
KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya, Buku Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dapat disusun. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP), Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi dan 

satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi 

secara dini terjadinya pernyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai 

Rencana yang telah ditetapkan. 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempunyai peran yang sangat strategis 

dalam mempersempit atau mengurangi potensi dan ruang gerak terjadinya berbagai 

bentuk kesalahan dan penyimpangan teknis, administrasi dan korupsi di instansi 

pemerintah. Di samping itu, penyelenggaraan SPI secara konsisten dapat 

memberikan umpan balik pelaksanaan kegiatan daam bentuk tindakan korelatif atau 

perbaikan dari pimpinan guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana 

Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ini, kami menyampaikan terimakasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya, kritik dan saran untuk penyempurnaan sangat kami 

harapkan. Semoga Buku Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Pertanian 

dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dapat bermanfaat. 

 

                                                                  Ungaran,     April 2020 
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan 

                                                                  Provinsi Jawa Tengah 
 

                                                          
                                                                  Ir. SURYO BANENDRO, MP 

                                                                Pembina Utama Madya 
                                                                  NIP. 19610408 198903 1 006 
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TE KE E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Kemungkinan 

Produksi padi 

tidak tercapai 

(Ton): Padi 

11.629.588

Pedoman 

KegiatanTanaman 

Pangan

Produksi belum 

maksimal

Bidang Produksi 

Tanaman Pangan

2 Kemungkinan 

Produksi jagung 

tidak tercapai 

(Ton): Jagung 

3.675.002

Pedoman 

KegiatanTanaman 

Pangan

Produksi belum 

maksimal

Bidang Produksi 

Tanaman Pangan

3 Kemungkinan 

Produksi kedelai 

tidak tercapai 

(Ton): kedelai 

104.940

Pedoman 

KegiatanTanaman 

Pangan

Produksi belum 

maksimal

Bidang Produksi 

Tanaman Pangan

4 Kemungkinan 

Produksi buah 

tidak tercapai (ton) 

durian    61.218; 

mangga    

460.466.

Pedoman Kegiatan 

Hortikultura

Produksi belum 

maksimal

Bidang Produksi 

Hortikultura

Peringkat 

Resiko
Pemilik Resiko

Urian
Efektivitas

FORMULIR ANALISIS RESIKO

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 

PROVINSI JAWA TENGAH

No
Kode 

Resiko
Pernyataan Resiko

Pengendalian yang ada
Kemungk

inan
Dampak

Tingkat 

Resiko



5 Kemungkinan 

Produksi tidak 

tercapai (ton) 

Bawang merah    

550.276; Cabe 

besar    209.232.

Pedoman Kegiatan 

Hortikultura

Produksi belum 

maksimal

Bidang Produksi 

Hortikultura

6 Kemungkinan 

Produksi tanaman 

tebu tidak tercapai 

2.948.695 ton

Pedoman Kegiatan 

Perkebunan

Produksi belum 

maksimal

Bidang Produksi 

Perkebunan

7

Kemungkinan 

Produksi tanaman 

kelapa tidak 

tercapai 165.069 

ton

Pedoman Kegiatan 

Perkebunan

Produksi belum 

maksimal

Bidang Produksi 

Perkebunan

8

Kemungkinan 

Produksi kopi

tidak tercapai

(ton) 21.019

Pedoman Kegiatan 

Perkebunan

Produksi belum 

maksimal

Bidang Produksi 

Perkebunan

9

Kemungkinan  

jaringan irigasi 

tidak terkelola 

dengan baik

Pedoman 

Penggunaan pupuk 

An-Organik; 

Pedoman Teknis 

Unit Pengolah 

Pupuk Organik 

(UPPO)

Pengairan lahan 

sawah kurang 

optimal

Bidang Sarpras

10

Kemungkinan 

lahan tidak 

terkelola dengan 

baik

Daftar lokasi  

daerah rawan 

kekeringan

Banyak lahan 

pertanian yang 

digunakan untuk 

non pertanian 

seperti industri, 

perumahan

Bidang Sarpras



11

Kemungkinan 

terjadinya gagal 

panen 35.000 ha

Pedoman 

penggunaan 

Alsintan

Petani mengalami 

gagal panen

Bidang Prasarana 

dan Sarana

12

Kemungkinan 

sarana prasarana 

tidak terkelola 

dengan baik

Panduan materi 

pembuatan 

prototype alat 

mesin perkebunan  

Hasil produk 

pertanian kurang 

optimal, banyak 

kehilangan hasil 

panen

Bidang Prasarana 

dan Sarana

13

Kemungkinan 

serangan hama 

dan penyakit pada 

tanaman serta 

bencana alam

Dokumen Sistem 

Jaminan Mutu Adanya serangan 

hama penyakit dan 

bencana alam pada 

komoditas pertanian 

dan perkebunan

BPTPHP

Keterangan :

TE = Telah Efektif

KE = Kurang Efektif

F = Efektif



FORMULIR IDENTIFIKASI RESIKO 

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2020 

 

NO Program Kegiatan Tujuan 

Kegiatan 

Kode 

Resik

o 

Pernyataan 

Resiko 

Penyebab 

Resiko 

UC/

C 

Dampak 

Resiko 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pengembangan 

Agribisnis 

Peningkatan 

Produksi 

Tanaman 

Pangan 

Meningkatan 

produksi Padi, 

Jagung, Kedelai 

dan Serealia 

Lainnya 

 Kemungkinan 

Produksi 

Tanaman 

Pangan belum 

tercapai (Ton): 

Padi 

11.629.588; 

Jagung 

3.675.002; 

Kedelai 

104.940. 

Semakin 

terbatasnya 

ketersediaan 

lahan pertanian 

karena alih fungsi 

lahan. 

 

 Menurunnya 

produksi 

pangan 

      Budidaya 

tanaman pangan 

belum memenuhi 

standar baku 

teknis/GAP 

 Produksi belum 

maksimal 

2 Pengembangan Peningkatan Meningkatnya  Kemungkinan a). Ketersediaan  Produksi belum 



Agribisnis Produksi 

Hortikultura 

produksi bawang 

merah, kentang, 

Cabe merah 

besar , Durian, 

dan Mangga. 

Produksi 

hortikultura 

belum tercapai 

(ton) Bawang 

merah    

550.276; Cabe 

besar    

209.232; 

durian tidak 

tercapai (ton): 

61.218; 

mangga 

460.466 

bibit berkualitas 

unggul masih 

terbatas;  b). 

Petani kurang 

memelihara 

tanaman secara 

intensif; c). 

Keterbatasan 

saprodi yang 

dimiliki petani 

maksimal 

3 Pengembangan 

Agribisnis 

Pengembangan 

Tanaman 

Perkebunan 

Berkelanjutan 

Meningkatkan 

produksi tebu, 

kopi dan kelapa 

 Kemungkinan 

Produksi 

tanaman 

perkebunan 

belum tercapai 

tebu 2.948.695 

ton, kopi 

21.019 ton, 

kelapa 165.069 

ton 

a). Ketersediaan 

bibit berkualitas 

unggul masih 

terbatas;  b). 

Petani kurang 

memelihara 

tanaman secara 

optimal; c). 

