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KATA PENGANTAR 
 
 

Laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) BBPP Binuang Triwulan IV  tahun 

2019  ini merupakan cerminan kinerja BBPP Binuang selama 3 (tiga) bulan, dari bulan 

Oktober s.d. Desember 2019 dan untuk dapat melihat gambaran pencapaian sasaran 

kegiatan dengan maksud dapat mendeteksi awal permasalan dan hambatan 

pelaksanaan pencapaian sasaran kegiatan tersebut dengan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala BBPP Binuang dengan Kepala Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. 

Kami menyadari bahwa selain keberhasilan yang telah dicapai selama  

triwulan IV ini masih terdapat kendala, permasalahan dan hambatan yang perlu 

mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan 

kegiatan kedepan. Kami berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan 

dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin 

permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BBPP Binuang yang lebih 

baik 

Laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) BBPP Binuang selama Triwulan IV 

adalah hasil kerjasama seluruh jajaran BBPP Binuang serta dukungan pemangku 

kepentingan di pusat dan daerah.  Besar harapan kami Laporan Sistem Pengendalian 

Intern (SPI) BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2019 ini dapat memberikan gambaran 

kinerja balai dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Binuang, Januari 2020 
 
 
 
 
 

Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si 
NIP. 19670731 199303 2 001 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 

Dalam kerangka mengembang amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern (SPI) Pemerintah, untuk 

memberikan keyakinan yang memadai dalam menilai efektivitas pencapaian 

sasaran suatu institusi/unit kerja serta memaknai Peraturan Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Intern Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan 

Gratifikasi di Lingkungan Kementrian Pertanian, maka perlu dilakukan review 

terhadap pelaksanaan pengendalian internal pada Balai Besar Pelatihan 

Pertanian Binuang. 

Penyelenggaraan kegiatan Instansi Pemerintah melalui anggaran berbasis 

kenerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan 

pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien, 

dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat menjamin 

penyelenggaraan kegiatan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang 

dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, melaporkan keuangan 

negara secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan 

terhadap peraturan perundangan. 

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

23/Permentan/OT.140/5/2009, tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian 

Intern (SPI) Departemen Pertanian, BBPP Binuang telah menyusun Petunjuk 

Pelaksanaan (Juknis) Sistem Pengendalian Intern (SPI). Balai Besar Pelatihan 

Pertanian (BBPP) Binuang, sebagai salah satu satker Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM Pertanian, sejak tahun 2009 telah membentuk Tim 

Satuan Pelaksana (Satlak) PI dan dalam perkembangannya TIM satlak PI 

BBPP Binuang telah mengalami pergantian beberapa kali. Terakhir tahun 

2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan. 
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B. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Laporan Perkembangan Sistem Pengendalian Intern 

Triwulan IV  T.A. 2019 adalah untuk memberikan informasi tentang 

perkembangan pelaksanaan SPI, tingkat keberhasilan yang telah dicapai, 

permasalahan/kendala yang dihadapi serta penyelesaian dalam kurun waktu 

Oktober s/d Desember 2019. Sedangkan tujuannya adalah sebagai 

pertanggungjawaban pimpinan atas efektifitas implementasi SPI di lingkungan 

BBPP Binuang. 
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BAB II 
 

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN 
 

A. Lingkungan Pengendalian 

1. Organisasi 

Bagan/Struktur Organisasi 

- Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang 

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

14/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 yang 

disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 

Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal  09 Oktober 2013  

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian 

Binuang adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi BBPP Binuang 
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2. Susunan Personalia 

Berdasarkan Struktur Organisasi tersebut diatas, Balai Besar Pelatihan 

Pertanian Binuang dibagi dalam 2 (dua) Jabatan yaitu Jabatan Struktural 

dan Jabtan Fungsional 

a. Struktural 

Sesuai struktur organisasi BBPP Binuang, susunan personalia pejabat 

struktural adalah sebagai berikut  : 

