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RINGKASAN  EKSEKUTIF 
 

 

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan 
Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-
2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi 
dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai. serta rencana 

pendanaan dalam tahun 2015-2019, yang selanjutnya menjadi acuan dalam 
penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun. 

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi adalah menjadi Auditor Internal 
Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan dan Pembangunan Nasional di wilayah Provinsi Jambi.  

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi memiliki 
empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap 
akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik 
dan bebas KKN; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian 
intern pemerintah; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah 
yang profesional dan kompeten; serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan 
pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah, seluruh misi 
tersebut di prioritaskan pada wilayah Provinsi Jambi. 

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 
menetapkan enam tujuan strategis yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas 
keuangan negara;  (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) terciptanya 
iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang 
merugikan keuangan negara; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem 
pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan 
intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6) terselenggaranya 
sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah. 

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2015 telah ditandatangani 
Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Perjanjian kinerja tersebut 
berisi tentang 3 sasaran kinerja yaitu (1) Tersedianya informasi hasil pengawasan 
dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern 
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pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabiltas APIP. Dengan 
indikator kinerja kegiatan (a) Rekomendasi Hasil Pengawasan, (b) Rekomendasi 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI, (c) Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas 
APIP; (2) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 
lainnya dalam mencapai kepuasan layanan. Dengan indikator kinerja kegiatan 
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP; (3) Termanfaatkannya 
Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert. 
Dengan indikator kinerja (a) Tersedianya mebelair Perwakilan BPKP, (b) 
Tersedianya alat pengolahan data BPKP, (c) Tersedianya sarana dan prasarana 
BPKP. 

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa 
sebanyak lima sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi telah tercapai. 
Lima sasaran strategis BPKP berikut capaiannya dapat dilihat pada Tabel RE.1. 

Tabel RE.1. 

Capaian Sasaran Kegiatan (Output) 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Output
Satuan

Target 
2015

Realisasi 
2015

Capaian

1 Tersedianya informasi 
hasil pengawasan 
dalam mencapai 
perbaikan tata kelola, 
perbaikan sistem 
pengendalian intern 
pengelolaan keuangan 
negara/daerah dan 
peningkatan 
kepabilitas APIP 

Rekomendasi Hasil 
Pengawasan

Rekomendasi 126 126 100% 

Rekomendasi
Pembinaan
Penyelenggaraan
SPIP

Rekomendasi 2 2 100% 

Rekomendasi
Pembinaan Kapabilitas 
APIP

Rekomendasi 2 2 100% 

2 Tersedianya dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya dalam 
mencapai kepuasan 
layanan

Laporan Dukungan 
Manajemen 
Perwakilan BPKP 

Laporan 60 60 100% 



�

�

 

�

�

� iii�

�

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Output
Satuan

Target 
2015

Realisasi 
2015

Capaian

3 Termanfaatkannya 
aset secara optimal 
dalam mencapai 
kepuasan layanan 
pegawai 

Tersedianya sarana 
dan prasarana BPKP 

Unit 130 130 100% 

Unit 5 5 

Unit 1 1 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini 
merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP 
Provinsi Jambi untuk menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2015. 
LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif 
menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.Kinerja 
sasaran program tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dalam rangka 
mendukung capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis BPKP diindikasikan 
dengan enam indikator kinerja. Capaian atas indikator kinerja outcome 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: 

Sasaran Program 

Indikator Kinerja Outcome 

Uraian Satuan
Target
2015

Realisasi 
2015

Capaian

1 Tersedianya informasi hasil 
pengawasan dalam 
mencapai perbaikan tata 
kelola, perbaikan sistem 
pengendalian intern 
pengelolaan keuangan 
negara/daerah dan 
Peningkatan kapabilitas 
APIP

Persentase Tindak lanjut 
hasil pengawasan 

% 40 85,25 213,12 

Pembinaan / 
Penyelenggaraan SPIP 

% 50 100 200 

Kapabilitas APIP Provinsi
(level 3) 

% 0 0 0 

Peningkatan Kapabilitas 
APIP Kabupaten/Kota
(level 3) 