Keterbatasan 

saprodi yang 

dimiliki petani, 

(d). Banyaknya 

tanaman tua 

menjadi kurang 

 Produksi belum 

maksimal 



produktif 

4 Pengembangan 

Agribisnis 

Pengelolaan air 

irigasi untuk 

pertanian 

Pengelolaan eksp

loitasi dan 

distribusi air 

irigasi terutama 

di daerah yang 

kering atau yang 

memiliki periode 

musim 

kelangkaan air d

engan tujuan me

ningkatkan 

produksi 

tanaman 

pertanian. 

 Kemungkinan  
jaringan irigasi 
tidak terkelola 
dengan baik 

Adanya jaringan 

irigasi yang rusak 

sehingga kurang 

dapat 

dipergunakan 

secara optimal 

 Pengairan lahan 

sawah kurang 

optimal 

5 Pengembangan 

Agribisnis 

Perlindungan 

lahan pertanian 

dan perkebunan 

Melindungi lahan 

pertanian agar 

tetap produktif 

 Kemungkinan 
lahan tidak 
terkelola 
dengan baik 

Lahan  yang  

semula berfungsi  

sebagai  media  

bercocok  tanam 

(pertanian),  

perlahan  

berubah  menjadi 

multifungsi 

pemanfaatan. 

Perubahan 

spesifik dari 

penggunaan 

 Banyak lahan 

pertanian yang 

digunakan 

untuk non 

pertanian 



untuk  pertanian  

ke pemanfaatan  

bagi  non-

pertanian. 

6 Pengembangan 

Agribisnis 

Pembiayaan 

pertanian,pupuk 

dan pestisida 

Melindungi 

petani dari resiko 

gagal panen 

 Kemungkinan 

terjadinya 

gagal panen 

35.000 ha 

Adanya bencana 

alam banjir, 

kekeringan 

 Adanya gagal 

panen pada 

komoditas 

pertanian dan 

perkebunan 

7 Pengembangan 

Agribisnis 

Dukungan 

sarana dan 

prasarana 

usahatani 

tembakau 

Meningkatkan 

penggunaan 

sarana dan 

prasarana dalam 

rangka 

peningkatan 

produksi 

 Kemungkinan 

sarana 

prasarana tidak 

terkelola 

dengan baik 

Kurangnya 

pengetahuan dan 

kesadaran petani 

akan teknologi 

modern 

 Waktu yang 

dipergunakan 

lebih lama dan 

tidak efektif 

8 Pengembangan 

Agribisnis 

Pengendalian 

OPT dan 

Pemantauan 

Bencana 

Mengurangi 

serangan OPT 

 Kemungkinan 

serangan hama 

dan penyakit 

pada tanaman 

serta bencana 

alam 

Pengelolaan 

tanaman yang 

kurang baik, 

variatas unggul 

yang rentan, 

menanam satu 

varietas terus 

menerus tanpa 

pola, musim 

tanam yang 

 Adanya 

serangan hama 

penyakit dan 

bencana alam 

pada komoditas 

pertanian dan 

perkebunan 



salah, dampak 

penggunaan 

pestisida dan ada 

nya perubahan 

iklim 

 



RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2020 
 

Tujuan strategis : Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas unggulan pertanian dan 

perkebunan Jawa Tengah 

No Pengendalian yang 

Direncanakan 

Bentuk/ Metode 

Pemantauan yang 

Diperlukan 

Penanggungjawab 

Pelaksanaan 

Pemantauan 

Waktu 

Pelaksanaan 

1 2 3 4 6 

 
1 

Penerapan teknologi 
pertanian:  Penggunaan 
Benih Bersertifikat, 
Pemupukan berimbang 

Pemantauan 
Berkelanjutan 

Kepala Bidang 
Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan 
Perkebunan 

 
2020 

 
2 

Meningkatkan ketersediaan 
dan mutu benih tanaman 
pangan dan hortikultura 
melalui sertifikasi dan 
pengawasan mutu peredaran 
benih di masyarakat 

Pemantauan 
Berkelanjutan 

Kepala Bidang 
Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan 
Perkebunan 

 
2020 

 
3 

Memperbaiki dan 
membangun jaringan irigasi 
yang rusak agar dapat 
berfungsi kembali dengan 
baik. 

Pemantauan 
Berkelanjutan 

Kepala Bidang 
Prasarana dan 
Sarana 

 
2020 

 
4 

Dengan penegakan Perda 
RTRW 

Pemantauan 
Berkelanjutan 

Kepala Bidang 
Prasarana dan 
Sarana 

 
2020 

 
5 

Memberi asuransi bagi petani 
yang mengalami gagal panen 

Pemantauan 
Berkelanjutan 

Kepala Bidang 
Prasarana dan 
Sarana 

 
2020 

 
6 

Dengan melakukan perbaikan 
sarana dan prasarana  
pertanian 

Pemantauan 
Berkelanjutan 

Kepala Bidang 
Prasarana dan 
Sarana 

 
2020 

 
7 

Pengendalian terpadu,                                                                               
Kalender Tanam Terpadu, 
Antisipasi dan mitigasi 
perubahan iklim 

Pemantauan 
Berkelanjutan 

Kepala BPTPHP  
2020 

 



RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN 
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2020 
 

Tujuan strategis : Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas unggulan pertanian dan perkebunan Jawa Tengah 

No Pengendalian yang Direncanakan Media/Bentuk/Sarana 

Pengkomunikasian 

Penyedia Informasi Penerima Informasi Waktu Pelaksanaan 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

Penerapan teknologi pertanian:  
Penggunaan Benih Bersertifikat, 
Pemupukan berimbang 

Leaflet, Pertemuan 
dengan Kelompok Tani. 
dan penyuluhan 
dengan petani. 

Bidang Penyuluhan, 
Pasca Panen dan Bina 
Usaha 

Kelompok Tani  
2020 

 
2 

Meningkatkan ketersediaan dan mutu benih 
tanaman pangan dan hortikultura melalui 
sertifikasi dan pengawasan mutu peredaran 
benih di masyarakat 

Leaflet, Pertemuan 
dengan Kelompok Tani. 
dan penyuluhan 
dengan petani. 

Bidang Penyuluhan, 
Pasca Panen dan Bina 
Usaha 

Kelompok Tani  
2020 

 
3 

Memperbaiki dan membangun jaringan 
irigasi yang rusak agar dapat berfungsi 
kembali dengan baik. 

