumlah Pejabat dan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu 
Hayati (RIH) dan Non RIH ................................................... 
 
Pelaksanaan In House Training di BIB Lembang Tahun 
2018 .................................................................................. 
 
Pelaksanaan Pelatihan di Luar BIB Lembang Tahun 2018.. 
 
Permintaan dan Distribusi Semen Beku Tahun 2018 ......... 
 
Semen Beku yang Dikirim dan Beresiko Berdasarkan 
Jumlah Permintaan Pelanggan pada Setiap Bulan pada 
Tahun 2018 ....................................................................... 
 
Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak Tahun 2018 ......... 
 
Produksi Hijauan Pakan Ternak Sepanjang Tahun 2018 .... 
 
Pengadaan Mini Straw untuk Produksi Semen Beku Tahun 
2018 .................................................................................. 
 
Jumlah Komulatif Hasil penampungan Berdasarkan Hari 
Penampungan pada Setiap Bulan Tahun 2018 .................. 
 
Kualitas Semen Pejantan Sapi Eksotik pada Saat Semen 
Segar dan Saat Proses Semen beku Tahun 2018 ............. 
 
Kualitas Semen Pejantan Sapi Eksotik pada Saat Semen 
Segar dan Saat Proses Semen beku Tahun 2018 ............. 
 
Segmen Informasi dan Media What’sapss di BIB Lembang. 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 

9 
 
 

12 
 
 

13 
 

14 
 

15 
 

 
 

16 
 

17 
 

17 
 
 

19 
 
 

20 
 
 

21 
 
 

21 
 

25 
 



LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) 
TAHUN 2018                                             

 

iii 
 

   
 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 
Gambar   

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 

Hubungan Kondisi Pejantan dengan Produksi Semen Beku  ....... 
 
Jumlah Hasil Tampung, Diencerkan dan Diproduksi Semen Beku 
Tahun 2018 .................................................................................   
 
Ilustrasi Capaian Komulatif Penampungan Semen Pejantan 2018. 
 
 

18 
 
 

20 
 
24 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) 
TAHUN 2018                                             

 

iv 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
 

Produksi Semen Beku Tahun 2018  
 
Distribusi Semen Beku Tahun 2018  
 
Identifikasi Resiko Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak   
 
Identifikasi Resiko Seksi Yantek Produksi Semen  
 
Identifikasi Resiko Seksi Jasa Produksi 
 
 
 

 

 

 



LAPORAN TAHUNAN SPI 

BIB LEMBANG TAHUN 2019 

1 
 

 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sistem Pengendalian Internal  merupakan proses yang integral pada   tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 

untuk memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance) atas tercapainya 

tujuan organisasi.  

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah diterbitkan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Pertanian serta Petunjuk 

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan sebagai pegangan bagi seluruh Satuan Pelaksana Pengendalian 

Intern (Satlak PI). Penerapan Sistem Pengendalian Intern  yang baik oleh seluruh 

satker akan menghasilkan  pencapaian program dan kegiatan pembangunan 

peternakan  berjalan secara efektif, efisien, ekonomis, tertib dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan 

terhadap peraturan pundang-undangan dalam rangka mewujudkan Good 

Governmance. 

 

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang sebagai salah satu Satker Ditjen Peternakan 

dan Kesehatan Hewan telah membentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern 

(Satlak PI) tahun 2019 dengan SK Kepala Balai Nomor : 

02025/Kpts/OT.050/F2.J/01/2019 tanggal 2 Januari 2019.. 

Pimpinan BIB Lembang mengimplementasikan pelaksanaan SPI  dengan 

mensinergiskan 5 unsur SPI yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian, 2. Pengendalian 

Resiko, 3. Kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan Komunikasi, 5. Pemantauan dan 

Pengendalian. Selanjutnya penanggung jawab kegiatan menganalisa resiko 

kegiatannya dengan melihat titik kritis yang kemungkinan terjadi supaya bisa 

dilakukan antisipasi dan dicarikan alternatif solusi penyelesaiannya. 

        Kegiatan strategis yang dilakukan pengawalan SPI selain kegiatan teknis 

(pemeliharaan ternak, produksi Semen beku dan distribusi) dilakukan juga pada 

kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara, pengadaan Barang/Jasa, program 

#bekerja dan perjalanan dinas. 
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B. Maksud dan Tujuan 

 

Maksud dan tujuan  penyusunan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern 

tahun 2019 adalah : 

1. Memberikan informasi tentang implementasi Sistem Pengendalian Intern di BIB 

Lembang dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 serta upaya 

penyelesaian masalah, hambatan dan kendala.  

2. Memberikan solusi dari setiap titik kritis sehingga resiko yang timbul bisa 

diminimalisir. 

3. Sebagai pertanggungjawaban Pimpinan BIB Lembang atas pelaksanaan 

kegiatan dan penggunaan dana APBN tahun 2019. 

4. Sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun 2020. 
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II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Capaian kinerja tahun 2019 pada setiap kegiatan melebihi target yang ditetapkan, 

hal ini menunjukkan bahwa BIB Lembang berkomitmen  dan fokus pada setiap 

target kinerja. 

 

Tahun 2019  BIB Lembang mendapat anggaran belanja sebesar Rp. 