1. Kepala      : Dr.Ir.Yulia Asni Kurniawati, 

M.Si 

2. Kepala Bagian Umum   : Tata Sukmara, S.Sos, M.Pd 

3. Kepala Bidang Program   : Ir. D.A.D. Saraswati 

4. PLT.Kepala Bidang Penyelenggaraan : Ir. D.A.D. Saraswati 

5. Kepala Subag Kepegawaian dan RT : Ir. Endang Retno Iriani 

6. Kepala Subag Perlengkapan & Instalasi : Muhammad Idrus 

7. Kepala Subag Keuangan  : Kaspudin, SP, MA 

8. Kepala Seksi Program & Kerjasama : Agus Sumantri, SP 

9. Kepala Seksi Evaluasi & Pelaporan  : Zahrawati, SP 

10. Kepala Seksi Pelatihan Aparatur : Ramadhani Kurnia Adhi,               

                                                         SP, MS                                                          

11. Kepala Seksi Pelatihan Non Aparatur : Jirry Dwi Sambodo S Projo, 

                                                         SE 

b. Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada BBPP Binuang adalah 

jabatan fungsional widyaiswara dengan ditunjuk berdasarkan SK 

Kepala BBPP Binuang sebagai Koordinator Jabatan Fungsional  

adalah sebagai berikut : 

1. Koordinator Widyaiswara  :Toni Nugraha,SST,M.I.Kom  

c. Pengelola Keuangan Negara 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 

01/Kpts/KU.010/01/2018 tanggal 02 Januari 2018, tentang Penetapan 

Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan pengembangan 

Sumberdaya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian telah ditunjuk                            
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Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran 

BBPP Binuang, Bendahara Pengeluaran Widayatmi, SE dan 

Bendahara Penerima Bahrani Norefendi, SE.  

Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat 

Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PP-SPM) ditunjuk 

dengan Keputusan Kepala BBPP Binuang selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran Nomor 135/KPA/I.16/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 Ir. 

Sukadi, MP selaku PPK dan Keputusan Kepala BBPP Binuang selaku 

Kuasa Pengguna Anggaran 

d. Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) 

Personalia Satlak PI ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP 

Binuang Nomor : 21.2/KPA/I.16/02/2019 tanggal 06 Februari 2019 

dengan susunan sebagai berikut  : 

Penanggung Jawab  : Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si 

Ketua    : Budiono, SP, MM 

Sekretaris   : Zahrawati, SP 

Anggota    :  1. Ir. Endang Retno Iriani 

        2. Adi Widiyanto,SP, MP  

        3. Ramadhani Kurnia Adhi, SP, MS 

        

3. Pembagian Tugas dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

- Pembagian tugas didasarkan pada kebutuhan organisasi dengan 

menetapkan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas. 

- SKP bagi pejabat fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan yang 

tercantum pada petunjuk pelaksana masing-masing jabatan fungsional. 

- Semua pegawai telah ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan/tugas 

berdasarkan atas pertimbangan kompetensi (knowledge &skill) serta 

sikap (attititude) pegawai. 

- Sosialisasi organisasi disampaikan kepada seluruh pegawai pada awal 

tahun dan setiap kesempatan pertemuan/rapat. 
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4. Prosedur 

a. Prosedur kerja telah dibuat dan ditetapkan oleh Kepala BBPP Binuang 

dalam format yang mengacu pada peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2009 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Administrasi Pemerintahan. 

b. Prosedur Operasional Standar (POS) untuk implementasi sistem 

manajemen mutu dengan format sesuai Standar Internasional ISO 

9001 : 2015. 

c. Standar Operasional Prosedur dalam format SOP Instansi Pemerintah 

 

5. Peningkatan Disiplin 

- Melaksanakan absen masuk (pagi), istirahat (siang) dan pulang (sore) 

dengan menggunakan absen elektronik setor mata. 

- Memberikan hasil/print out absensi dengan finger print setiap setiap 

awal bulan berikutnya kepada masing-masing pegawai, serta 

mengumumkannya di papan informasi elektronik. 

- Menyelenggarakan Upacara Bendera Hari Kesadaran Nasional pada 

setiap tanggal 17 setiap bulan dan hari besar Nasional 

- Menyelenggarakan apel pagi setiap hari Senin s.d Jumat. 

- Pencatatan terhadap ASN yang tidak memakai pakaian seragam dan 

atributnya. 

- Mengembangkan row model dimasing-masing seksi,bidang dan balai 

untuk staf yang dipimpinnya perlu dikembangkan dan ditingkatkan. 

