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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang 
 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah 

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai 

dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan 

keuangan daerah. Disamping itu, terdapat beberapa peraturan 

perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah 

yang telah terbit lebih dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Dengan penetapan peraturan perundang-undangan tersebut, 

membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan daerah yang 

lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh 

tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian internal atas 

keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka 

penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan 

pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta 

efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi 

keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu 

Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, 

melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan 



aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas 

dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Pasal 58 

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem 

pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan 

Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan 

Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber 

daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan 

keyakinan mutlak. 

 
 
 
B. Dasar Hukum 
 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia, Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalimantan Barat.  

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90 Tahun 2019, 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 

110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah  Provinsi Kalimantan Barat. 

 
 
C. Maksud dan Tujuan 
 

Maksud penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah 

pada suatu Satuan  Kerja Perangkat Daerah agar dapat : 

 



1. Mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif; 

2. Melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara andal; 

3. Mengamankan Barang Milik Daerah; 

4. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disusun berdasarkan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1. ukuran; 

2. kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat 

daerah; 

3. aspek biaya-manfaat (cost and benefit); 

4. sumber daya manusia; 

5. kejelasan kriteria pengukuran efektifitas; 

6. perkembangan teknologi informasi; serta 

7. dilakukan secara komprehensif. 

 

Tujuan adanya suatu sistem yang disebut Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP)   adalah sebagai berikut : 

1. seluruh tingkat pimpinan Instansi Pemerintah mampu 

menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan 

kegiatan di instansi masing-masing mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, 

sehingga dapat terlaksana secara tertib, terkendali serta efisien dan 

efektif; 

2. adanya suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai 

bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah 

dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan 

pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset 

negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang- 

undangan 

 



D. Ruang Lingkup 
 

Ruang lingkup SPIP mencakup semua faktor atau unsur yang 

mempengaruhi efektifitas suatu pengendalian intern yaitu : 

1. Lingkungan Organisasi, atau dalam SPIP dikenal sebagai 

Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah 

lingkungan dimana pengendalian tersebut berada, yaitu meliputi 

antar lain : seluruh personil baik atasan maupun bawahan, 

integritas, nilai etika dan kompetensi personil, manajerial, struktur 

organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, 

pengawasan oleh aparat pengawas internal, dan hubungan antar 

instansi; 

2. Risiko Organisasi atau dalam SPIP dikenal dengan Penilaian 

Risiko. Berbagai risiko organisasi dapat menghambat bahkan 

menggagalkan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan 

kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Kalimantan Barat. Oleh karena itu risiko perlu diidentifikasi dan 

dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap hal tersebut; 

3. Aktivitas Pengendalian Internal atau dalam SPIP dikenal sebagai 

Kegiatan Pengendalian. Kegiatan pengendalian mempunyai 

makna luas yaitu segala upaya dan wujud yang dilakukan 

organisasi dalam rangka mengendalikan segala aktivitasnya agar 

tujuan dalam arti sempit dan luas (dimensi waktu dan operasional) 

dapat terwujud secara efektif dan efisien. Segala upaya dan wujud 

sebagai manifestasi dari pengendalian intern tersebut 

didesain/dibangun berdasarkan penilaian risiko. Dalam Rencana 

Tindak Pengendalian (RTP) ini, penilaian risiko diutamakan dalam 

kegiatan pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalimantan Barat ; 

4. Informasi dan Komunikasi, antar personil baik atasan dengan 

bawahan, maupun dengan instansi lain serta stakeholders 



merupakan bagian penting dari organisasi. Efektifitas pengendalian 

intern sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan komunikasi; 

5. Pemantauan, dilakukan bukan hanya pada aspek operasional dan 

keuangan saja, namun pemantauan juga dilakukan terhadap 

efektifitas dan kualitas pengendalian internnya. Pemantauan harus 

dilakukan secara berkelanjutan oleh atasan dan para personil 

organisasi. Efektifitas pengendalian intern perlu juga dievaluasi 

oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun pihak 

eksternal. 