83.133.461.000,-     berdasarkan surat pengesahan DIPA dari Direktur Jenderal 

Aanggaran a.n Menteri keuangan RI nomor SP DIPA-018-06.2.2.39001/2019 

tanggal 05 Desember 2018 yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja 

barang dan  belanja modal. Pengawasan anggaran oleh tim Satlak dilaksanakan 

secara berkala dengan melihat laporan keuangan per bulan dan memantau 

penggunaan keuangan negara agar bisa digunakan secara benar dan efisien. 

Sampai akhir tahun anggaran 2019  pemanfaatan anggaran mencapai 92,21 % 

dengan capaian kegiatan 100 % sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 

7,79 % atau sebesar Rp. 6.473.965.289,-.  Selama tahun 2019 dilakukan 8 kali 

revisi DIPA yaitu : 

- Revisi I tanggal 27 Pebruari 2019 penambahan pagu anggaran kegiatan 

#Bekerja menjadi Rp 81.599.920.000,- 

- Revisi II tanggal 22 Maret 2019 perubahan pejabat perbendaharaan dan revisi 

penarikan dana. 

- Revisi III tanggal 10 Mei 2019 pengguguran bintang kegiatan OPAL. 

- Revisi IV tanggal 19 Juni 2019 pergeseran anggaran antar output antar 

kegiatan. 

- Revisi V tanggal 14 Agustus 2019 penambahan pagu anggaran kegiatan 

#Bekerja menjadi Rp. 84.364.666.000,- 

- Revisi VI tanggal 28 Agustus 2019 penambahan pagu minus untuk gaji 

pegawai menjadi Rp. 84.515.962.000,-  

- Revisi VII tanggal 22 Oktober 2019 pengurangan anggaran menjadi Rp. 

83.133.461.000,-  

- Revisi VIII tanggal 29 Desember 2019 pemutahiran data rkak 
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Tabel 1.  Sasaran Kinerja BIB Lembang Tahun 2019 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Semula Menjadi 

1 Meningkatnya 
kualitas layanan 

publik terhadap 
layanan BIB 
Lembang 

1. Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

atas layanan publik 
BIB Lembang 

3,6 Skala 
Likert 

3,6 Skala 
Likert 

2 
 

Meningkatnya 
pendapatan PNBP 

BIB Lembang 

2. Jumlah PNBP BIB 
Lembang 

15.000 juta 
rupiah 

15.000 juta 
rupiah 

3 
 

Meningkatnya 
produksi semen beku 

3. Produksi 
semen beku 

1.988.000 
dosis 

1.988.000 
dosis 

4 
 
 

 

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
di lingkungan BIB 

Lembang 

4. Jumlah 
temuan BPK atas 
pengelolaan 

keuangan BIB 
Lembang yang 
terjadi berulang 

0 jumlah 0 jumlah 

 5. Jumlah 
temuan Itjenatas 
implementsi SAKIP 

yang terjadi berulang 
(5 aspek SAKIP 
sesuai Permenpan RB 

12 tahun 2015) 

0 jumlah 0 jumlah 

 

 

      Tabel 2. Alokasi Anggaran Tahun 2019 

No Kegiatan Anggaran 

  Semula Menjadi 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

Peningkatan Produksi Pakan 
Ternak 
 
Penyediaan benih dan bibit 
serta peningkatan produksi 
ternak 
 
Peningkatan Pemenuhan 
Persyaratan Produk Hewan 
yang ASUH (Aman, Sehat, 
Utuh dan Halan) 
 
Dukungan manajemen dan 
dukungan teknik lainnya 
Ditjen Peternakan 

4.177.293.000,- 
 
 
44.060.881.000,- 
 
 
 
40.000.000,- 
 
 
 
 
9.267.718.000,- 

4.177.293.000,- 
 
 
44.060.881.000,- 
 
 
 
40.000.000,- 
 
 
 
 
9.267.718.000,- 

 Jumlah 57.545.822.000,- 57.545.822.000,- 
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Tabel 3. Capaian Kinerja per kegiatan 

 

NO. Kegiatan Target Realisasi Persentase 

1. Produksi semen 

Beku 

1.988.000 dosis 2.439.198 

dosis 

122,49 % 

2. Distribusi 1.925.000 dosis 2.029.953 

dosis 

113,59 % 

3. Pengembangan 

IB : 

   

 a.Bimtek 160 orang 204 orang 127,50 % 

 b.Upsus SIWAB IB          : 7.000 

ekor 

10.910 ekor 155,86 % 

  Bunting: 4.900 

ekor 

6.662 ekor 135,96 % 

  Lahir    : 3.920 

ekor 

4.352 ekor 111,02 % 

 c.Pembinaan 

Kelompok 

10 kelompok 12 

kelompok 

120 % 

4. Penyediaan 

Pakan Hijauan 

170.000 M2 175.000 M2 107,03 % 

5. Anggaran 

Belanja 

Rp. 

83.133.461.000 

Rp.76.659.5

74.711 

92,21 % 

6. PNBP Rp.  

15.044.540.000 

Rp.15.425.0

19.744 

102,53 % 

7. #Bekerja Ayam : 749.500 

ekor 

Pakan : 

2.248.500 kg 

Obat   : 14.990 

paket 

749.500 

ekor 

2.248.500 

kg 

14.990 

paket 

100 % 

100 % 

100 % 

 

Selain melaksanakan kegiatan yang menjadi tupoksi yaitu produksi dan distribusi 

semen beku, BIB Lembang mendapat tugas tambahan yaitu kegiatan 

pengembangan IB, UPSUS SIWAB dan kegiatan #Bekerja.  