% 5 0 0 

2 Tersedianya dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas teknis 
lainnya dalam mencapai 

Kepuasan layanan 
Bidang Tata Usaha 

Skala
likert 

7 7,8 111,4 
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Sasaran Program 

Indikator Kinerja Outcome 

Uraian Satuan
Target
2015

Realisasi 
2015

Capaian

kepuasan layanan  

3 Termanfaatkannya aset 
secara optimal dalam 
mencapai kepuasan 
layanan pegawai 

Kepuasan layanan 
penyediaan sarana 
prasarana 

Skala
likert 

7 8,1 115,7 

Sesuai tabel di atas diketahui kinerja sasaran program (Outcome) Perwakilan 
BPKP Provinsi Jambi Tahun 2015 telah mencapai hasil optimal. Hal ini terlihat 
dari indikator outcome yang telah mencapai nilai 100% atau lebih dari target 
yang ditetapkan. Namun demikian, dijumpai masih terdapat indikator yang 
belum memenuhi target yaitu Peningkatan Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota 
(level 3). Sedangkan Kapabilitas APIP Provinsi level 3 ditargetkan tahun 2019. 

Target output Perwakilan BPKP Provinsi Jambi tahun 2015 berupa pelaksanaan 
Penugasan Pengawasan (PP) dan Laporan Hasil Pengawasan. Target kegiatan 
pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi tahun 2015 adalah sebanyak 304 
PP dan Laporan Hasil Pengawasan 304 Laporan. 

Realisasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi 
Jambi seluruhnya berjumlah 559 PP atau 183,88% dari target. Realisasi tersebut 
terdiri dari realisasi PP yang direncanakan sebanyak 304 PP dan yang tidak 
direncanakan sebanyak 255 PP. Dari realisasi kegiatan pengawasan sejumlah 559 
PP, dihasilkan Laporan Hasil Pengawasan sebesar 559 laporan atau 100% dari 
target. 

analisis capaian kinerja masing-masing sasaran beserta indikator kinerjanya 
yaitu sebagai berikut: 

1.� Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara 
Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” merupakan 

perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka 

memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas 

ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran 
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pembangunan nasional di samping consultancy sebagai pengungkit bagi 

peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. 

Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” dilengkapi 

satu indikator kinerja yaitu “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen 

risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara” yang 

diukur dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari 

hasil pengawasan BPKP terhadap rekomendasi yang disampaikan 

Realisasi indikator kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan  

Keuangan Negara” sampai dengan tahun 2015  sebesar 84,44% atau 

mencapai 211,10% dari target periode yang sama sebesar 40%. Realisasi 

sebesar 84,44% merupakan rata-rata outcome dari masing-masing bidang 

pengawasan. 

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar 

Rp3.174.460.278,00 atau 94,61% dari anggaran sebesar Rp3.352.535.277,00 

dan dengan SDM sebanyak  14.973 OH atau 125,93% dari rencana tahun 

2015 sebanyak  11.890 OH. 

2.� Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K / L / Pemda / Korporasi serta 

Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi 

Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI 

K/L/Pemda/Korporasi serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” 

dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Maturitas SPIP” diukur dengan 

menghitung persentase tindak lanjut atas rekomendasi sebagai bentuk 

upaya peningkatan kualitas penerapan SPI pada instansi pemerintah.  

Realisasi indikator kinerja sasaran program “Meningkatnya Kualitas 

Penerapan SPI K/L/Pemda/Korporasi serta Meningkatnya Upaya 

Pencegahan Korupsi” sampai dengan tahun 2015  sebesar 100% atau 

mencapai 200% dari target periode yang sama sebesar 50%. Hal ini berarti 
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Perwakilan BPKP Provinsi Jambi telah berhasil mencapai target. Realisasi 

kinerja ini ditunjukkan melalui tindak lanjut atas rekomendasi hasil 

pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan SPIP. 

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar 

Rp34.797.000,00 atau  72,87% dari anggaran sebesar Rp47.751.871,00 dan 

dengan SDM sebanyak  122 OH atau 65,94% dari rencana tahun 2015 

sebanyak  185 OH. 