6. Kebijakan 

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : SE-

4633/KP.370.A/11/2015 sebagai upaya peningkatan disiplin, Efektivitas dan 

Efisiensi serta meningkatkan budaya kerja dan kinerja Pegawai 

dilingkungan Kementrian Pertanian agar mematuhi  dan melaksanakan hal-

hal sebagai berikut : 

a. Mentaati jam kerja dan mengisi daftar hadir pegawai sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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b. Bekerja secara efektif sesuai jam kerja serta fokus dan produktif 

menyelesaikan pekerjaan. 

c. Melayani para pemangku kepentingan dan masyarakat dengan 

melaksanakan pelayanan prima. 

d. Dilarang meninggalkan jam kerja pada jam kerja kecuali untuk 

melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas pekerjaan, ke toilet 

dan melaksanakan ibadah sholat 

e. Menjaga sopan santun, kerapihan serta mengenakan seragam kerja 

dan kartu tanda pengenal sesuai peraturan yang berlaku termasuk 

satpam dan sopir. 

f. Memeilhara kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor, serta 

membuang sampah pada tempatnya. 

g. Menyimpan, menata dan mengelola dengan baik dokumen/surat 

dinas/data, barang milik negara/investasi kantor dan barang lainnya. 

h. Melaksanakan penghematan penggunaan sarana dan prasarana kerja 

serta anggaran belanja negara seperti listrik, air, BBM, telpon, ATK, 

Perjalanan Dinas kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor dan 

pengadaan barang dan jasa. 

i. Menggunakan produk dalam negeri dalam berbagai aspek antara lain 

pengadaan barang dan jasa serta konsumsi rapat/pertemuan. 

j. Menyajikan menu tradisional sehat serta bahan baku pangan lokal dan 

buah-buahan lokal untuk rapat/pertemuan, pelatihan/workshop/seminar 

dan kegiatan sejenis lainnya. 

k. Membatasi rapat/pertemuan diluar kantor dengan fasilitas hotel/ villa/ 

cogtage/resort dan atau fasilitas sejenisnya lainnya yang bukan milik 

pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 

B. Kegiatan Pengendalian 

1.   Pengendalian 

a. Pemeriksaan Kas 

Kepala BBPP Binuang/KPA melakukan Pemeriksaan Kas Bendahara 

setiap akhir bulan dan triwulan, buku diperiksa oleh PPK yang 
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diketahui oleh KPA, hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara 

Pemeriksaan dan Registrasi Penutupan Kas. 

 

b. Rekonsiliasi 

Bendahara melakukan rekonsiliasi dengan KPA dan KPPN setiap 

awal bulan berikutnya 

c. Laporan Keuangan 

Petugas SAKPA dan SIMAK-BMN melakukan input data sesuai SP2D 

dan disatukan dalm SAI untuk mendapatkan Neraca Keuangan 

Satker. 

d. Pertemuan SPI 

Pertemuan evaluasi SPI dilaksanakan setiap Triwulan minggu terakhir 

dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Satlak PI, serta seluruh 

penanggung jawab kegiatan baik teknis maupun administrasi dan 

yang bertindak sebagai pengarah adalah Kepala Balai atau 

penanggung jawab. Dalam pertemuan tersebut dievaluasi semua 

kegiatan yang telah direncanakan dengan menggunakan logsheet 

evaluasi SPI dan perbaikan berkelanjutan implementasi ISO 

9001:2015 yang memuat kondisi, penyebab, rencana penanganan 

(tindakan, penanggung jawab, pelaksana, target waktu). Evaluasi 

(sudah/belum, alasan). Setelah evaluasi selain kegiatan yang belum 

selesai menjadi rencana untuk pertemuan selanjutnya, ditambahkan 

juga rencana baru sesuai kebutuhan dan perencanaan dalam ROK. 

Perlunya pertemuan satlak setiap bulan, dalam rangka meningkatkan 

soliditas dan membahas hasil analisis resiko untuk menjadi bahan 

penyusunan laporan triwulan. 

 

2. Penguatan Kegiatan Pengendalian 

a. Kepala Balai/KPA 

Kas Opname Bendaharawan bulan Oktober s/d Desember  2019 

b. Satuan Pelaksana SPI 

Pengendalian Triwulan I,II,III Tahun 2019 telah dilaksanakan, 

Berdasarkan Surat Perintah Kepala BBPP Binuang Nomor : 
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21.2/KPA/I.16/02/2019 tanggal 06 Februari 2019 dengan hasil 

tertuang dalam laporan ini. Namun perlu ditingkatkan kualitas dan 

harmonisasi lintas seksi,bidang, dan kegiatan /program didalam balai. 