Kegiatan rutin yang terkait tupoksi yaitu produksi dan distribusi Semen Beku 

realisasi nya melebihi target 122,49 % untuk produksi dan 113,59 % untuk 

distribusi. Masalah yang timbul pada kegiatan produksi adalah saat produksi 

semen beku turun, yang diakibatkan jumlah pejantan di BIB Lembang banyak 

yang sudah berumur tua sehingga perlu adanya replacement pejantan. 

Pengadaan pejantan merupakan kegiatan strategis yang harus diawasi oleh tim 

satlak PI. Analisa resiko dibuat dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 

ini.  
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Begitu pula pada saat produksi Semen Beku  turun akibat volume dan kualitas 

sperma rendah, segera dikomunikasikan dalam rapat rutin Zona Integritas 

selanjutnya dibuat memo serta nota dinas untuk pejabat yang berkepentingan 

supaya segera dilakukan analisa dan rekomendasi teknis. 

 

Implementasi SPI dilaksanakan pada setiap kegiatan yang bertujuan untuk 

meminimalisir resiko yang timbul.  Pemantauan dan evaluasi terutama pada 

kegiatan yang mempunyai  titik kritis tinggi dikomunikasikan pada setiap 

pertemuan intern Zona Integritas secara berkala setiap bulan yang dihadiri oleh 

Kepala Balai, pejabat struktural, koordinator pejabat fungsional, PPK, bendahara, 

perencana dan penanggung jawab kegiatan. Apabila terdapat masalah dan 

kendala segera dicarikan antisipasi  dan solusinya.  

 

Khusus untuk kegiatan UPSUS SIWAB dan #Bekerja yang merupakan kegiatan 

tambahan, BIB  Lembang mampu melaksanakan kegiatan tersebut dengan 

capaian kinerja 100 % untuk kegiatan #Bekerja dan lebih dari 100 % untuk 

kegiatan UPSUS SIWAB.  Kegiatan pendampingan UPSUS SIWAB  dilaksanakan 

di Provinsi Bengkulu  di 8 kabupaten (Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Bengkulu 

Tengah, kabupaten Bengkulu Utara, kabupaten Muko Muko, Kabupaten 

Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma dan Kabupaten 

Bengklu Selatan serta kegiatan #Bekerja  yang dilaksanakan di provinsi Sulawesi 

Selatan di 5 Kabupaten (Kabupaten Sidendeng rappang, Kabupaten Soppeng, 

Kabupaten Pengkajene Kepulauan, Kabupten Luwu Utara dan kabupaten Luwu 

Timur) . Hal ini membuktikan bahwa tugas tambahan yang diberikan bisa 

terlaksana dengan baik tanpa mengganggu tupoksi yang sudah ditentukan berkat 

adanya kerjasama dan komitmen yang tinggi dari semua pegawai serta adanya 

sinergisitas unsur SPI yaitu Lingkungan Pengendalian, Pengendalian Resiko, 

Kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan dan 

Pengendalian. 
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III. KEGIATAN SPI 

 

SPI Balai Ineminiasai Buatan Lembang  setelah melalui  tahap sosialisasi, 

kemudian melangkah ke tahap implementasi dan pada tahun 2019 sudah 

melangkah ke tahap maturitas. Definisi Maturitas SPIP  adalah tingkat 

kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern 

pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah. 

 

1. Lingkungan Pengendalian 

Implementasi unsur Lingkungan pengendalian di Balai Inseminasi Buatan 

Lembang adalah pertama telah  dibuatkan Penetapan Kinerja Balai sebagai acuan 

kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibuat SK Tim Satlak  dengan  SK Kepala 

Balai Nomor : 02025/Kpts/OT.050/F2.J/01/2019 tanggal 2 Januari 2019.. 

Selanjutnya Tim Satlak PI BIB Lembang melaksanakan kegiatan pengawasan 

dengan mengadakan rapat Zona Integritas secara berkala minimal 1 bulan sekali 

atau apabila diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait maka dilakukan 

pertemuan berdasarkan kebutuhan. 

Pengawasan intern terhadap kegiatan yang strategis dilaksanakan minimal 2 

(dua) kali dalam setahun. 

 

2. Penilaian Resiko 

Implementasi unsur Penilaian Resiko yaitu dengan Peningkatan pemahaman 

tentang maturitas SPI dengan melaksanakan sosialisasi SPI pada semua 

karyawan yang dilaksanakan pada awal tahun dan di tiap bagian.  

Hasil dari sosialisasi adalah terbentuknya dokumen analisa resiko  pemeliharaan 

ternak, produksi semen beku, distribui semen beku dan pengelolaan BMN dari  

mulai  identifikasi resiko, scoring pemeringkatan resiko, analisa resiko dan peta 

resiko sampai pemantauan dan evaluasi. 

      Kegiatan strategis di BIB Lembang ada 6 kegiatan  

1. Pemeliharaan Ternak 

2. Produksi Semen Beku 

3. Distribusi semen Beku 

4. Pengadaan Barang/Jasa 

5. Pengelolaan Barang Milik Negar 

6. #Bekerja 

Analisa resiko dan pengendalian ada di Lampiran 1. 