3.� Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P 

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” 

dilengkapi dua indikator kinerja yaitu Kapabilitas APIP Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kinerja diukur dengan 

menghitung persentase instansi pemerintah daerah yang telah memiliki 

kapabilitas APIP mencapai level 3 terhadap seluruh APIP daerah di 

wilayah provinsi Jambi yang sudah dinilai IACM-nya. 

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100% pada APIP 

provinsi dan 25% pada APIP kabupaten/kota, maka realisasi tahun 2015 

masih perlu ditingkatkan.  

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar 

Rp28.044.000,00 atau 131,62% dari anggaran sebesar Rp21.306.852,00 dan 

dengan SDM sebanyak  83 OH atau 83% dari rencana tahun 2015 sebanyak  

100 OH. 

4.� Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 

Kinerja sasaran “Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan” diindikasikan oleh 

tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan Bagian Tata Usaha yang 

dinilai dengan satuan skala likert.  

Pada tahun 2015 realisasi indikator kinerja sasaran program “Kepuasan 



�

�

 

�

�

� vii�

�

Pegawai terhadap Layanan Bagian Tata Usaha” adalah sebesar 7,8 skala 

likert atau mencapai 111,4% dari target periode yang sama sebesar 7 skala 

likert. Hal ini menunjukkan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi telah berhasil 

mencapai target yang ditetapkan. 

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar 

Rp17.394.426.534,00 atau 94,62% dari anggaran sebesar Rp18.838.501.000,00 

dan dengan SDM sebanyak 5.512 OH atau 74,56% dari rencana tahun 2015 

sebanyak 7.393 OH. 

5.� Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan 

layanan pegawai 

Realisasi indikator kinerja program yaitu “Kepuasan layanan penyediaan 

sarana prasarana” pada tahun 2015 sebesar 7,3 skala likert atau mencapai 

104,29% dari target periode yang sama sebesar 7 skala likert. Hal ini 

menunjukkan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi telah berhasil mencapai 

target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 

sebesar 8 skala likert, maka realisasi tahun 2015 masih perlu ditingkatkan.  

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar 

Rp1.395.804.750,00 atau 93,75% dari anggaran sebesar Rp1.488.783.000,00. 

Hasil penilaian sendiri (self assessment) menunjukan Perwakilan BPKP Jambi 

Tahun 2015 telah mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran 

program dan kegiatannya. Capaian tersebut ditunjukkan melalui capaian masing-

masing indikatornya. Uraian hasil self assessment kinerja Perwakilan BPKP 

Provinsi Jambi sebagai berikut: 

1.� Sebanyak  5 (lima) sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 

telah mencapai hasil optimal yaitu: 

a)� Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara yang 

diindikasikan dengan ditindaklanjutinya rekomendasi hasil 

pengawasan; 

b)� Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada pemerintah daerah; 
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c)� Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya dalam mencapai kepuasan layanan; 

d)� Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan 

layanan pegawai; 

Sasaran program yang belum mencapai hasil optimal ialah 

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P. 

2.� Sebanyak 5 (lima) sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi telah 

tercapai secara optimal dengan rincian sebagai berikut: 

a)� Rekomendasi Hasil Pengawasan tercapai ; 

b)� Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP tercapai ; 

c)� Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP tercapai ; 

d)� Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP tercapai ; 

e)� Tersedianya sarana dan prasarana BPKP tercapai . 

Jika ditilik menurut perbandingan capaian kinerja dengan renstra 2015-

2019 maka capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jambi masih harus 

ditingkatkan lagi. 

Untuk mencapai target kinerja outcome dan output seperti yang telah diuraikan di 

atas, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi didukung dengan anggaran dana sebesar 

Rp23.293.878.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.027.532.562,00 atau  94,56% dari 

anggarannya. 
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KATA  PENGANTAR 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami 

dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi 

Jambi Tahun 2015. 