Monitoring evaluasi ke 
lokasi 

Semua Bidang Kelompok Tani  
2020 

 
4 

Dengan penegakan Perda RTRW Monitoring ke lokasi 
dan Pertemuan dengan 
Kelompok Tani 

Bidang Penyuluhan, 
Pasca Panen dan Bina 
Usaha 

Kelompok Tani 2020 

 
5 

Memberi asuransi bagi petani yang 
mengalami gagal panen 

BPTPH Monitoring 
evaluasi ke lokasi 

BPTPHP  Kelompok Tani 2020 

 
6 

Dengan melakukan perbaikan sarana dan 
prasarana  pertanian 

Pertemuan dengan 
Kelompok Tani, 
Penyuluhan 

Bidang Prasarana dan 
Sarana; 
Bidang P2BU 

Kelompok Tani dan 
Penerima UPJA 

 
2020 

7 Pengendalian terpadu,                                                                               
Kalender Tanam Terpadu, Antisipasi dan 
mitigasi perubahan iklim 

Monitoring ke lokasi 
dan Pertemuan dengan 
Kelompok Tani 

BPTPHP Kelompok Tani 2020 

 



RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO 
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2020 
 

No Nama Resiko Rencana 
Kegiatan 

Pengendalian 
Risiko 

Penanggung 
Jawab 

Target Waktu 
Penyelesaian 

1 2 3 4 5 

1 Kemungkinan Produksi Tanaman 
Pangan belum tercapai (Ton): 
Padi 11.629.588; Jagung 
3.675.002; Kedelai 104.940. 

Penerapan 
teknologi 
pertanian:  
Penggunaan 
Benih 
Bersertifikat, 
Pemupukan 
berimbang 

Bidang Produksi 
Tanaman Pangan 

2020 

  Meningkatkan 
ketersediaan dan 
mutu benih 
tanaman pangan 
dan hortikultura 
melalui sertifikasi 
dan pengawasan 
mutu peredaran 
benih di 
masyarakat 

  

2 Kemungkinan Produksi 
hortikultura belum tercapai 
(ton) Bawang merah    550.276; 
Cabe besar    209.232; durian 
tidak tercapai (ton): 61.218; 
mangga 460.466 

Meningkatkan 
ketersediaan dan 
mutu benih 
tanaman  
hortikultura 
melalui sertifikasi 
dan pengawasan 
mutu peredaran 
benih di 
masyarakat 

Bidang 
Hortikultura 

2020 

3 Kemungkinan Produksi tanaman 
perkebunan belum tercapai 
tebu 2.948.695 ton, kopi 21.019 
ton, kelapa 165.069 ton 

Meningkatkan 
ketersediaan dan 
mutu benih 
tanaman  
perkebunan 
melalui sertifikasi 
dan pengawasan 
mutu peredaran 
benih di 
masyarakat 

Bidang 
Perkebunan 

2020 

4 Kemungkinan  jaringan irigasi 
tidak terkelola dengan baik 

Memperbaiki dan 
membangun 
jaringan irigasi 

Bidang Prasarana 
dan Sarana 

2020 



yang rusak agar 
dapat berfungsi 
kembali dengan 
baik. 

5 Kemungkinan lahan tidak 
terkelola dengan baik 

Dengan 
penegakan Perda 
RTRW 

Bidang Prasarana 
dan Sarana 

2020 

6 Kemungkinan terjadinya gagal 
panen 35.000 ha 

penggunaan 
pupuk dengan 6 
tepat 

Bidang Prasarana 
dan Sarana 

2020 

7 Kemungkinan sarana prasarana 
tidak terkelola dengan baik 

Dengan 
melakukan 
perbaikan sarana 
dan prasarana  
pertanian 

Bidang Prasarana 
dan Sarana 

2020 

8 Kemungkinan serangan hama 
dan penyakit pada tanaman 
serta bencana alam 

Pengendalian 
terpadu,                                                                               
Kalender Tanam 
Terpadu, 
Antisipasi dan 
mitigasi 
perubahan iklim 

BPTPHP Jateng 2020 

 



Tujuan : Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah
Sasaran : Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan

: Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan. 
Program : Pengembangan Agribisnis

C/UC
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori

Semakin terbatasnya 
ketersediaan lahan 
pertanian karena alih 
fungsi lahan.

UC Produksi 
belum 
maksimal

a  Penerapan teknologi 
pertanian:  Penggunaan 
Benih Bersertifikat, 
Pemupukan berimbang

Jan-Des 
2020

Bidang 
Produksi 
Tanaman 
Pangan

Budidaya tanaman pangan 
belum memenuhi standar 
baku teknis/GAP 

b Meningkatkan 
ketersediaan dan 
mutu benih tanaman 
pangan dan 
hortikultura melalui 
sertifikasi dan 
pengawasan mutu 
peredaran benih di 
masyarakat

Semakin terbatasnya 
ketersediaan lahan 
pertanian karena alih 
fungsi lahan.

Produksi 
belum 
maksimal

 Penerapan teknologi 
pertanian:  Penggunaan 
Benih Bersertifikat, 
Pemupukan berimbang

Bidang 
Produksi 
Tanaman 
Pangan

Budidaya tanaman pangan 
belum memenuhi standar 
baku teknis/GAP 

Meningkatkan 
ketersediaan dan 
mutu benih tanaman 
pangan dan 
hortikultura melalui 
sertifikasi dan 
pengawasan mutu 
peredaran benih di 
masyarakat

3 Semakin terbatasnya 
ketersediaan lahan 
pertanian karena alih 
fungsi lahan.

Produksi 
belum 
maksimal

Bidang 
Produksi 
Tanaman 
Pangan

Meningkatnya 
produksianeka 
kacang dan 
umbi

Peningkatan 
Produksi Aneka 
kacang dan umbi

Penggunaan 
benih unggul 
bermutu, 
pengolahan tanah 
,pengairan,pemup

  
 

  
 

  
 

  
  

Tinggi4,00 3,00 7,00Kemungkinan 
Produksi kedelai tidak 
tercapai (Ton): 
kedelai 104.940

2 Penggunaan 
benih unggul 
bermutu, 
pengolahan tanah 
,pengairan,pemup
ukan berimbang, 
pengendalian 
hama penyakit, 
penanganan 
panen pasca 
panen, 
pemasaran hasil 
pertanian  

4,00 3,00 7,00 Tinggi

Rencana Pengendalian 
Lanjutan

Kemungkinan 
Produksi jagung tidak 
tercapai (Ton): 
Jagung 3.675.002

Meningkatnya 
produksi jagung 
dan serealia 
lainnya

Peningkatan 
Produksi jagung 
dan serealia lainnya

Penggunaan 
benih unggul 
bermutu, 
pengolahan tanah 
,pengairan,pemup
ukan berimbang, 
pengendalian 
hama penyakit, 
penanganan 
panen pasca 
panen, 
pemasaran hasil 
pertanian  

Target 
Waktu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

REGISTER RISIKO

No
Kegiatan Risiko

Penyebab Dampak Pengendalian yang 
ada

Jan-Des 
2020

Jan-Des 
2020

Meningkatkan 
ketersediaan dan mutu 
benih tanaman  
hortikultura melalui 
sertifikasi dan 

  
   

Risk 
Owner

Level Risiko

1 Peningkatan 
Produksi Padi 

Meningkatnya 
produksi Padi

1.1 Kemungkinan 
Produksi padi tidak 
tercapai (Ton): Padi 
11.629.588

4,00 3,00 7,00 Tinggi



C/UC
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori

Rencana Pengendalian 
Lanjutan

Target 
Waktu

No
Kegiatan Risiko

Penyebab Dampak Pengendalian yang 
ada

Risk 
Owner

Level Risiko

Budidaya tanaman pangan 
belum memenuhi standar 
baku teknis/GAP 

4 Peningkatan 
Produksi tanaman 
buah

Meningkatnya 
produksi durian, 
mangga

Kemungkinan 
Produksi buah tidak 
tercapai (ton) durian    
61.218; mangga    
460.466.

a). Ketersediaan bibit 
berkualitas unggul masih 
terbatas; b). Petani kurang 
memelihara tanaman 
secara intensif;c). 
Keterbatasan saprodi yang 
dimiliki petani

Produksi 
belum 
maksimal

Penggunaan 
benih unggul 
bermutu, 
pengolahan tanah 
,pengairan,pemup
ukan berimbang, 
pengendalian 
hama penyakit, 
penanganan 
panen pasca 
panen, 
pemasaran hasil 
pertanian  

2,00 2,00 4,00 Sedang Meningkatkan 
ketersediaan dan 
mutu benih tanaman  
hortikultura melalui 
sertifikasi dan 
pengawasan mutu 
peredaran benih di 
masyarakat

Jan-Des 
2020

Bidang 
Hortikultura

5 Peningkatan 
Produksi tanaman 
sayuran

Meningkatnya 
produksi 
bawang merah,  
dan Cabe merah 
besar.