C. Informasi dan Komunikasi 

a. Penyampaian informasi intern dilaksanakan melalui penyampaian Amanat 

Pembina Apel pagi setiap hari Senin dan Kamis meliputi : 

- Agenda Kegiatan 

- Agenda Pertemuan 

- Agenda Peningkatan Komptensi ASN 

- Agenda Tamu Kunjungan 

- Laporan Kinerja Kepala Balai 

- Agenda yang tertunda 

- Penyampaian Informasi penting/baru dan sosialisasi Peraturan 

Perundang- Undangan terbaru 

- Hal-hal lain yang dianggap penting 

b. Informasi ekstern diterima dan disampaikan melalui surat dan media 

elektronik (internet) melalui http://bbpp.binuang.co.id, www// bbppbinuang. 

deptan.go.id dan email bbppbinuang@gmail.com 

 

D. Pemantauan Pengendalian Intern 

Pemantauan Berkelanjutan 

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan pada kegiatan strategis dan 

kegiatan pengadaan barang dan jasa sejak tahapan input (persiapan dan 

kegiatan) tahapan proses (pelaksanaan kegiatan on going) dan tahap Output 

(hasil kegiatan) maupun outcame (berfungsinya hasil kegiatan) 

Pemantauan berkelanjutan meliputi  : 

a. Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian 

b. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian 

c. Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran 

d. Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan 

e. Layanan Sarana dan Prasarana 

f. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 

g. Layanan Perkantoran 
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Pelaksanaan Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui Rapat 

Evaluasi SPI yang diselenggarakan pada minggu pertama setiap bulan. 
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BAB III 
 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 
 
Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang merupakan instansi pemerintah yang 

memberikan pelayanan publik berupa pelayanan prima pengembangan 

sumberdaya manusia pertanian. Pelayanan tersebut diimplementasikan terhadap 

pelaksanaan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, 

mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang 

pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian telah menerapkan amanat 

undang-undang No. 25 tahun 2009 mengenai standar pelayanan publik dan 

peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi 

Republik Indonesia No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM). 

Setelah mendapatkan beberapa Sistem Pengendalian Internal (SPI) Award sejak 

tahun 2009 dan ditetapkannya Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sebagai 

Instansi yang memilik predikat Wilayah Bebas Korupsi, maka tantangan Balai Besar 

Pelatihan Pertanian Binuang selanjutnya mempertahankan predikat tersebut dan 

berupaya untuk membangun Zona Integritas menuju Bebas Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi bersih melayani dan sekian lama SPI berkiprah hingga sekarang masih 

berkomitmen untuk mewujudkan instansi yang memiliki integritas dan komitmen 

yang tinggi. 

Seiring dengan tuntutan Standar Pelayanan Publik dan Peraturan terbaru Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 

52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 

maka pelayanan prima dan integritas kepada publik menjadi prioritas kebijakan 

strategis. Instansi Pemerintah dituntut untuk menjadi aparat negara yang bersih dan 

sehat melalui reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan satu langkah 

awal untuk melakukan penerapan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah 

yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat dilakukan pelayanan kepada 

masyarakat secara cepat, tepat dan frofesional. Gaung reformasi birokrasi sudah 

terdengar selama beberapa tahun terakhir ini, penerapan maupun evaluasi 
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terhadap reformasi birokrasi juga telah dilakukan. Balai Besar Pelatihan Pertanian 

Binuang senantiasa ingin memberikan pelayanan yang terbaik melalui pencapaian 

target yang telah ditetapkan diantaranya adalah pencapaian Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2015, penetapan Standar Pelayanan Publik dan senantiasa 

mengedepankan kepentingan pengguna jasa untuk mempercepat pencapaian 

target reformasi birokrasi. 

Dengan adanya Pembangunan Zona Integritas, SPI semakin mantap dan 

berkembang untuk mewujudkan suatu tekad yang lebih dari sekedar Wilayah Bebas 

dari Korupsi tetapi bagaimana menciptakan Balai Besar Pelatihan Pertanian 

Binuang yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati sehingga tercipta Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani. 

Melalui pembangunan  Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi 

Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2012. 