 

3. Aktifitas Pengendalian 

Implementasi unsur pengendalian dilaksanakan pada saat pertemuan Zona 

Integritas  yang dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali, apabila terdapat 

masalah dan kendala dalam pelaksanaan pada kegiatan strategis, maka segera 
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dilakukan antisipasi berdasarkan  analisa resiko kegiatan.yang telah dibuat dalam 

dokumen  SPI.  

4. Informasi dan komunikasi 

Implementasi Unsur Informasi dan Komunikasi telah dibuat ruang  e-

Pengendalian dalam  Web site BIB Lembang www.banksperma.com yang 

bertujuan  untuk menginformasikan kepada masyarakat umum atau pihak terkait  

mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan strategis yang 

dilaksanakan. E-pengendalian baru diaktifkan  pada bulan Agustus 2019 sehingga 

isi dan berita terkait pengendlian belum optimal. Hal ini menjadi tantangan bagi 

Tim satlak dan Tim website untuk selalu update informasi seputar kegiatan SPI. 

Informasi dan sosialisasi kegiatan balai ( target kinerja, agenda kepala balai dan 

pejabat strutural, rencana kegiatan balai dalam seminggu serta kegiatan yang 

telah dilakukan seminggu sebelumnya ) disampaikan setiap senin pada saat apel 

pagi.  

Pertemuan seluruh  pegawai dilaksanakan  setiap awal tahun untuk memberikan 

informasi kegiatan balai dan perubahan-perubahan yang terjadi baik rotasi 

pegawai, target realisasi dan evaluasi tahun sebelumnya. Pertemuan tiap bagian 

dilaksanakan minimal 1 bulan sekali untuk merencanakan kegiatan teknis, 

koordinasi antar fungsional dan evaluasi kegiatan.  

 

5. Pemantauan 

Implementasi unsur pemantauan dilaksanakan oleh tim satlak PI 6 (enam) bulan 

sekali dengan memeriksa kesesuaian  SOP kegiatan dengan pelaksanaan di 

lapangan. Salah satu hasil pemantauan yang menghasilkan rekomendasi adalah 

kegiatan di produksi semen beku.  

Khusus untuk perjalanan dinas dan pengadaan barang/jasa dibuat form khusus 

yang berisi informasi kegiatan perjalanan dinas seluruh pegawai BIB Lembang 

(Lampiran 2) Pengadaan barang/jasa berisi informasi pengadaan barang/jasa 

yang dilaksanakan termasuk anggaran yang dikeluarkan, nomor SPPD dan jenis 

pembayaran (lampiran 3). 

 

Dokumen  analisa resiko SPI yang dibuat diharapkan bisa terintegrasi dengan 

seluruh dokumen yang ada, seperti dokumen ISO 9001:2015 maupun ISO 

17025:2008. Dalam rangka ketaatan pelaporan gratifikasi dilakukan pelaporan 

rutin gratifikasi  setiap bulan. Tahun 2019 telah  digunakan ISO 37001:2016 

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang betujuan untuk memberikn 

kepastian kepada organisasi bahwa sistem anti penyuapan yang diterapkan telah 

mencakup prosedur yang memadai terhadap penyuapan dan korupsi. 

 

Kegiatan Nasional  yang diikuti oleh Tim satlak PI  BIB Lembang  adalah 

menghadiri  undangan pertemuan :  

- Forum SPI Nasional Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  

pada tanggal 23-24 Oktober  2019 di Bandung. 

http://www.banksperma.com/
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Tabel 4. Tingkat maturitas SPI 

Tingkat / Level Karakteristik SPIP Ketr. 

Belum ada 
(level 0) 

Sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur 
yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek 
pengendalian intern 

 

Rintisan 
(level1) 

Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan 
risiko dan pengendalian yang diperlukan masih 
bersifat ad-hoc dan tidak trorganisasi dengan baik, 
tanpa komunukasi dan pemantauan sehingga 
kelemahan tidak diidentifikasikan 

 

Berkembang 
(level 2) 

Telah melaksanakan praktik pengendalian intern, 
namun tidak terdokumentasikan dengan baik dan 
pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan 
blum melibatkan semua organisasi. Efektivitas 
pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak 
terjadi kelemahan yang belum ditangani secara 
memadai. Tindakan Pimpinan menangani kelemahan 
tidak konsisten. 

 

Terdefinisi       
( level 3) 

Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan 
terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas 
pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi 
yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian 
terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi 
pencapaian tujuan organisasi. 

 

Terkelola dan 
terukur     
(Level 4) 

Telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, 
masing masing personal pelaksanan kegiatan yang 
selalu mengendalikan kegiatan itu sendiri muupun 
tujuan organisasi . Evaluasi formal dan 
terdokumentasi. Namun kebanyakan evaluasi 
dilakukan secara manual. 

 

Optimum 
 (level 5) 

Telah menerapkan pengendalian intern yang 
berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan 
kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis 
menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh 
diterapkan dalam pemantauan pengendalian, 
manajemen risiko   dan penegakan aturan. Self 
assesment atas pengendalian intern dilakukan secara 
terus menerus berdasarkan analisis gap dn 
penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif 
dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.  