2.1 Kemungkinan 
Produksi tidak 
tercapai (ton) Bawang 
merah    550.276; 
Cabe besar    
209.232.

a). Ketersediaan bibit 
berkualitas unggul masih 
terbatas; b). Petani kurang 
memelihara tanaman 
secara intensif;c). 
Keterbatasan saprodi yang 
dimiliki petani

UC Produksi 
belum 
maksimal

Penggunaan 
benih unggul 
bermutu, 
pengolahan tanah 
,pengairan,pemup
ukan berimbang, 
pengendalian 
hama penyakit, 
penanganan 
panen pasca 
panen, 
pemasaran hasil 
pertanian  

4,00 3,00 7,00 Tinggi a. Meningkatkan 
ketersediaan dan 
mutu benih tanaman  
hortikultura melalui 
sertifikasi dan 
pengawasan mutu 
peredaran benih di 
masyarakat

Jan-Des 
2020

Bidang 
Hortikultura

 
 

  

 
  

  

 
  

 
  

,pengairan,pemup
ukan berimbang, 
pengendalian 
hama penyakit, 
penanganan 
panen pasca 
panen, 
pemasaran hasil 
pertanian  

 
   
  

 

  
   

   
  

sertifikasi dan 
pengawasan mutu 
peredaran benih di 
masyarakat



C/UC
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori

Rencana Pengendalian 
Lanjutan

Target 
Waktu

No
Kegiatan Risiko

Penyebab Dampak Pengendalian yang 
ada

Risk 
Owner

Level Risiko

6 Pengembangan 
tanaman semusim

Meningkatkan 
produksi tebu

Kemungkinan 
Produksi tanaman 
tebu tidak tercapai 
2.948.695 ton

a). Ketersediaan bibit 
berkualitas unggul masih 
terbatas; b). Petani kurang 
memelihara tanaman 
secara optimal;c). 
Keterbatasan saprodi yang 
dimiliki petani, (d). 
Banyaknya tanaman tua 
menjadi kurang produktif 

Produksi 
belum 
maksimal

Penggunaan 
benih unggul 
bermutu, 
pengolahan tanah 
,pengairan,pemup
ukan berimbang, 
pengendalian 
hama penyakit, 
penanganan 
panen pasca 
panen, 
pemasaran hasil 
pertanian  

4,00 3,00 7,00 Tinggi Meningkatkan 
ketersediaan dan 
mutu benih tanaman  
hortikultura melalui 
sertifikasi dan 
pengawasan mutu 
peredaran benih di 
masyarakat

Jan-Des 
2020

Bidang 
Perkebunan

7 Pengembangan 
tanaman tahunan

Meningkatkan 
produksi  kelapa

Kemungkinan 
Produksi tanaman 
kelapa tidak tercapai 
165.069 ton

a). Ketersediaan bibit 
berkualitas unggul masih 
terbatas; b). Petani kurang 
memelihara tanaman 
secara optimal;c). 
Keterbatasan saprodi yang 
dimiliki petani, (d). 
Banyaknya tanaman tua 
menjadi kurang produktif 

Produksi 
belum 
maksimal

Penggunaan 
benih unggul 
bermutu, 
pengolahan tanah 
,pengairan,pemup
ukan berimbang, 
pengendalian 
hama penyakit, 
penanganan 
panen pasca 
panen, 
pemasaran hasil 
pertanian  

4,00 3,00 7,00 Tinggi Meningkatkan 
ketersediaan dan 
mutu benih tanaman  
perkebunan melalui 
sertifikasi dan 
pengawasan mutu 
peredaran benih di 
masyarakat

Jan-Des 
2020

Bidang 
Perkebunan

8 Pengembangan 
tanaman rempah 
dan penyegar

Meningkatkan 
produksi  kopi

Kemungkinan 
Produksi kopi tidak
tercapai  (ton) 21.019

a). Ketersediaan bibit 
berkualitas unggul masih 
terbatas; b). Petani kurang 
memelihara tanaman 
secara optimal;c). 
Keterbatasan saprodi yang 
dimiliki petani, (d). 
Banyaknya tanaman tua 
menjadi kurang produktif 

Produksi 
belum 
maksimal

Penggunaan 
benih unggul 
bermutu, 
pengolahan tanah 
,pengairan,pemup
ukan berimbang, 
pengendalian 
hama penyakit, 
penanganan 
panen pasca 
panen, 
pemasaran hasil 
pertanian  

4,00 3,00 7,00 Tinggi Meningkatkan 
ketersediaan dan 
mutu benih tanaman  
perkebunan melalui 
sertifikasi dan 
pengawasan mutu 
peredaran benih di 
masyarakat

Jan-Des 
2020

Bidang 
Perkebunan



C/UC
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori

Rencana Pengendalian 
Lanjutan

Target 
Waktu

No
Kegiatan Risiko

Penyebab Dampak Pengendalian yang 
ada

Risk 
Owner

Level Risiko

9 Pengelolaan air 
irigasi untuk 
pertanian

Pengelolaan eks
ploitasi dan 
distribusi air 
irigasi terutama 
di daerah yang 
kering atau yang 
memiliki periode 
musim 
kelangkaan air d
engan tujuan m
eningkatkan 
produksi 
tanaman 
pertanian

Kemungkinan  
jaringan irigasi tidak 
terkelola dengan baik

Adanya jaringan irigasi 
yang rusak sehingga 
kurang dapat 
dipergunakan secara 
optimal

Pengairan 
lahan sawah 
kurang optimal

Dengan 
melakukan 
perbaikan 
jaringan irigasi 
tersier

4,00 3,00 7,00 Tinggi Memperbaiki dan 
membangun jaringan 
irigasi yang rusak agar 
dapat berfungsi kembali 
dengan baik.

Jan-Des 
2020

Bidang 
Prasarana 
dan Sarana

10 Perlindungan lahan 
pertanian dan 
perkebunan

Melindungi lahan 
pertanian agar 
tetap produktif

Kemungkinan lahan 
tidak terkelola dengan 
baik

 Lahan  yang  semula 
berfungsi  sebagai  media  
bercocok  tanam 
(pertanian),  perlahan  
berubah  menjadi 
multifungsi pemanfaatan. 
Perubahan spesifik dari 
penggunaan untuk  
pertanian  ke pemanfaatan  
bagi  non-pertanian.