 Laporan akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

 Laporan akuntabilitas kinerja Perwakillan BPKP Provinsi Jambi 

menyajikan capaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam 

dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama 

BPKP dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi tanggal 29 Januari 

2015. Laporan ini disusun sesuai dengan sistematika penyajian yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010.  

 Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada akhirnya 

merupakan bagian dari sumbangan pencapaian sasaran outcome pada setiap 

kedeputian terkait. 

 Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah bekerja dengan penuh dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan 

laporan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jambi tahun 2015 

dengan harapan laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. 

 

Jambi, 7 Januari 2016 
Kepala  Perwakilan, 

 
 
 

Edi Mulia 
NIP 19640414 198503 1 002�
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Sasaran Program Indikator Kinerja Outcome  Satuan Target 

1 Tersedianya informasi hasil 
pengawasan dalam mencapai 
perbaikan tata kelola, 
perbaikan sistem pengendalian 
intern pengelolaan keuangan 
negara/daerah dan 
Peningkatan kepabilitas APIP 

Indikator Kinerja Kegiatan :   

1.�Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 126 
2.�Rekomendasi Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP/ SPI 
Rekomendasi 2 

3.�Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas APIP 

Rekomendasi 2 

2 Tersedianya dukungan 
manajemen dan pelaksanaan 
tugas teknis lainnya dalam 
mencapai kepuasan layanan

Indikator Kinerja Kegiatan : 
1.� Jumlah Layanan Dukungan 

Manajemen Perwakilan BPKP 
2.� Kepuasan layanan Bagian Tata 

Usaha

Laporan 

Likert 

60

7

3 Termanfaatkannya aset secara 
optimal dalam mencapai 
kepuasan layanan pegawai 7 
skala likert 

Indikator Kinerja Kegiatan : 
1.�Tersedianya mebelair Perwakilan 

BPKP
2.�Tersedianya alat pengolah data 

BPKP
3.�Tersedianya sarana dan prasarana 

BPKP

Unit 

Unit 

Unit 

130 

5

1
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Sasaran Program 

Indikator Kinerja Outcome 

Uraian Satuan
Target
2015

Realisasi 
2015

Capaian

1 Tersedianya informasi hasil 
pengawasan dalam 
mencapai perbaikan tata 
kelola, perbaikan sistem 
pengendalian intern 
pengelolaan keuangan 
negara/daerah dan 
Peningkatan kapabilitas APIP

Persentase Tindak lanjut 
hasil pengawasan 

% 40 85,25 213,12 

Pembinaan / 
Penyelenggaraan SPIP 

% 50 100 200 

Kapabilitas APIP Provinsi
(level 3) 

% 0 0 0 

Peningkatan Kapabilitas 
APIP Kabupaten/Kota
(level 3) 

% 5 0 0 

2 Tersedianya dukungan 
manajemen dan pelaksanaan 
tugas teknis lainnya dalam 
mencapai kepuasan layanan 

Kepuasan layanan 
Bidang Tata Usaha 

Skala
likert 

7 7,8 111,4 

3 Termanfaatkannya aset 
secara optimal dalam 
mencapai kepuasan layanan 
pegawai 

Kepuasan layanan 
penyediaan sarana 
prasarana 

Skala
likert 

7 8,1 115,7 
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Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Output
Satuan

Target 
2015

Realisasi 
2015

Capaian

1 Tersedianya informasi 
hasil pengawasan 
dalam mencapai 
perbaikan tata kelola, 
perbaikan sistem 
pengendalian intern 
pengelolaan keuangan 
negara/daerah dan 
peningkatan 
kepabilitas APIP 

Rekomendasi Hasil 
Pengawasan

Rekomendasi 126 126 100% 

Rekomendasi
Pembinaan
Penyelenggaraan
SPIP

Rekomendasi 2 2 100% 

Rekomendasi
Pembinaan Kapabilitas 
APIP

Rekomendasi 2 2 100% 

2 Tersedianya dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya dalam 
mencapai kepuasan 
layanan

Laporan Dukungan 
Manajemen 
Perwakilan BPKP 

Laporan 60 60 100% 

3 Termanfaatkannya 
aset secara optimal 
dalam mencapai 

Tersedianya sarana 
dan prasarana BPKP 

Unit 130 130 100% 

Unit 5 5 
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Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Output
Satuan