 
 
 

 

 

 

 

 



BAB II 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 

 
 
A. Pengertian SPIP 
 

Dalam Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan 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 kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian 

dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai suatu mekanisme 

pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan pegawai serta 

diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan 

secara berkesinambungan (on going basis) guna mencapai tujuan 

organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut harus dapat dicapai 

dengan cara menjaga dan mengamankan aset daerah yang dimandatkan 

kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan 

Barat yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 

menjamin tersedianya laporan manajerial yang lebih handal, meningkatkan 

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak 

keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan 

pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektifitas organisasi dan 

meningkatkan efisiensi biaya. 

B. Tujuan SPIP 



 

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 

2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi. Pemberian jaminan berupa keyakinan memadai 

terhadap tercapainya tujuan sebaiknya dapat diberikan sejak tahap 

manajemen perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan anggaran, penatausahaan pelaksanaan anggaran, 

pelaporan pelaksanaan anggaran, dan pemantauan. 

 
 
 
C. Unsur-Unsur SPIP 
 

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 

2008 adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian; 

2. Penilaian Risiko; 

3. Kegiatan Pengendalian; 

4. Informasi dan Komunikasi; 

5. Pemantauan Berkelanjutan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

RENCANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SPIP 

 

 
a. Rencana Kegiatan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I 2021 
 

Rencana kegiatan penyelenggaraan SPIP pada program kegiatan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat 

Triwulan  III Tahun 2021 adalah : 

1. Persiapan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan 

Barat memulai rencana kegiatan penyelenggaraan SPIP melalui 

proses persiapan perencanaan dari tingkat Kesekretariatan, Bidang 

dan UPTD berdasarkan tusi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang berpedoman pada 

RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Indikator Kinerja Utama 

(IKU), dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Setelah itu proses 

selanjutnya adalah melalui perencanaan yang bersifat 

menyeluruh/komprehensif yang mengarah pada suatu hasil/tujuan 

yang ingin dicapai. Produk perencanaan pada tingkat ini akan 

menjadi pedoman/arahan bagi proses selanjutnya, yaitu 

penganggaran. 

2. Penganggaran 

Proses pada penganggaran ini dilakukan mulai dari usulan yang 

ditetapkan yang bersifat menyeluruh yang merupakan media untuk 

mewujudkan hasil/tujuan yang telah ditetapkan dalam proses 

perencanaan. Usulan anggaran yang diajukan disesuaikan dengan 

program kegiatan yang akan dilakukan sebagai prioritas 

berdasarkan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalimantan Barat.  

Penganggaran yang diajukan melalui tahapan dari penyusunan 



Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya 

disampaikan untuk pembahasan lebih lanjut di Bappeda Provinsi 

Kalimantan Barat  untuk mendapatkan pagu (anggaran) sementara. 

Selanjutnya proses RKA yang telah dibahas di Bappeda Provinsi 

Kalimantan Barat dibahas lebih lanjut oleh TAPD, yang akhirnya 

disetujui dan disahkan penganggaran sesuai dengan anggaran 

yang ditetapkan melalui DPA untuk tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

3. Pelaksanaan Anggaran 

Pelaksanaan anggaran harus dikendalikan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai mengenai : 

a. Pembayaran dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal/aliran 
kas; 

b. Pembayaran dilakukan telah sesuai dengan standar, prosedur 

yang lengkap dan benar (valid); 

c. Tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian 

hasil program/kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana 

dan lain-lain) 

Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan pelaksanaan 

anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalimantan Barat adalah langkah kerja yang menjadi 

perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan yang 

diinginkan dapat dicapai. Untuk menerapkan titik perhatian tersebut 

sebagai instrumen SPIP maka dibuatlah daftar uji (check list) atas 

pengajuan bukti-bukti keperluan penggunaan anggaran dalam 

proses pelaksanaan anggaran. Proses pelaksanaan anggaran 

dalam pengendalian antara lain: 

 

a. Kesesuaian        langkah-langkah  pelaksanaan        strategis 

pencapaian hasil-hasil program/kegiatan dengan yang telah 



ditetapkan dalam dokumen perencanaan ; 

b. Kesesuaian waktu terhadap pelaksanaan strategi pencapaian 

hasil-hasil program dan kegiatan dengan yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan; 

c. Kesesuaian diskresi terhadap pelaksanaan strategi pencapaian 

hasil-hasil program dan kegiatan, bila terdapat kondisi tertentu 

dan sifatnya tidak dapat dikendalikan. 