Pembangunan Zona Integritas focus pada pelayanan prima dan integritas kepada 

publik menjadi prioritas kebijakan strategis. SDM Balai Besar Pelatihan Pertanian 

Binuang sebagai Instansi Pemerintah dituntut untuk menjadi aparat negara yang 

bersih dan sehat melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan satu 

langkah awal untuk melakukan penetapan terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat dilakukan pelayanan 

kepada masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. 

Untuk memaksimalkan implementasi Pembangunan Zona Integritas telah dibentuk 

TIM Pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Kepala BBPP Binuang Nomor 21.2/KPA/I.16/02/2019  tanggal 06 Februari 2019 
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BAB IV 
 

TINGKAT KEBERHASILAN 
 
 
1. APBN 

a. Anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2019 

berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun 2019 sebesar                         

Rp. 16.361.165.000,- 

b. Realisasi Anggaran per 31 Desember  2019 telah mencapai Rp. 

15.277.561.510,-  (93,06%) 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Desember 2019 sebesar                   

Rp. 104.763.350,- dari target Rp. 68.033.600,- 

Tabel. 1 Realisasi PNBP Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang 
    Per 31 Desember 2019 

 

No. 

 

JENIS PENERIMAAN 

JUMLAH (Rp.)  

KETERANGAN Triwulan IV 

Penerimaan Umum   

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai 
TAYL 

 
- 

 

2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan 
Bangunan 

 
5.732.850 

 

Penerimaan Fungsional   

1. Pendapatan penjualan hasil pertanian, 
perkebunan, peternakan dan budidaya 

 

19.230.500 

 

2. Pendapatan Penggunaan Sarana dan 
Prasarana Sesuai dengan Tugas dan 
Fungsi 

79.800.000 

 

 

Jumlah 104.763.350  
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BAB V 
 

PERMASALAHAN/KENDALA YANG DIHADAPI DAN SOLUSI 
PENYELESAIANNYA 

 
Kendala dan Solusi  : 
 
2.1. BIDANG /BAGIAN TATA USAHA 

No. URAIAN PERMASALAHAN URAIAN SOLUSI 
1 STRUKTUR ORGANISASI   
   Peran dan Fungsi SO dari semua 

level  belum optimal dalam 
membangun harmonisasi dan 
sinkronisasi jaringan 
kelembagaan yang utuh dan total 

a.  Intensif memberikan pengarahan dan  
     pembinaan. 
b.  Meningkatkan kompetensi melalui diklat  
     structural/Fungsional 
c.  Optimalkan melaksanakan komitmen bersama  
     dalam mencapai tujuan organisasi. 
d.  Optimalkan penjabaran TUSI dan PK segenap 

level SO, sehingga masing masing SO 
memahami dan mempunyai dasar yang kuat 
dalam mengiprovisasi tugas-tugasnya. 

 
2 KEUANGAN  
 a.Serapan dibawah target 

kementan yaitu 93,06% 
a. Koordinasi lintas seksi/bagian /bidang terkait  
    khususnya bendahara membahas titik lemah  
    networking, perlu deteksi dini. 
b. Solusi alternatif sedini mungkin sgmana aturan  
    yang diperkenankan, sehingga efektifitas   
    kegiatan dapat terwujud. 
c. Penguatan SOP pencairan anggaran agar 

sedini mungkin dapat dipersiapkan sesuai 
kebutuhan . 

3 SDM  
 a. Tingkat Kesadaran /Disiplin 

laksanakan tupoksi dan 
improvisasi bertugas masih perlu 
ditingkatkan 

a.Konsisten dan adil dalam sistem penghargaan  
   dan sangsi. 
b.Perlu motivasi dan improvisasi pimpinan yang  
   ektra dalam memberdayaan SDM yang ada. 
c.Konsulting yang bersifat pribadi untuk  
   menemukan masalah masing masing SDM 
d.Perlu ditumbuhkembangkan setiap personal 

agar sadar dan bertanggungjawab dalam 
transformasi wawasan, pengetahuan dan skill 
kepada petugas pengganti. 

 b. Regenerasi  SDM lambat dan 
pensiun akibatnya ada peluang 
terjadi kekosongan  jabatan pada 
beberapa  level. 

a. Usulan SDM yang baru 
b. Optimalisasi Program regenerasi SDM 

setidaknya level 2 lapis ( contoh eselon 4 
standar gol III-C , maka III A dan III B sudah 
ada calon baik  intern dan ekstern secara 
transparan sehingga ada kompetitif yang 
sehat 

c. Mengembangkan kompetensi SDM yang ada 
dengan bimtek/diklat Pelayanan Prima,RB , 
kearsipan dan kehumasan . 
 