Target 
2015

Realisasi 
2015

Capaian

kepuasan layanan 
pegawai 

Unit 1 1 
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�
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Pemda yang
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Pemda nilai 

level 3 
Target
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(%) 

Kapabilitas APIP Provinsi (level 3) 1 0 0 0 0 

Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota  (level 3) 11 0 5 0 0 
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No Program Anggaran Realisasi %
Capaian 

1 Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-
BPKP

19.872.284.000,00 18.790.231.284,00 94,55 

2 Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan Pembinaan 
Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah  

3.421.594.000,00 3.237.301.278,00 94,61 

Jumlah 23.293.878.000,00 22.027.532.562,00 94,56 

�

������:	�����	��	�;�������������	��	�����6�	�������	)��

Kode Uraian Anggaran Realisasi 
% Capaian 
Keuangan 

1 2 3 4 5 

51 Belanja Pegawai 15.849.190.000,00 15.113.018.965,00 95,36 

52 Belanja Barang 5.955.905.000,00 5.518.708.847,00 92,66 

53 Belanja Modal 1.488.783.000,00 1.395.804.750,00 93,75 

JUMLAH 23.293.878.000,00 22.027.532.562,00 94,56 

�
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No. Rekomendasi 
Strategis

Bidang No. 
Laporan Rekomendasi Hasil

TL

1 Perbaikan Akuntabilitas 
Pelaporan

IPP LAP-36 Melakukan  penatausahaan  dan  pengamanan
persediaan  akhir,  menerapkan  aplikasi
persediaan,  melakukan  inventarisasi  Aset
Tetap,  Satker  Kantor  Wilayah  Hukum  dan
HAM  Provinsi  Jambi  segera  membuat
Laporan  Keuangan  sesuai  dengan  Perdirjen
Perbendaharaan  Nomor:  PER-  57/PB/2013
Tahun  2013  kemudian  Penanggung  jawab
Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna  Anggaran
melakukan  riviu  atas  Laporan  Keuangan
tersebut,  Penanggung  jawab  Unit  Akuntansi
Kuasa  Pengguna  Barang  melakukan  riviu
atas  Laporan  BMN  sesuai  dengan   Surat
Direktur  Kekayaan  Negara  Nomor:  S-
2/KN/2014  tanggal  2  Januari  2014  tentang
Penyusunan  Laporan  Barang  Pengguna

Perbaikan atas penatausahaan pelaporan 

pada satuan kerja di lingkungan 

Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi 

Jambi

1

IPP LAP-47 Menginstruksikan  kepada  petugas  Unit
Akuntansi  Pembantu  Pengguna  Anggaran
Wilayah  (UAPPA-W)  untuk  melakukan
perbaikan  atas  Catatan  atas  Laporan
Keuangan  (CaLK),  melakukan  reviu  internal
sebelum  laporan  keuangan  disampaikan  ke
tingkat  eselon  1  (Kejaksaan  Agung  Republik
Indonesia),  serta  memprogramkan  adanya
pendidikan  dan  pelatihan  akuntansi
pemerintahan  bagi  petugas  akuntansi  dan
operator komputer

Perbaikan atas penatausahaan pelaporan 

pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan 

Tinggi di Provinsi Jambi

1

IPP LAP-32 Bendaharawan  mencatat  seluruh
transaksi/LPJ  belanja,  melakukan  penutupan
Kas per 31 Desember 2014, Petugas/operator
SAK dan SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi
ulang  dengan  KPPN  Jambi,  serta  Petugas/
operator  SAK  atau  SIMAK-BMN  melakukan
penginputan  persediaan  pada  aplikasi
persediaan/SiMAK BMN dan membuat  Berita
Acara hasil stock opname fisik persediaan per
31 Desember 2014