4. Pelaporan 

Tujuan pengendalian pada proses kegiatan pelaporan adalah untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi yang 

dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan 

keputusan pada setiap tingkatan. Titik perhatian pengendalian 

dalam proses kegiatan pelaporan adalah langkah kerja yang 

menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses 

kegiatan pelaporan yang diinginkan dapat dicapai. Untuk 

menerapkan titik pelaporan tersebut sebagai instrumen SPIP 

maka dibuatlah daftar uji (check list) atau bukti pelaksanaan 

program kegiatan dilakukan sebagai proses pelaporan. Proses 

pelaporan dalam pengendalian antara lain : 

a. Kesesuaian antara kondisi nyata dan informasi yang 
dilaporkan; 

b. Kesesuaian standar pelaporan dengan laporan yang disajikan; 

c. Kesesuaian waktu pelaporan dengan proses pengambilan 
keputusan. 

5. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagai 

bagian dari proses pengendalian intern dilaksanakan setelah 

tahapan-tahapan tersebut diatas dilakukan dengan tujuan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai, bahwa : 

a. Tidak adanya konflik pada saat pelaksanaan; 

b. Memberikan solusi terhadap permasalahan dan/atau untuk 



pengembangan/penyempurnaan; 

c. Pencegahan kegagalan dan percepatan keberhasilan. 

Pengendalian proses kegiatan monitoring dan evaluasi adalah 

langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar 

tujuan proses kegiatan monitoring dan evaluasi yang diinginkan 

dapat dicapai. Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai 

instrumen SPIP, maka dibuatlah daftar uji (check list) atau 

pelaporan program kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai 

proses monitoring dan evaluasi. Titik perhatian pengendalian pada 

proses monitoring dan evaluasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain : 

1. Kesesuaian antara jadwal yang direncanakan dan realisasi; 

2. Kesesuaian pelaksanaan dengan standar/kriteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP 

 

 
A. Pelaksanaan Anggaran 
 

Pelaksanaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Kalimantan Barat yang telah ditetapkan dan disahkan, dilaksanakan 

setelah dilakukan proses perencanaan, penganggaran dan pengendalian 

pada proses kegiatan pelaksanaan anggaran mempunyai tujuan adalah 

untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai: 

1. Pembayaran akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. 

2. Pembayaran yang akan dilakukan adalah telah sesuai dengan 
standar. 

3. Tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian 

hasil program kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana 

dan lain-lain). 

Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan pelaksanaan 

anggaran adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama 

pengendalian agar tujuan proses kegiatan yang diinginkan dapat dicapai. 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat 

berusaha melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang tertunda 

pada TW I dan TW II, agar realisasi anggaran pada Triwulan III tahun 

2021 dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai upaya 

ditempuh dalam merealisasikan anggaran yang telah disusun. 

Sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2021, anggaran yang terserap 

sebesar Rp. 8.052249.697,00 (57,12%) dari pagu anggaran perubahan 

2021. 

 

 

 



BAB V 

ANALISIS RESIKO 

 
 
Menganalisis Risiko 

Risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan 

sasaran. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Kalimantan Barat menganalisa risiko yang mungkin dapat terjadi di 

lingkungan kerja dan diluar lingkungan kerja, untuk mengetahui tingkat 

risiko yang dihadapi oleh personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Unsur-unsur dari risiko itu sendiri 

mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : 

1. Berupa peristiwa atau kejadian yang mempengaruhi ketidakpastian 
pada tujuan; 

2. Belum terjadi yaitu peristiwa yang mungkin memiliki dampak negatif; 

3. Ada dampak yang ditimbulkannya. Dampak harus terkait dengan tujuan 

strategis atau tujuan pada tingkat kegiatan, yang dapat mengancam 

pencapaian tujuan dan sasaran. 