Banyak lahan 
pertanian yang 
digunakan 
untuk non 
pertanian 
seperti 
industri, 
perumahan

Dengan 
penegakan Perda 
RTRW 

4,00 3,00 7,00 Tinggi Dengan penegakan Perda 
RTRW 

Jan-Des 
2020

Bidang 
Prasarana 
dan Sarana

11 Pembiayaan 
pertanian,pupuk 
dan pestisida

Melindungi 
petani dari 
resiko gagal 
panen

Kemungkinan 
terjadinya gagal 
panen 35.000 ha

Adanya bencana alam 
banjir, kekeringan

Petani 
mengalami 
gagal panen

penggunaan 
pupuk dengan 6 
tepat

4,00 3,00 7,00 Tinggi Memberi asuransi bagi 
petani yang mengalami 
gagal panen

Jan-Des 
2020

Bidang 
Prasarana 
dan Sarana

12 Dukungan sarana 
dan prasarana 
usahatani tembakau

Meningkatkan 
penggunaan 
sarana dan 
prasarana dalam 
rangka 
peningkatan 
produksi

Kemungkinan sarana 
prasarana tidak 
terkelola dengan baik

Kurangnya pengetahuan 
dan kesadaran petani akan 
teknologi modern

Hasil produk 
pertanian 
kurang 
optimal, 
banyak 
kehilangan 
hasil panen

Dengan 
melakukan 
perbaikan sarana 
dan prasarana  
pertanian

3,00 2,00 5,00 sedang Dengan melakukan 
perbaikan sarana dan 
prasarana  pertanian

Jan-Des 
2020

Bidang 
Prasarana 
dan Sarana

13 Pengendalian OPT 
dan Pemantauan 
Bencana

Mengurangi 
serangan OPT 

Kemungkinan 
serangan hama dan 
penyakit pada 
tanaman serta 
bencana alam

Pengelolaan tanaman yang 
kurang baik, variatas 
unggul yang rentan, 
menanam satu varietas 
terus menerus tanpa pola, 
musim tanam yang salah, 
dampak penggunaan 
pestisida dan ada nya 
perubahan iklim

Adanya 
serangan 
hama penyakit 
dan bencana 
alam pada 
komoditas 
pertanian dan 
perkebunan

Melakukan 
gerakan 
pengendalian 
(Gerdal)

4,00 3,00 7,00 Tinggi Pengendalian terpadu,                                                                               
Kalender Tanam Terpadu, 
Antisipasi dan mitigasi 
perubahan iklim

Jan-Des 
2020

BPTPHP

Ungaran,      April 2020
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan 



C/UC
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori

Rencana Pengendalian 
Lanjutan

Target 
Waktu

No
Kegiatan Risiko

Penyebab Dampak Pengendalian yang 
ada

Risk 
Owner

Level Risiko

Pembina Utama Madya
NIP.19610408 198903 1 006

Provinsi Jawa Tengah 

Ir. SURYO BANENDRO, MP



Kondisi Lingkungan 
Rencana Tindak Perbaikan/ 

Penguatan Lingkungan Penanggung Jawab Target Waktu 

Pengendalian yang Belum 

Memadai 

Pengendalian Pelaksanaan 

Perbaikan 

Penyelesaian

1 2 3 4 5

I 

1 Pimpinan melakukan reviu dan

evaluasi secara berjenjang

terhadap peran dan tanggung

jawab bawahannya terkait SPIP

Sekretaris/Subbag 

Umpeg

2020

II 

1 Instansi .........… kebijakan dan 

prosedur pengelolaan SDM
Sekretaris/Subbag 

Umpeg

2020

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 
RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No. 

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG 



Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng Tahun 2020  1 
 

BAB I 

GAMBARAN UMUM  

 

A. Pendahuluan 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan 

negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan 

lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.  

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu: 

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan; 

2. keandalan pelaporan keuangan; 

3. pengamanan aset negara; dan 

4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi 

pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di 

sektor pemerintahan. 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan 

pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 

menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para 

penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat 

memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2020 ini diprioritaskan untuk 

mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi 
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dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan 

(SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.  

2. Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 

Pembentukan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

30 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 

yang terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, membawahkan : 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Subbagian Program; 

c. Subbagian Keuangan. 

3. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan : 

a. Seksi Padi; 

b. Seksi Jagung dan Serealia lainnya; 

c. Seksi Aneka Kacang dan Umbi. 

4. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan : 

a. Seksi Pupuk dan Pembiayaan; 

b. Seksi Irigasi dan Lahan; 

c. Seksi Alat Mesin Pertanian. 

5. Bidang Hortikultura, membawahkan : 

a. Seksi Tanaman Sayuran; 

b. Seksi Tanaman Buah; 

c. Seksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat. 

6. Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha, membawahkan : 

a. Seksi Penyuluhan; 

b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan; 

c. Seksi Bina Usaha. 
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7. Bidang Perkebunan, membawahkan : 

a. Seksi Tanaman Semusim; 

b. Seksi Tanaman Tahunan; 

c. Seksi Rempah dan Penyegar; 

8. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

Jawa Tengah, membawahkan : 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan 

c. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura 

9. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang, 

membawahkan : 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

b. Seksi Benih Tanaman Pangan 

c. Seksi Benih Hortikultura 

10.  Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta, 

membawahkan : 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

b. Seksi Benih Tanaman Pangan 

c. Seksi Benih Hortikultura 

11. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, 

membawahkan : 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

b. Seksi Benih Tanaman Pangan 

c. Seksi Benih Hortikultura 

12. Balai Benih Tanaman Perkebunan, yang membawahkan : 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

b. Seksi Benih 

c. Seksi Produksi 

13. Balai Pelatihan Pertanian, yang membawahkan : 
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a. Sub Bagian Tata Usaha 

b. Seksi Pelatihan 

c. Seksi Bimbingan Teknis dan Penyebaran Informasi 

14.  Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, yang membawahkan : 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

b. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 

c. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan 

Hortikultura 

15.  Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya dan 

rumpun jabatan fungsionalnya serta bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

wa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas 

pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang 

Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada Daerah.  

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pertanian 

dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, 

hortikultura, tanaman pangan, perkebunan dan penyuluhan, pasca 

panen dan bina usaha; 

b. Pelaksanaan kebiakan bidang prasarana dan sarana, tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan 

bina usaha; 
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c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca 

panen dan bina usaha; 

d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan 

bina usaha; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan 

fungsinya; 

4. Tujuan dan Sasaran  

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi 

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib 

dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk 

mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan perkebunan selama 

periode tahun 2018-2023, melalui pokok-pokok kebijakan yang 

diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. 

Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode 

tahun 2018-2023 adalah : 

“Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah” 

Sasaran :  

1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. 

2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia 

Pertanian dan Perkebunan.  

5. Dasar Hukum  

Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah; 
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c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di 

Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah; 

d. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 821.2/315/2019 Tanggal 20 Maret 2019 tentang 

Pembentukan Tim Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa 

Tengah; 

6. Maksud dan Tujuan  

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang 

berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur 

organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang 

ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan 

perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas 

pelaksanaan tugas pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa 

Tengah sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai 

bahwa tujuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 

yang telah ditetapkan dapat tercapai.  

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan 

acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membangun 

pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ 

penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 

7. Ruang Lingkup 

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas 

kegiatan‐kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 

Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran 

pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 
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8. Manfaat 

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian ini diarahkan untuk 

menjadi landasan/dasar dalam hal: 

a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh; 

b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP; 

c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran 

perkembangan/progres penyelenggaraan SPIP. 