 

 

Tingkat maturitas SPIP BIB Lembang ada pada level 3 (terdefinisi) yaitu telah 

melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun 

evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Implementasi Sistem Pengendalian Intern di Balai Inseminasi Buatan Lembang 

sudah berjalan sesuai dengan Pedoman Umum yang dikeluarkan oleh Menteri 

Pertanian  Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Pertanian. 

 

Realisasi Capaian Kinerja rata-rata terlaksana lebih dari 100 %, dari 7 kegiatan 

strategis hanya pada kegiatan anggaran yang mencapai realisasi 92,21 % hal ini 

disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sebesar 1,01 % atau sebesar Rp. 

404.976.000. 

 

Pengawasan terhadap kegiatan strategis dilaksanakan dengan e-pengendalian, 

meskipun belum optimal pelaksanaannya.  Kerjasama yang baik harus terus 

terjalin antara tim satlak dan tim web site 

 

Kesesuaian  SOP kegiatan dengan pelaksanaan di lapangan ada yang perlu 

dievaluasi kembali. Koordinasi antar bagian perlu lebih ditingkatkan lagi terkait 

adanya diskomunikasi pada saat pelaksanaan teknis di lapangan. 

 

Pengawasan Tim Satlak BIB Lembang perlu ditingkatkan terutama pada unsur 

pemantauan dan pengendalian sehingga resiko yang timbul bisa di atasi. 

 

Dokumen SPI harus terintegrasi dengan dokumen yang ada di BIB Lembang, 

sehingga pada saat dilaksanakan pemeriksaan internal atau eksternal cukup 

memperlihatkan satu dokumen yang mewakili semua parameter. 
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V. PENUTUP 

 

Kegiatan Sistem Pengendalian Intern di Balai Inseminasi Buatan Lembang 

Tahun 2019 mencapai tingkat maturasi  level 3 (terdefinisi) yaitu telah 

melaksanakan praktik penendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. 

Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang 

memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang 

cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Dokumentasi yang tertib dan 

transparan akan mempermudah sebuah instansi melaksanakan kegiatan sesuai 

target yang ditentukan.  

Budaya untuk menuliskan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang 

ditulis menjadi kebiasaan bagi semua karyawan.  

Laporan SPI Tahun 2019 diharapkan bisa menjadi acuan untuk perbaikan 

kegiatan SPI BIB Lembang pada tahun 2020 dan kembal mendapatkan predikat 

SPI award. 

Balai Inseminasi Buatan Lembang terus berkomitmen untuk menjadi instansi 

yang mempunyai zona integritas, hal ini dibuktikan pada tahun 2019 BIB 

Lembang  telah mendapatkan  sertifikat penghargaan Wilayah Bebas dari 

Korupsi dari Kementan RB. 

 

 



No 
Tahapan 

Kegiatan 
Daftar Risiko Penyebab 

Dampak / 

Keadaan  
Penanganan Risiko 

1 Perencanaan 
Pengadaan 

 Penetapan Juklak 
& Juknis  

 
 

 Spesifikasi 
Teknis tidak 
sesuai de ngan 
kebutuhan  
 
 

 

 Kesesuaian 
Harga  
 

 
 

 
 

 Pemaketan 
Pengadaan  
 
 

 Penetapan 
Jadwal  

 Konsisten 

 Tidak Konsisten 
 
 

 Penyusun Spek 
memahami 
kegiat an dan 
peraturan, 

 Penyusun tidak 
memahami  
 

 Asal Price List  
* dari pihak 

yang tidak 
bertang gung 
jawab 

* Tidak 
tanggung 
jawab 

 

 Cocok 

 Tidak Cocok 
 
 

  Terbatas waktu 

  Cukup 

  Longgar 

 Pelaksanaan 
sesuai Waktu 

 Terlambat 
 

  Rentang pena 
waran harga :        
* sangat jauh 
* Berhimpit 

 
 
 

 HPS Akurat  

 HPS tidak 
akurat 
 
 
 

 

 Pengadaan  :      
*  efisien 
*  Tidak efisien 
 

 Kualitas  : 
* Baik 
* Kurang baik 

 Penyusunan jadwal 
dan pelaksanaan kegiatan 
secara konsisten. 
 

 Kompentensi : 
* Memahami 
* Kurang Faham 
 
 
 
 

 Koordinasi dengan 
penanggungjawab kegiatan 
atau pihak terkait untuk 
mencari informasi yg jelas 
dan akurat 

 
 

 Jangka waktu minimal : 
*  dipenuhi 
* Tidak dipenuhi 
 

 Penyusunan jadwal: 
*  sesuai limit waktu 
* Tidak sesuai 

2 Penunjukan 

Pejabat 

Pengadaan 

 Tidak 

professional 

 Profesional 

 

 

 

 Punya Integritas 

 Tdk berintegritas 

 Gratifikasi : 

* Ada 

* Tidak ada  

 Petugas : 

* Berdedikasi       

* Tdk 

berdedikasi  

 

 

* Beretika   

* Kurang etika 

 

 Moral petugas   

* Terpengaruh 

* Tidak  Ada  

 Pengadaan :  

* Tepat Waktu 

* Tidak tepat 

* Tdk sesuai 

prosedur  

 

 Proses Penga 

daan subyektif 

 

 Pengadaan        

* diskriminatif 

* Normal 

 Tim ULP  

* bersert fikat 

* Tidak bersertifikat 

 

 

 

Uji Kompetensi Etika PNS : 