Identifikasi dan analisis risiko dapat disebabkan dari eksternal 

maupun internal, mempunyai tujuan yang strategis dalam program 

kegiatan yang dilaksanakan. Adapun kriteria dari identifikasi dan analisis 

risiko mempunyai kriteria yaitu probabilitas, dampak dan akseptabilitas. 

Identifikasi risiko didasari atas kejadian/dampak, sebab, faktor, lokasi, 

waktu dan proses kronologis. Untuk mengecek validasi risiko dilakukan 

analisis risiko pada level probabilitas, level dampak, level of risiko, existing 

controls dan map/profile. Dengan demikian terdapat prioritas risiko dan 

risiko tersisa (residu), sehingga ada respon risiko yang dapat 

menghindarkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Kalimantan Barat dari kegagalan dalam pencapaian tujuan melalui 

kegiatan pengendalian. 

Penilaian risiko dibuat atas dasar identifikasi risiko dan analisa risiko yang 



nantinya dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. 

Beberapa hal yang tercakup dalam definisi risiko yaitu: 

1. Risiko mengacu pada ketidakpastian (uncertainity); 

2. Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam 

menjelaskan  sesuatu atau hasilnya dimasa depan, dengan banyak 

kemungkinan hasil; 

3. Risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan 

berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang 

signifikan; 

4. Risiko seringkali diungkapkan atau diukur dalam bentuk suatu 

kejadian atau peristiwa dan dampak atau konsekuensi yang 

mengikutinya. 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat 

sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Barat, melaksanakan tugas pokok dan kegiatan-kegiatan yang 

mempunyai tingkat risiko yang signifikan. Oleh karena itu identifikasi 

risiko, analisa risiko dan penilaian risiko pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dibuat untuk mengetahui secara 

jelas risiko yang nantinya dapat terjadi. Untuk melengkapinya disampaikan 

daftar risiko dan pengendalian sebagaimana terlampir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

  

a. Kendala 

Dari pembahasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan 

Barat Triwulan III Tahun 2021 terdapat kendala dalam pengendalian 

adalah sebagai berikut : 

1. Sumber Daya Manusia (pegawai) secara kuantitas dan kualitas 

masih perlu untuk ditingkatkan guna mengantisipasi beban tugas 

yang terus bertambah. Disamping dibutuhkan tambahan pegawai 

baru juga perlu diimbangi dengan perencanaan diklat yang memadai 

baik diklat substantif maupun penjenjangan dalam mendukung 

peningkatan kompetensi SDM. Namun disisi lain kegiatan-kegiatan 

yang melibatkan orang banyak dibatasi dan lebih sering 

menggunakan video meeting yang membutuhkan informasi 

teknologi yang baik, akibat adari pandemi Covid-19. 

2. Ada beberapa paket pekerjaan atau program/kegiatan yang harus 

dilakukan penjadwalan kembali agar dapat segera terealisasi dengan 

memperhatikan skala prioritas khususnya paket pekerjaan atau 

program/kegiatan yang menunjang IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. 

 
 
B. Masukan 

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 

maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat perlu menyusun Petunjuk 

Pelaksanaan (Juklak) tentang penyelenggaraan SPIP di masing- masing 

PD dalam bentuk Peraturan Gubernur. Juklak penyelenggaraan SPIP 

diperlukan oleh PD sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 



pengendalian internnya sesuai dengan arah dan kebijakan Gubernur pada 

masa pandemi Covid-19, sehingga nantinya semua program/kegiatan 

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. 

Demikian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalimantan Barat  Triwulan  III Tahun 2021 disusun, semoga 

dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 

 






























	Menganalisis Risiko
	a. Kendala
	B. Masukan