B. Sekilas tentang SPIP 

1. Pengertian 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan 

salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara 

yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan 

negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.  

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan konsep 

pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

Definisi SPIP dipahami oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi 

Jawa Tengah sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan 

sehari‐hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan 

organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan 

cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan 

kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menjamin 

tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang 

berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan 
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termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati‐hatian, serta 

meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. 

2. Tujuan SPIP 

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut 

dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang‐undangan. 

3. Unsur-Unsur SPIP 

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur‐unsur sistem pengendalian 

intern sebagai berikut yaitu: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan 

diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas 

pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib 

menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem 

pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif. 

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat 

mendorong tercapainya pengendilan intern yang efektif, perlu 

dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan 

perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian 

intern, yaitu:  (a) Penegakan integritas dan nilai etika; (b) Komitmen 

terhadap kompetensi; (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 

sumber daya manusia; (g) Perwujudan peran aparat pengawas intern 

pemerintah yang efektif; dan (h) Hubungan kerja yang baik dengan 

Instansi Pemerintah terkait. 

b. Penilaian risiko 

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan 

kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 
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Kegiatan penilain risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko 

dengan menggunakan  metodologi dan mekanisme yang memadai untuk 

mengenali risiko organisasi  serta analisis risiko untuk menentukan 

pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. 

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari 

proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) 

serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk (a) 

Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang 

disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal; dan (b) 

Memeringkat risiko teridentifikasi  berdasarkan level keutamaan prioritas 

perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif. 

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap 

kegiatan, yang terdiri atas: (a) Penetapan tujuan organisasi, sebagai 

target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan 

ativitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat 

dicapai, realistis, dan terikat waktu; (b) Identifikasi risiko untuk 

menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu 

pencapaian tujuan aktivitas organisasi.  Dalam pelaksanaan proses 

identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi 

penyebab terjadinya peristiwa risiko, dan (c) Analisis risiko untuk 

mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan 

dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi 

apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta mentapkan 

level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara 

kemungkinan dan dampak risiko. 

c. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang yang dipandang 

tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam 

pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapan dan dilaksanaan 

kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang 

dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan 
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pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan 

berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan 

kecukupan pengendalian existing.   

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokan dalam  dua 

kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat 

prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk 

mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan 

pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian 

yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila 

terjadi suatu peristiwa risiko. 

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada 

kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian 

risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu 

memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai. 

d. Informasi dan Komunikasi 

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi.  Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen 

harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang 

diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan 

waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi 

secara efisien dan efektif. 

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan 

menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, 

untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.              

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi 

yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat 

mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara 

efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan 

organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan 

pelaksanaan aktivitas pengendalian.  
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e. Pemantauan Pengendalian Intern 

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas 

mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan 

pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem 

pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan 

perbaikan-perbaikan  yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan 

perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.   

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian 

atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan 

usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, 

yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu 

Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak 

Lanjut Hasil Audit. 

f. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)  

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan 

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala SKPD 

untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah 

diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai 

dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun 

bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.  

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut 

membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem 

pengendalian intern (SPI) memang sudah diselenggarakan secara 

memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang 

ada, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah memandang 

perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari 

identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan 

penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas 

penyelenggaraan SPIP tersebut.  
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BAB II 

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN 

 

A. Penerapan SPIP di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa 

Tengah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan 

negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,  seluruh 

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan 

pengendalian atas penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan.  

Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Gubernur Jawa Tengah 

telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010, 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang memuat acuan pelaksanaan 

pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Provinsi Jawa 

Tengah. Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, telah diterbitkan 

Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 

821.2/315/2019 tanggal 20 Maret 2019, tentang Pembentukan Organisasi Satuan 

Petugas (Satgas) Pengendalian Intern Di Lingkungan Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki mandat tugas umum untuk 

melaksanakan proses pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Provinsi Jawa Tengah. 

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Satuan 

Pelaksana Penyelenggaraan SPIP telah melakukan kegiatan Focus Group 

Discussion  (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, melalui kegiatan evaluasi 

atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau 

kekurangan pengendalian yang ada/terpasang serta merancang rencana tindak 

perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan Focus Group 

Discussion  (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang: 
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1) Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan 

rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control 

Environment Evaluation.  

2) Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang 

profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada 

kegiatan utama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 

Hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan 

sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan 

pengendalian intern. 

Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan action plan untuk 

menindaklanjuti hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang terdiri atas 

dua paket rencana aksi, yaitu: 

a. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian. 

b. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama 

organisasi. 

B. Rencana Tindak Pengendalian Intern 

1. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian  

a. Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian 

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari 

unsur‐unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan 

pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan 

keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, 

secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk 

menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong 

terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di 

lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk:  

1. Tegaknya integritas dan nilai‐nilai etika;  
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2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;  

3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;  

4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;  

5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang 

tepat;  

6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya 

manusia;  

7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan 

efektif; dan  

8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait. 

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting 

dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pertanian dan Perkebunan 

menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, 

sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih 

efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Peningkatan kualitas  perilaku dan tindakan tersebut 

diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas 

pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.  

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan 

Control Environment Evaluation, menunjukkan masih adanya kelemahan 

lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu: 

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

1) Pegawai memperoleh penghargaan yang sepadan dengan 

prestasi kerjanya 

Pemberian Penghargaan PNS Terbaik adalah sebagai dasar 

untuk memberikan penghargaan kepada PNS Fungsional 

Umum/Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 

berprestasi baik dengan unsur penilaian kesetiaan, prestasi kerja, 

tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan 

kedisiplinan. Tujuan pemberian penghargaan PNS terbaik adalah 

memberikan motivasi semangat kerja kepada PNS untuk dapat 
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berkompetisi guna meningkatkan kinerja. Pemberian penghargaan 

prestasi kerja telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberian Perhargaan Kepada 

Pegawai Negeri Sipil Terbaik di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Untuk mengatasi kelemahan ini Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Provinsi Jawa Tengah perlu mengimplementasikan Peraturan 

Gubernur tersebut sehingga diharapkan prestasi kerja pegawai terbaik 

diberikan penghargaan yang memadai. 

2) Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM 

Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang diupayakan di 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dinilai perlu 

peningkatan SDM yang mengacu pada kebijakan dan prosedur yang 

berlaku. Di samping itu, rendahnya produktifitas pegawai perlu 

peningkatan kompetensi SDM yang ada dengan berbagai upaya 

antara lain, pelatihan yang disesuaikan dalam rangka pelaksanaan 

tugas. Peningkatan produktifitas pegawai dapat melalui penambahan 

aspek ketrampilan yang meliputi : 

a) kemampuan managerial, yakni kemampuan memimpin dan 

menggerakkan bawahan, melakukan koordinasi dan pengambilan 

keputusan; 

b) Kemampuan teknis, yakni kemampuan untuk trampil dalam hal 

membangun SDM dengan memanfaatkan hasil teknologi dalam 

pelaksanaan tugas.    

b. Penyusunan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur 

paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Perkebunan 

menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, 

sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih 

efisen dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Peningkatan kualitas  perilaku dan tindakan tersebut 
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diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas 

pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.  