* Sesuai 

* Tidak sesuai 

 Penegakan disiplin 

* Perlu  

*Tidak perlu 

3 Penetapan 

Sistem/     

metoda 

Pengadaan 

 Penunjukan 
langsung 

 Lelang 
Sederhana 

 Lelang Terbuka 
 

 Evaluasi  : 
* Sesuai 
* mengarah ke 

Penyedia jasa 
tertentu  

 

 Menghindari 
metoda Lelang  
 
 
 
 

 Dasar Evaluasi 
*   Administrasi, 
* Teknis  
* Harga wajar 
 
 

 Pengad
aan tidak efektif 
dan efisien  
 
 
 
Hasil evaluasi      
* Akurat 
* Tidak Akurat 
 

 

Pemaketan pekerjaan : 
* Sudah  efektif  
* Belum efektif 
 
 
 
Evaluasi dilakukan : 
* sesuai persyaratan  
* Tidak sesuai yang diminta 

 
 
 

CHEK LIST EVALUASI PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

 

 

 

 

 

PENGADAAN     : ………………………………………………………. 
Tanggal/bulan   : ………………………………………………………. 



 Bentuk  kontrak    
* lumpsum 
* Harga Satuan 
* Gabungan 

 Dasar :              
* harga satuan  
* Lump sum 

 Satuan hasil 
pekerjaan            
* dalam  % (ase) 
* Satuan ukuran  
 

 Satuan pekerjaan : 
* Dapat merinci dalam 

satuan tertentu 
* Sulit merinci 

4 Penyusunan 

Jadwal 

 Lelang 

 Rekayasa harga 
satuan 

 
 
 

 
 

 Ketersediaan 
waktu 

 

 Tidak dilakukan 
sur vey harga 
pasar 

 
 
 

 
 

 Tidak 
menjalankan 
etika Integritas 

 Terjadinya in- 
efisiensi 

 
 
 

 
 

 Capaian kinerja 
ins- tansi tidak 
tercapai  

 Pemeriksaan Hasil 
pelaksanaan peker 
jaan/penga daan dilakukan 
pada setiap tahap an 
proses pelaksa naan 

 Jadwal kegiatan sesuai 
kontrak kinerja balai 

5 Penyusunan HPS  HPS dibuat oleh 
Calon penyedia 

 Rekayasa harga 
satu-an 

 Rekayasa volume 
pada kontrak 
lump sum 

 HPS tidak 
berdasar data 
valid 
 

 

 PPK 
tidak cukup 
waktu 
menyusun HPS 
 

 PPK 
tidak mengeta 
hui detail 
pekerjaan 
 

 Data 
palsu/tidak 
lengkap 
 

 Tidak dilakukan 
sur vey harga 
pasar 

 

 Pengadaan 
inefisiensi 

 
 

 Terjadinya in- 
efisiensi 

 

 Ketidak 
sesuaian 
volume fisik dan 
pembayaran 

 Terjadinya in- 
efisiensi 

 

 HPS dibuat berda- sarkan 
survey oleh ULP 
 

 Penunjukan konsul tan 
perencana 
 

 Penunjukan konsul tan 
perencana 
 

 ULP melakukan sur vey 
harga 
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Penyusunan 

Dokumen 

Pengadaan 

 
 

 Persyaratan kuali 
fikasi berpihak 

 Persyaratan admi 
nistrasi tidak sub- 
stansial 
 

 Spesifikasi teknis 
mengarah ke merk 
tertentu  
 
 
 

 
 

 Persyaratan 
tidak standar  

 Pembobotan 
as- pek 
adminis trasi 
sesuai jenis 
peng-
adaan/pekerja
an 

 Spesifikasi 
teknis terlalu 
umum 

 
 

 Penyedi
a jasa tidak 
professional 

 Proses 
penga daan 
tidak efektif 

 
 

 Conflik 
of interest 

 

 

 Persyaratan sesuai standar 

pengadaan 

 Evaluasi berdasar Merit 

System 

 

 Spesifikasi teknis harus 

akurat 

7 Pengumuman 

dan Pen- 

daftaran 

 Jangka waktu 

pengumuman 

sangat terbatas 

 Isi Pengumuman 

tidak normatif 

 Adanya 

penyesuai an 

Manajemen 

keuangan 

 Substansi 

 Realisasi 

anggar an tidak 

sesuai realisasi 

fisik 

 Kualitas barang 

 Pengajuan tagihan dari 

rekanan diinventarisir mulai 

minggu III bln ybsk 

 Penyusunan RKS yang 

spesifik 

 Pengadaan dimu lai setelah 



 Waktu pembayar 

an tidak jelas 

 

 Alamat sekretari- 

at pengadaan 

tidak jelas 

Pengada an 

belum definitif 

 Kegiatan tidak 

sesuai MAK 

  

 Adanya 

rehabilitasi 

ruangan 

gedung 

pertemuan 

lebih variatif 

 Terganggunya 

pencapaian 

reali sasi 

anggaran 

 Sekretariat Tim 

pengadaan di 

R. ULP 

kegiat an diidentifikasi pada 

MAK tertentu 

 Jadwal petugas di R. ULP.  