4. SARANA  
 a. Jumlah dan Kualitas SARANA 

penunjang pelatihan dan 
a. Standarisasi Spesifikasi Sarana yang ada 

sebagimana aturan 



16 
 

administrasi perlu ditingkatkan, 
khususnya dalam ERA IT 
(ONLINE :E-dokumen/berkas) 

b. Peremajaan sesuai Spesifikasi yang 
dibutuhkan berdasarkan aturan yang 
dilakukan TIM evaluasi /taksir nilai barang. 

c. Peningkatan kapasitas INTERNET untuk 
mendukung ERA IT (E-dokumen /berkas) 

d. Perikrutan Tenaga pemeliharaan sarana IT 
yang kompeten dan meningkatkan 
kompetensi yang telah ada 

e. Optimalkan inventasisasi sarana dan 
transparansi proses penghapusan barang. 

f. Penambahan sarana admintrasi sesuai 
kebutuhan dalam melayani intern dan ekstern 
balai. 

 b. Biaya Pemeliharaan kecil a.  Peningkatan alokasi biaya perawatan sarana 
dan secara berkala secara profesional. 

b. Proses pengadaan secara transparan dan 
kompetitif. 

 c. Sarana Praktek perlu 
dikembangkan sesuai kebutuhan 
organisasi, Pasar ( kompetensi 
Pencari Kerja) 

Peningkatan dan pengembangan sarana  sbb: 
a.Sarana /Alat Labolatorium penyuluhan 
b.Sarana /Alat Labolatoirum Pengolahan Hasil 
c. Sarana /Alat Labolatorium Benih 
d.Sarana Pergudangan Alat, arsiparis dan rak  
   pendukung (dilengkapi program komputerisasi  
   online ) 
e.Pagar Keliling balai 
f.Instalasi hidroponik,screen house, kandang 

terpadu, rumah kompos,rumah jamur, ruang 
istirahat karyawan lapangan, gazebo di lahan 
praktek 

 d. SDM koordinator lapangan perlu 
ditambah dan dikembangkan 
kompetensinya 

a.Penambahan Jumlah sesuai divisi/bidang 
usaha 

b.Pelatihan teknis dan manajemen  
5 ADMINISTRASI -DOKUMEN  
 a.Masih terbatasnya layanan  

   dokumen secara cepat dan tepat 
a. Perlu dikembangkan sistem kearsipan secara  
    online/IT intern balai. 
b.Sistem kearsipan dan dokumen di semua level 

seksi/bagian/bidang perlu improvisasi,Akurasi 
dan kekinian informasi berkas/dokumen  

   yang mudah diakses secara Cepat dan tepat. 
e.  Pengembangan kompetensi petugas 

administarsi melalui bimtek/diklat kompetensi 
 
 
2.2. BIDANG/BAGIAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN 

No. URAIAN PERMASALAHAN URAIAN SOLUSI 
1 STRUKTUR ORGANISASI  
 a.masih terbatasnya improvisasi untuk 

membangun budaya kerja dan 
kerjasama secara harmonis . 

 

a.Optimalkan kerjasama lintas bagian/bidang  
   pendukung pelatihan. 
b.Meningkatkan improvisasi tim untuk meningkatkan 

pelayanan masyarakat dibidang pelatihan. 
2 KEUANGAN  
 a.Koordinasi dan harmonisasi program 

dan kegiatan pelatihan dengan tim 
pendukung (keuangan,Wi dan 
program) perlu ditingkatkan agar 
kesiapan anggaran pelatihan tepat 
waktu yang telah ditentukan sesuai 

a. Pengarahan pimpinan secara intensif  perihal 
kebijakan dan operasional secara konsisten dan 
proyektif. 

b.Optimalkan melaksanakan SOP pelatihan secara 
konsisten . 

c.Mengoptimalkan ketersediaan syarat syarat untuk 
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SOP  pencairan anggaran agar kegiatan tidak mengalami 
kesulitan dan tersedia sesuai jadwal pelaksaan 
kegiatan. 

 b.Pola pencairan anggaran (strategi 
anggaran internal organisasi belum 
inovatif/kreeatif) 

a.Perlu kebijakkan yang proyektif dan akurat dengan 
tetap memperhatikan aturan yang ada. 

b.Perlu manajemen Ketersediaan anggaran yang 
berbasis efektifitas,efisiensi dan progresif.  