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan 

Control Environment Evaluation, menunjukan masih adanya kelemahan 

lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu: 

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

1) Pegawai memperoleh penghargaan yang sepadan dengan 

prestasi kerjanya 

Pemberian Penghargaan PNS Terbaik adalah sebagai dasar 

untuk memberikan penghargaan kepada PNS Fungsional 

Umum/Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

yang berprestasi baik dengan unsur penilaian kesetiaan, prestasi 

kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, 

dan kedisiplinan. Tujuan pemberian penghargaan PNS terbaik 

adalah memberikan motivasi semangat kerja kepada PNS untuk 

dapat berkompetisi guna meningkatkan kinerja. Pemberian 

penghargaan prestasi kerja telah diatur dalam Peraturan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberian 

Perhargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik di Lingkungan 

SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Untuk mengatasi kelemahan ini Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah perlu mengimplementasikan 

Peraturan Gubernur tersebut sehingga diharapkan prestasi kerja 

pegawai terbaik diberikan penghargaan yang memadai. 

b. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang 

Pembinaan Sumber Daya Manusia 

1) Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM 

Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang diupayakan 

di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dinilai 

perlu peningkatan SDM yang mengacu pada kebijakan dan 

prosedur yang berlaku. Di samping itu, perlu ditingkatkan 
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kompetensi SDM yang ada dengan berbagai upaya antara lain, 

pelatihan yang disesuaikan dalam rangka pelaksanaan tugas. 

Peningkatan produktifitas pegawai dapat melalui penambahan 

aspek ketrampilan yang meliputi : 

- Kemampuan managerial, yakni kemampuan memimpin dan 

menggerakkan bawahan, melakukan koordinasi dan 

pengambilan keputusan; 

- Kemampuan teknis, yakni kemampuan untuk trampil dalam hal 

membangun SDM dengan memanfaatkan hasil teknologi dalam 

pelaksanaan tugas.   

2) Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) 

yang didokumentasikan    

Dalam pendokumentasian sistem penilaian kinerja dan 

sistem penghargaan (reward) di Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Provinsi Jawa Tengah dinilai kurang memadai. Sistem penilaian 

kinerja dan sistem penghargaan bagi pegawai sangat penting, 

karena dapat teridentifikasi pegawai yang berprestasi dan pegawai 

yang kinerjanya rendah. Dinas Pertanian dan Perkebunan telah 

melaksanakan sistem penilaian kinerja sesuai aturan yang berlaku 

berdasarkan Surat Sekretaris Daerah nomor: 840/021140 tanggal 

16 Desember 2014 perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan Gubernur 

Jawa Tengah No. 51 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur nomor 

43 Tahun 2014 Perihal Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 51 

Tahun 2013.   

Upaya untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah akan mendokumentasikan 

secara tertib terhadap sistem penilaian kinerja dan sistem 

penghargaan (reward) yang telah ada. 
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3) Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini  

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di 

lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 

diperoleh gambaran sebagai berikut: 

No  Sub Unsur  Kondisi  

1  Penegakan Integritas dan Nilai Etika  Cukup Memadai 

2  Komitmen terhadap Kompetensi  Cukup Memadai  

3  Kepemimpinan yang Kondusif  Cukup Memadai  

4  Struktur Organisasi yang Sesuai dengan 

Kebutuhan  

Cukup Memadai  

5  Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab 

yang Tepat  

Cukup Memadai  

6  Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang 

Sehat Tentang Pengembangan SDM  

Cukup Memadai  

7  Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) yang Efektif  

Cukup Memadai  

8  Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi 

Pemerintah  

Cukup Memadai  

 

2. Penilaian Resiko dan Penetapan Kegiatan Pengendalian 

a. Pernyataan Tujuan 

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan 

tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang‐ undangan. Dalam tahun 2020, rencana tindak 

pengendalian yang disusun Dinas  Pertanian dan Perkebunan Provinsi 

Jawa Tengah diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam 

rangka mencapai tujuan “Memantapkan produksi komoditas tanaman 

pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan 

pangan di Jawa Tengah” 
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b. Proses Penilaian Resiko 

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan 

kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. 

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan 

analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan manajemen. 

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada 

saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) telah ditetapkan besaran 

skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai berikut: 

a. Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan 

kejadian risiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut: 

- Dimensi Pengukuran konsekuensi/dampak risiko 

Rating Kategori Contoh Deskripsi 

4 Luar Biasa 
Mengancam Organisasi secara 
keseluruhan 

3 Besar Mengancam  sebagian program  

2 Rendah  Mengganggu sebagian kegiatan  

1 
Tidak 
Signifikan 

Mengganggu administrasi  

- Dimensi Pengukuran kemungkinan kejadian risiko 

Rating Kategori Contoh Deskripsi 

4 Hampir pasti terjadi  Terjadi  setiap tahun  

3 Kemungkinan besar  Terjadi 1 kali dalam 2 tahun  

2 Kemungkinan Kecil  Terjadi 1 kali dalam  3 tahun  

1 
Hampir mustahil 
terjadi  

Tidak terjadi lebih dari 3 tahun  
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b. Peringkat/status risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi/ 

dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, sebagai berikut: 

K
o

n
s
e

k
u

e
n

s
i 

/
 D

a
m

p
a

k
  

L
u
a
r 

B
ia

sa
 (

4
) 

 

    

B
e
sa

r 
  
 

(3
) 

 
    

R
e
n
d
a
h
 

(2
) 

 

    

T
d
k
 S

ig
- 

n
if
ik

a
n
 

(1
) 

 

    

 

Hampir 
Mustahil  
(1)  

Kemung- 
kinan 
Kecil    
(2)  

Kemun-
kinan 
Besar   
(3) 

Hampir 
Pasti              
(4) 

Kemungkinan 

c. Tingkat keutamaan pengendalian risiko dikelompokkan ke dalam 4 

(empat) kategori, sebagai berikut: 

Posisi 
Koordinat 

Level Deskripsi Tingkat Keutamaan 

9 < X ≤ 16 4 Ekstrim Segera dikelola 

6 < X  ≤ 9  3 Tinggi Diperlukan tindakan untuk 
mengelola risiko 

4 < X  ≤  6 2 Sedang Dikelola bila tersedia sumber daya 

X  ≤ 4  1 Rendah Tidak perlu tindakan 

 

c. Penetapan Kegiatan Pengendalian 

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam 

rancangan aktivitas pengendalian intern yang berfokus pada upaya 

penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan 

utama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.   

Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi tujuan yang 

ditetapkan dapat diidentifikasi sejumlah 12 risiko, sebagai berikut: 
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No Nama Kegiatan Resiko Tindak 
Pengendalian 

1 Peningkatan 
Produksi Padi  

Kemungkinan 
Produksi padi tidak 
tercapai (Ton): 
11.629.588 

a. Penerapan 
teknologi pertanian:  
Benih Bersertifikat, 
Pemupukan 
berimbang, Alih 
Fungsi Lahan, 
pendidikan 
masyarakat/pelatih
an petani (poktan), 
Pendampinga di 
lapangan oleh 
POPT dalam 
penyerapan 
teknologi pertanian 

b. Pengendalian 
terpadu,                                                                               
Kalender Tanam 
Terpadu, Antisipasi 
dan mitigasi 
perubahan iklim 

c. Meningkatkan 
ketersediaan dan 
mutu benih 
tanaman pangan, 
hortikultura dan 
perkebunan melalui 
sertifikasi dan 
pengawasan mutu 
peredaran benih di 
masyarakat 

d. Memperbaiki 
jaringan irigasi, 
memantapkan 
peran masyarakat 
peduli sarana dan 
prasarana 
pertanian 

e. Melaksanakan 

2 Peningkatan 
Produksi Jagung dan 
Serealia Lainnya 

Kemungkinan 
Produksi jagung tidak 
tercapai (Ton): 
Jagung 3.675.002  

3 Peningkatan 
Produksi Aneka 
kacang dan umbi 

Kemungkinan 
Produksi kedelai tidak 
tercapai (Ton): 
Jagung 104.940  

4 Peningkatan 
Produksi tanaman 
buah  

 

Kemungkinan 
Produksi durian tidak 
tercapai (ton): 
61.218; mangga 
460.466 

5 Peningkatan 
Produksi tanaman 
sayuran 

 

Kemungkinan 
Produksi bawang 
merah tidak tercapai 
(ton) 550.276; Cabe 
besar    209.232 
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No Nama Kegiatan Resiko Tindak 
Pengendalian 

6 Pengembangan 
tanaman semusim  

Kemungkinan 
Produksi tebu tidak 
tercapai (ton) 
2.948.695 

kegiatan tepat 
waktu, teknis, 
sesuai rencana 
tanam di tingkat 
penerima manfaat 
kegiatan 

f. Monitoring dan 
pemantauan 
pelaksanaan 
kegiatan secara 
periodik dan 
penyusunan 
laporan 
pelaksanaan 
kegiatan.  

g. Pengendalian 
terpadu,                                                                               
Kalender Tanam 
Terpadu, Antisipasi 
dan mitigasi 
perubahan iklim 

 

  

7 Pengembangan 
tanaman tahunan  

Kemungkinan 
Produksi kelapa tidak 
tercapai (ton) 
165.069 

 

8 Pengembangan 
tanaman rempah 
dan penyegar 

Kemungkinan 
Produksi kopi tidak 
tercapai  (ton) 21.019 

9 Pengelolaan air 
irigasi untuk 
pertanian 

Kemungkinan  
jaringan irigasi tidak 
terkelola dengan baik 

10 Perlindungan lahan 
pertanian dan 
perkebunan 

Kemungkinan lahan 
tidak terkelola 
dengan baik 

11 Pembiayaan 
pertanian,pupuk dan 
pestisida 

Kemungkinan 
terjadinya gagal 
panen 35.000 ha 

12 Dukungan sarana 
dan prasarana 
usahatani tembakau 

Kemungkinan sarana 
prasarana tidak 
terkelola dengan baik 

13 Pengendalian OPT 
dan Pemantauan 
Bencana 

Kemungkinan 
serangan hama dan 
penyakit pada 
tanaman serta 
bencana alam 

   

  

1. Sistem Informasi dan Komunikasi 

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu 

dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan 

pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait 

langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan 

pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.  

a. Pengelolaan Informasi 
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Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi.  Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus 

mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang 

diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan 

waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi 

secara efisien dan efektif. 

b. Penyelenggaraan Komunikasi 

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan 

media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk 

mendapatkan umpan balik yang konstruktif.    

2. Pemantauan Pengendalian Intern 

a. Pemantauan Berkelanjutan 

Pemantauan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, 

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dari atau 

akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

Pemantauan diartikan sebagai penilaian atas mutu kinerja SPI 

secara terus menerus dan terpadu terhadap kegiatan di Dinas Pertanian 

dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Pemantauan dilaksanakan 

terhadap semua kegiatan meliputi: (1) seluruh kegiatan yang ada didalam 

Renja (Rencana Kerja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa 

Tengah tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 

Provinsi Jawa Tengah, yang memperoleh anggaran dari APBD Provinsi 

Jawa Tengah; (2) seluruh kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Provinsi maupun di 

Kabupaten/Kota.  

Pemantauan dilaksanakan oleh : (1) Kepala Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran; (2) 

Sekretaris, para Kepala Bidang dan para Kepala Balai selaku Kuasa 
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Pengguna Anggaran; (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); (4) 

para pejabat  eselon IV, pejabat fungsional dan staf yang kompeten. 

Tahapan pemantauan meliputi: 

1. Penyusunan kriteria/standar. 

Penentuan kriteria/standar harus memenuhi dimensi dapat dicapai, 

ekonomis, dapat diterapkan, konsisten, menyeluruh, dapat dimengerti, 

dapat diukur, stabil, adaptable, legitimasi, dan seimbang. 

2. Pelaksanaan pemantauan. 

Pelaksanaan pemantauan program kegiatan dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan realisasi penyerapan anggaran, realisasi 

pencapaian target fisik, realisasi pencapaian target output, dan 

permasalahan/kendala yang dihadapi terutama yang terkait penerapan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hasil pemantauan 

disusun dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, semester dan 

tahunan.  

3. Perumusan rekomendasi. 

Berdasarkan hasil pemantauan dibuat rumusan rekomendasi yang 

bertujuan untuk mengatasi penyebab kegagalan pelaksanaan kegiatan 

dimaksud. Dan yang lebih penting rumusan rekomendasi tersebut 

dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait secara terpadu dan 

komperhensip. 

b. Evaluasi Terpisah 

Evaluasi terpisah bias dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan. Evaluasi bertujuan 

untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah 

berjalan efektif. 

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian 

tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian. 

Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah: 

- Bentuk pengendalian yang direncanakan 
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- Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan 

- Penanggungjawab pemantauan 

- Prosedur pemantauan 

- Waktu pelaksanaan  

Rincian pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah yang akan 

dilakukan tertuang dalam lampiran. 

c. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit 

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap 

rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun 

internal, maka setiap unit kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan 

melaksanakan tindak lanjutnya dengan teliti cermat dan penuh 

tanggungjawab.   
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BAB III 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

1. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan wujud komitmen 

pemerintah untuk meningkatkan manajemen pemerintahan dan menguatkan 

akuntabilitas instansi pemerintah. SPIP merupakan sistem yang lebih 

komprehensif dengan menekankan pada pentingnya softcontrol yaitu 

mengutamakan faktor komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh pejabat 

serta pegawai. 

2. Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam 

rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

3. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrumen untuk 

merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan 

infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai 

tujuan/sasaran. 

4. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang 

manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan 

kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat 

tercapai. 

B. Saran 
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Beberapa saran sebagai perbaikan untuk tahun-tahun kedepan terkait dengan 

penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa 

Tengah dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Agar dilaksanakan kegiatan sosialisasi, workshop atau pelatihan SPIP agar 

semua pegawai bisa memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) dan keterkaitan tugasnya dengan SPIP  

2. Perlu dilakukan proses evaluasi dan supervisi secara periodik atas 

pelaksanaan kompetensi dan komitmen kepada pegawai yang terstruktur dan 

berkesinambungan. 
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