8. Kualifikasi dan 

Peng ambilan 

dokumen 

 Meminta seluruh 
copy asli doku-
men pendukung 

 Evaluasi kualifika 
si tidak sesuai kri-
teria 
 
 

 Merubah kriteria 
kualifikasi 
 
 

 Hasil Prakualifika 
si tidak diumum 
kan/ tidak ada 
waktu sanggah 

 Dokumen lelang 
tidak sama 

 

 Waktu dan 
tempat 
pengambilan 
dokumen lelang 
tidak jelas 

 Ada subtansi 

penga daan 

yang tidak 

substantive 

 Metode 

evaluasi sudah 

disusun dan 

tercantum pada 

do-kumen 

pengadaan 

 Waktu 

pengadaan 

terbatas 

 

 Adanya susulan 

revisi tdk 

dikomuni-

kasikan 

 

 Terjadinya 

rehab gedung 

 

 

 

 Kelengkapan 

ad- ministrasi 

berva riasi 

 Proses 

kualifikasi dapat 

dianulir 

 

 

 Proses 

pengada- dapat 

berlang- sung 

lama 

 Dapat terjadi 

per bedaan 

pada pro ses 

pengadaan 

 

 Sekretariat Tim 

pengadaan di 

R. ULP 

 Kualifikasi dilaku- kan 

setelah doku men definitive 

 Kualifikasi meru- juk 

kepada Perpres 70/2012 

 

 Menyesuaiakan waktu 

dengan metodenya 

 Setiap revisi doku men 

dibuat BA dan dikirim ke 

berbagai pihak  

 Jadwal petugas di R. ULP 

9. Penjelasan 

Pekerjaan 

(Aanwijzyng 

 Tidak semua 

peserta lulus pra 

kualifikasi diun-

dang 

 Aanwijzyng semu 

 

 

 Aanwijzyng tidak 

menjelaskan 

seluruh dokumen 

pelelangan 

 Tidak cukup 

mem beri 

kesempatan 

 Penyedia ba- 

rang sudah 

pin dah dari 

ala- mat 

semula 

 Proses penga 

daan tdak 

sesuai aturan 

 Terbatasnya 

waktu aanwij 

zyng 

 

 Terbatasnya 

waktu aanwij 

 Menggugurkan 

penyedia 

barang untuk 

proses 

selanjutnya 

 Proses 

pengada- an 

tidak sesuai 

azasnya 

 Terdapat pasal 

yang multi 

tafsir 

 

 

 Pada berita acara Hasil 

Kualifikasi disertai alasan 

yang pasti 

 Pengumuman ulang 

 

 Pengadaan mela lui LPSE 

 

 Pengadaan mela lui LPSE 

 

 Legalisasi BA Aanwijzyng 

telah dikoreksi oleh ULP 

dan Saksi 

 Penyesuaian pembukaan 



pada peserta 

untuk bertanya 

 Tidak melakukan 

dokumentasi 

atas perubahan 

saat Aanwijzyng 

 Addendum tidak 

didistribusikan 

zyng 

 

 Notulen dan 

saksi tidak 

aktif 

 

 Ada Revisi 

Dokumen 

sete lah 

Aanwijzyng 

 Terdapat pasal 

yang multi 

tafsir 

 

 

 BA Aanwijzyng 

tidak lengkap 

 

 

 Penawaran 

ber-variasi 

pena waran  
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Penyerahan 

dan Pem-

bukaan 

dokumen 

pelelangan 

 

 Adanya dokumen 

fiktif 

 Tidak jelasnya 

waktu mulai dan 

tutupnya penye 

rahan dokumen 

penawaran 

 Relokasi tempat 

penyerahan 

 

 Premanisme/ di 

halang-halangi 

secara fisik 

 Sengaja tdk 

meng 

administrasikan 

atau memperlam 

bat dokumen 

yang diserah kan 

 

 Pengiriman 

via kurir/pos 

 Jadwal penga 

daan tercan- 

tum pada 

dokumen, 

 

 

 Adanya rehab 

gedung 

 

 Conflict of 

interest 

 

 Tidak 

tersedia nya 

secretariat 

ULP 

 

 

 

 Penyedia 

barang tidak 

dapat lanjut 

 Proses Penga-

daan gagal 

 

 

 

 Sekretariat Tim 

pengadaan di 

R. ULP 

 Penyedia 

barang yang 

potensial tidak 

ikut serta 

 Dokumen 

berce-ceran 

 

 Penguiriman via kurir ada 

buktinya 

 Jadwal mulai dan 

penutupan men cantumkan 

jam (waktu tertentu) 

 

 Disusun jadwal Pteugah 

piket di R. ULP 

 Penegakan prin sip 

pengadaan 

 

 Sekretariat ber ada  di 

kantor pengguna barang 

atau jasa. 
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Evaluasi 

Penawaran 

Pembuktian 

Kualifikasi,  

BA Hasil Lelang 

 Evaluasi tidak 
sesuai dengan 
kriteria yang 
ditetapkan 

 Adanya perubah- 
an criteria 

 
 
 
 

 Tidak dilakukan 
klarifikasi terha-
dap dokumen 
kua-lifikasi 

 BA tidak 
informatif atau 
menyesatkan 

 Evaluasi 
dilaku kan 
dan disyah 
kan oleh Tim 
ULP lengkap  

 Permintaan  
penyedia  

 
 
 
 

 Terjadinya 
ten der yang 
bersa maan 
 

 Kurangnya 
pengetahuan 
petugas 

 Pengadaan 
tidak efektif 
dan efisien 

 

 Pengadaan 
tidak taat azas 

 

 

 

 Pengadaan 
tidak jujur dan 
adil 

 
 

 Dokumen 
penga daan 
multitafsir 

 

 Evaluasi dilaku-kan sesuai 
de-ngan metoda yang 
sudah ada 

 Dokumen penga daan 
harus menja di rujukan 
sejak mulai sampai dengan 
selesai nya pengadaan 

  Ketua dan anggo ta ULP 
berpedo- man pada doku 
men yang ada 

 Tim ULP berserk tifikat 
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Penetapan dan 

Peng-umuman 

Pemenang 

lelang  

 Pemenang lelang 
tidak diumumkan 
secara luas. 
 