3 SDM  
 a. Transparansi pendelegasian TUSI 

kepada pelaksana perlu di 
tingkatkan 

a. Pengarahan kepada pelaksana secara intensif dan 
terdokumentasikan/tertulis. 

b. Motivasi kepada pelaksana dengan penghargaan 
dan sanksi secara konsisten dan transparan. 

c. Kontroling TUSI yang didelegasikan secara intensif 
4 SARANA  
 a.Terbatas jumlah dan kapasitas 

sarana administrasi dan pelatihan 
a. Penambahan sarana administrasi sesuai kebutuhan 

dalam melayani intern dan ekstern balai. 
b.Penugasan pelaksana yang kompeten pada bidang 

IT dalam pelayanan pelatihan 
5 ADMINISTRASI-DOKUMENTASI  
 a.Keterlambatan pelaporan 

penyelenggaraan pelatihan 
a.Optimalkan sistem pendelegasian dan transparansi  

penugasan (personal, waktu,cara) 
b.Konsolidasi melalui pertemuan dan pengendalian 

pelaksanaan secara intensif. 
c.Motivasi kerja secara proporsional kepada 

pelaksana  
d.Sinkronisasi rencana kerja TIM pendukung dan 

secara konsisten bersama sama komitmen 
mewujudkan. 

e.Optimalkan kesadaran dan tanggjawab segenap tim 
pelaksana dengan memotivasi baik penghargaan 
dan sangsi. 

 
2.3. BAGIAN/BIDANG  PROGRAM DAN EVALUASI 

No. URAIAN PERMASALAHAN URAIAN SOLUSI 
A STUKRUT ORGANISASI/ 

KELEMBAGAAN 
 

1 SOP belum optimal berjalan  Pimpinan memberikan arahan dan penekanan 
implementasi SOP dan mekanisme penunjangnya 

B KEUANGAN  
1 Alokasi Anggaran Terbatas Penambahan jumlah dan optimalkan efisiensi 

anggaran yang ada 
2 Pengalokasian anggaran masih belum 

harmonis antar bidang/bagian 
a. Sinkronisasi jauh jauh hari (November-Desember 

tahun sebelumnya sudah mulai menyusun  bakal 
rencana anggaran yang akan datang. 

b. Penentuan Bidang prioritas yang dijadikan sasaran 
pengalokasian anggaran 

c. Memanfaatkan hasil Temu Mitra Kerja, kajian 
lapangan, aspirasi masyarakat terkait pelatihan dan 
skala prioritas organisasi/KEMENTAN RI. 

d. Revisi anggaran secara komprehensif dan akurat 
dengan menyesuaikan jadwal kegiatan yang telah 
disusun 

 
3 Masih perlu ditingktkan disiplin 

penyelesaian administasi keuangan 
a.Pengarahan oleh pimpinan/atasan 
b.Motivasi atasan langsung dengan  
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yang akan mempengaruhi pencairan 
anggaran periode berikutnya 

   pengendalian/pendampingan secara intensif 

C SARANA  
1 Terbatasnya Aplikasi penunjang TUSI 

Program dan Evaluasi 
a.Pengalokasian anggaran peningkatan kapasitas  

server , untuk menunjang akses online dan 
meningkatkan kapasitas data yang dapat di 
kembangkan dan disimpan. 

b.Penambahan kegiatan yang memperluas informasi 
secara akurat dan aktual. Survay,kajian dan analisis 
data lapangan 

 
D. SDM  
1 Terbatas jumlah dan kompetensi SDM 

pelaksana 
a.penambahan personil sesuai kebutuhan TUSI 
b.Pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan TUSI 
 
 
 
 
 

E. ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI  
1 Perlu pengembangan kkompetensi 

ditingkat manajemen dan pelaksana 
a.Perlu pengarahan dan motivasi dari pimpinan 
b.Peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan 

kompetensi yang diperlukan. 
2 SOP belum berjalan sesuai dokumen 

/administrasi yang distandarkan 
a.Memberikan arahan dan pembinaan oleh  
   atasan 
b.Pelatihan ISO2015  dan standar administrasi lain 

yang diperlukan 
c. Pengawasan dan Pengendalian perlu ditingkatkan 

dan dikembangkan cara memotivasi staf agar 
melaksanakan sesuai SOP 

 
2.4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
No URAIAN PERMASALAHAN URAIAN SOLUSI 