Perbaikan atas penatausahaan pelaporan 

pada satuan kerja di lingkungan Bawaslu di 

Provinsi Jambi

1

IPP LAP-29 Atas  permasalahan  yang  dijumpai  selama
pedampingan  dan  berpengaruh  terhadap
penyajian  pada  laporan  keuangan,  untuk
kedepannya  Bidang  Keuangan  selaku
Pembina  fungsi  keuangan  dan  Biro  Sarpras
selaku  Pembina  fungsi  aset/BMN  agar
meningkatkan  koordinasi  dan  pembinaan
kepada  satuan  kerja  di  lingkungan  Polda
Jambi  untuk  mempertahankan  dan
meningkatkan kualitas laporan keuangan

Perbaikan atas penatausahaan pelaporan 

pada Kepolisian Daerah di Provinsi Jambi

1

IPP LAP-16 Melakukan  penyajian  atas  Pos-Pos  Laporan
Realisasi  Anggaran  sesuai  PER  57/  tahun
2013,  melakukan  penginputan  persediaan  ke
dalam  aplikasi  persediaan  atas  barang  habis
pakai  untuk  operasional  maupun  yang  akan
diserahkan kepada masyarakat/  pihak  ketiga,
melakukan  opname   fisik  persediaan,
membuat berita acara hasil stock opname dan
melampirkan Berita Acara stock opname fisik
persediaan  barang  ke  dalam  laporan
keuangan,  melakukan  inventarisasi  atas  aset
tetap  dan  dilampirkan  ke  dalam  laporan
keuangan,  menyusun/penyajian  Catatan  atas
Laporan  Keuangan  sesuai  dengan  Pedoman
Penyusunan  Laporan  Keuangan  PER-
57/tahun  2013,  melampirkan  Berita  Acara
Rekonsiliasi  dari  KPPN  dalam  Laporan
Keuangan tahun 2014, membuat Lampiran A1
berupa tabel rincian nilai perolehan  aset tetap
dan akumulasi penyusutan serta lampiran A2
berupa nilai buku aset tetap.

Perbaikan atas penatausahaan pelaporan 

pada satker dilingkungan Ditjen Penataan 

Ruang Kementerian PU dan Perumahan 

Rakyat Provinsi Jambi

1

Perbaikan Akuntabilitas 
Pelaporan

APD LAP-89 Perbaikan atas penatausahaan pelaporan pada 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun

APD LAP-99 Perbaikan atas penatausahaan pelaporan pada 
Pemerintah Kabupaten Tanjabbar

APD LAP-227 Perbaikan atas penatausahaan pelaporan pada 
Pemerintah Kabupaten Tebo

Lampiran I



APD LAP-171 Perbaikan atas penatausahaan pelaporan pada 
Pemerintah Kabupaten Merangin

APD LAP-88 Perbaikan atas penatausahaan pelaporan pada 
Pemerintah Kabupaten Kerinci

APD LAP-241 Perbaikan atas penatausahaan pelaporan pada 
Pemerintah Kabupaten Bungo

APD LAP-230 Perbaikan atas penatausahaan pelaporan pada 
Pemerintah Kabupaten Batanghari

2 Perbaikan�Kebijakan�
dan�Tata�Kelola�
Kebendaharaan�Umum�
Negara

IPP LAI-146 Menginstruksikan KKM Desa Tambang Emas
merealisasikan  sambungan  air  ke  rumah
minimal  sesuai  proposal  sebanyak  278  KK,
Desa Parit Ujung Tanjung sebanyak 5 KK dan
Desa Nilo dingin sebanyak 5 KK.