 Isi pengumuman 
tidak memenuhi 
standar 

 

 Waktu 
pengumum an 
ditunda-tunda 

 Pengumuman 
di papan 
peng 
umuman dan 
via kurir 

 ULP tidak 
bisa 
menetapkan 
substansi 
pengumuman 

 ULP 
memanfa 
atkan waktu 
maksimal 

 Panitia dan 
pihak penyedia 
barang harus 
aktif 
 

 Keterlambatan 
pelaksanaan 
pengadaaan 

 

 Delivery 
barang 
terlambat 
 

 Lelang secara elektronik 
(LPSE) 

 
 

 Substansi peng-umuman 
sesuai dengan Perpres 
70/2012 

 Pengadaan dengan pende-
katan waktu akan mem 
percepat system secara 
keseluruhan  
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Sanggahan dan 

pengaduan 

 Sanggahan di-

buat  formalitas 

 Substansi 

sanggah tidak 

ditanggapi 

seluruhnya 

 Adanya “money 

politics” kepada 

peserta lelang 

 Pengadaan di 
kondisikan 

 Terdapat sub-
stansi 
sanggah 
diluar konteks 
Tim ULP 
 

 Terdapat 
Peng 
kondisian pro 
ses pengada 
an 

 Pengadaan 
tidak sesuai 
azas 

 Ruang lingkup 
sanggahan di 
luar konteks 
pengadaan 
Barang/Jasa. 
 

 Pengadaan 
tidak sesuai 
azas 
 

 Penegakan azas proses 
pengadaan 

 Lingkup Pengadaan harus 
jadi bagian penjelasan saat 
Aanwijzyng 
 

 Ldelang secara elektronik 
(LPSE). 

14. Penanda 

tanganan dan 

pelaksanaan 

kontrak  

 Kontrak tanpa di 

lengkapi jaminan 

pelaksanaan 

 

 

 Penandatangan 

kontrak dilakukan 

bukan oleh pihak 

  Berwenang 

 

 

 Kontrak dijual ke 

pihak lain 

 

 

 Pekerjaan disub- 

kontrakan 

 

 Terdapat  
reka yasa 
waktu  
pengumu 
man dan 
kontrak 

 
 

 Direktur peru 
sahaan tidak 
ada ditempat 
 
 
 

 

 Sisa 
Kemampu an 
Nyata (SKN) 
Perusahaan 
kurang 

 Lingkup 

 Tidak ada 
jamin an dari 
lembaga 
keuangan atas 
Pengadaan 
yang 
dilaksanakan 
 

 Legalitas kontrak 
tidak 
mengandung 
kekuatan hokum 

 

 
 

 Fisik 
pengadaan 
tidak sesuai de 
ngan 
spesifikasi 

 Waktu pengumum an dan 
kontrak memberi waktu 
untuk pengurusan jaminan 
dari Perbankan, 

  Pelimpahan kewe nangan 
pihak ber wenang kepada 
pihak yang ada  di akte 
pendirian peru sahaan 
dibuat diatas meterai 

 Perhitungan SKN harus 
akurat dan pernyataan untuk 
tidak menjual SPK 

 Pengguna Barang wajib 
memantau pekerjaan yang di 
subkontrakan dengan 
pernyataan. 



 

peker- jaan 
bervariasi  

teknis 

  Pekerjaan ada 
yang  
dilaksana kan 
diluar site 
project  

15 Penyerahan & 

Pembayaran  

 BA Pemeriksa an 

hasil pekerja an 

fiktif 

 

 

 

 Kualitas dan ku-

antitas pekerja 

an tidak sesuai 

kontrak 

 

 Pekerjaan 

tambahan tidak 

jelas  

 Terbatasnya 
waktu 
pelaksa naan 

 
 
 
   

 Pengendalian 
pekerjaan 
tidak 
dilakukan 
seca ra 
periodic 
 

 Proses peru- 
bahan fisik 
tidak 
diadminis 
trasikan 

 Pembayaran 
un tuk 
pekerjaan yang 
belum sele sai 

 
 
 

 Pengadaan ba-
rang tidak 
efektif dan 
tidak efisien 
, 
 

 Nilai pekerjaan 
tambah kurang  
tidak dapat 
diper 
tanggungjawab
-kan 
 

 Perlu kebijakan  dari 
lembaga keuangan untuk 
pengamanan 
Pembayaran peker jaan 
yang belum 100 % 

  Pengamanan uang, dan 
pembayaran dilaku kan 
senilai prestasi pekerjaan 

 Perubahan fisik tere kam 
dalam laporan periodik 
harian, mingguan dan 
bulanan 
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