A KELEMBAGAAN-STRUKTUR 
ORGANISASI 

 

1 Harmonisasi dan Sinkronisasi 
Spesialisasi dan Kompetensi 
Widyaiswara masih perlu diperkuat 

a.Perlu dibentuk Divisi/POKJA 
b.Penguatan Kompetensi dan  spesialisasi  
   Widyaiswara 
c.Penguatan kelembagaan  widyaiswara dengan  
   SK Kepala Balai, dengan alokasi anggaran dan  
   sarana yang memadai 

B KEUANGAN  
1 Terbatasnya anggaran pengembangan 

Profesi, sarana,dan adminstrasi yang 
diperlukan untuk mendukung TUSI 
widyaiswara 

a.Penambahan anggaran belanja ATK, Sarana dan 
pengembangan profesi dan kompetensi melalui 
Diklat teknis dan funsgional secara optimal 

2 Dukungan Anggaran dalam 
melaksanakan tugas luar/perjalananan 
kewidyaiswaraan  perlu disediakan 
secara cukup dan tepat waktu 

a.Penyediaan anggaran secara stanby/deposit yang 
sewaktu diperlukan dapat digunakan baik yang 
dikelola PUM kegiatan maupun bendahara 
keuangan sesuai jadwal bulanan yang telah disusun. 

b.Akurasi jadwal kegiatan yang disusun seksi program 
dan penyelenggara pelatihan dapat dijamin untuk 
dasar menyusun rencana kerja widyaiswara sebagai 
dasar PUM/bendahara  
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C SDM  
1 Perlu ditingatkan lagi  optimalisasi 

pengembangan kompetensi dan 
profesi widyaiwara 

a.Perlu pembimbingan secara terskedul para 
widyaiswara pada jenjang lebih rendah oleh 
widyaiswara jenjang lebih tinggi secara 
formal/informal. 

b.Perlu diklat,bimtek dan kegiatan forum ilmiah lebih 
intensif. 

c.Pengembangan Divisi Teknis ,agar profesi dan 
kompetensi widyaiswara dapat di optimalkan dan 
19ocus sesuai spesialiasi dan kompetensi serta 
kapasitas lain yang distandarkan oleh LAN. 

2. Terbatasnya ruang improvisasi , 
inovasi dan kreatifitas  

a.Perlu diberikan ruang lebih luas untuk 
meningkatkan layanan pelatihan yang menarik dan 
sesuai kebutuhan masyarakat/peserta. 

b. Memberikan motivasi diri dan penghargaan atas 
inovasi dan kreatifitasnya. 

c. Memberikan peluang untuk forum forum bimtek 
dan pelatihan yang mampu mengimprov 
masyarakat secara produktif dan kompetitif 
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BAB. VI 

 
PENUTUP 

 
Selama Triwulan III permasalahan intern mampu dicarikan solusi pemecahan 

masalah dengan sistem pengendalian intern yang sudah berjalan,meski harus terus 

dikembangkan lebih lanjut sehingga tidak menjadikan kendala/masalah yang 

berarti. Kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut : 

1. Anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2019 

berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun 2019 sebesar                                   

Rp. 16.361165.000,- 

3. Realisasi anggaran per 31 Desember 2019 telah mencapai Rp. 

15.277.561.510,- 

4. Perlu adanya kerjasama yang baik antar bidang/bagian/KJF sehingga kinerja 

bisa lebih ditingkatkan 

5. Koordinasi dan harmonisasi program dan kegiatan pelatihan dengan tim 

pendukung  perlu ditingkatkan agar kesiapan anggaran pelatihan tepat waktu 

yang telah ditentukan sesuai SOP 

6. Perlu dikembangkan progrm/kegiatan yang lebih inovatif dan kreatif sehingga 

mampu mengimprov masyarakat/peserta pelatihan. 

7. Perlu ditingkatkan harmonisasi dan sinronisasi kerja dalam seksi,bidang dan 

lingkup balai. 

Demikian laporan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai evaluasi dalam 

rangka mewujudkan clean govermment. 

 

 

 

 

 