Perbaikan atas pengelolaan Proyek PHLN 

(PAMSIMAS III) pada Kabupaten Merangin

oleh masyarakat serta perbaikan administrasi

proyek

1

Menginstruksikan  KKM  Desa  Bungo  Tanjung
dapat  memanfaatkan  sumber  air  ke
masyarakat  yang  memerlukan  air  bersih
sesuai yang disepakati sebanyak 235 KK.
Meminta  pertanggungjawaban  dari  KKM
Perwito  Sari  dan  CV  Citra  Baja  Mandiri  atas
kekurangdalaman  sumur  bor  dan  kualitas  air
yang  belum  layak  berupa  menambah
kedalaman  sumur  sehingga  layak  atau
mengkonversi  dalam  bentuk  teknologi
penyaringan  air  sehingga  kadar  besi  dapat
diturunkan pada ambang batas
Menginstruksikan  BPSPAM  Desa  Bungo
Tanjung membawa permasalahan kualitas air
dalam  musyawarah  desa  tentang  adanya
teknologi penyaringan air dan kesiapan dalam
operasi dan pemeliharaannya.
Memberi  teguran  kepada  KKM  Perwito  Sari
dan  fasilitator  karena  tidak  cermat  dalam
mempedomani  klausul  kontrak  yang
berdampak pada kualitas air.
Menginstruksikan BPSPAM di Desa Tambang
Emas  dan  Parit  Ujung  Tanjung  menetapkan
besaran  iuran  dan  jaminan  keberlanjutan
operasi  dan  pemeliharaan  melalui  Peraturan
Desa.
Menginstruksikan  KKM  Sungai  Puah  agar
mengukuhkan  kelompok-kelompok  pengelola
sumber  air  dalam  organisasi  BPSPAM  Desa
Nilo  Dingin  dan  menetapkan  besaran  iuran
dan  keberlanjutan  operasi  dan  pemeliharaan
dalam Peraturan Desa.
Direkomendasikan  kepada  Satker  Pamsimas
agar  menginstruksikan  Kelompok
Keswadayaan  Masyarakat  (KKM)  Rawa  Sari
Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang
Selatan  bertanggungjawab  atas  penyerahan
sertifikat  pelatihan  kepada  20  orang  peserta
pelatihan konstruksi sarana air minum dan 10
orang peserta pelatihan BPSPAM
Direkomendasikan  kepada  Kepala  Satker
PAMSIMAS  Kabupaten  Merangin  agar
menginstruksikan  KKM  Sungai  Mbon  Desa
Parit  Ujung  Tanjung  Kecamatan  Renah
Pembarap  mempertanggungjawabkan
kuitansi  pembelian  material  sebagaimana
disebutkan  di  atas  dengan  surat  pernyataan
dari Kepala Desa atas penggunaan kayu dari
kebun/ladang  sendiri  dan  pernyataan  dari
pemilik quary atas material batu dan pasir

IPP LAI-93 Kami  rekomendasikan  kepada  Kepala  Satker
PNPM-MP kota Sungai Penuh untuk:

Perbaikan volume dan kerusakan fisik 

pekerjaan , perbaikan tata kelola dana 

bergulir pada Proyek PHLN PNPM Mandiri 

Perkotaan Tahun Anggaran 2014 di Kota 

Sungai Penuh

1

memberikan teguran kepada Tim Faskel Kota
Sungai  Penuh,  PJOK  Kota  Sungai  Penuh,
Asisten  Korkot  1  Jambi,  PPK  Kota  Sungai
Penuh, BKM Karya Bakti dan KSM Bakti.
Mengusulkan  kepada  kepala  dinas  PU  agar
pekerjaan  yang  terputus  dilanjutkan  dengan
menggunakan sumber dana APBD.



Kami rekomendasikan kepada Kepala Satuan
Kerja  PNPM  Mandiri  Perkotaan  Kota  Sungai
Penuh  melalui  koordinator  BKM  untuk
menginstruksikan  KSM  Dasira  dan  KSM
Beringin  menambah  volume  kekurangan  fisik
pekerjaan  tersebut  masing-masing  sebanyak
9 m2 dan 10 77 m3

Kami  rekomendasikan  kepada  Kepala  Satker
PNPM-MP  Kota  Sungai  Penuh  melalui
Koordinator  BKM  untuk  memerintahkan  KSM
Nurul  Ikhlas  memperbaiki  kerusakan  jalan
beton sepanjang 3 m.
Kami  rekomendasikan  kepada  Kepala  Satker
PNPM-MP  Kota  Sungai  Penuh  untuk
memerintahkan  BKM  Ikhlas  Kelurahan  Pasar
Baru  melakukan  penagihan  pada  Mastia
Kartini  atas  penyalahgunaan  dana  pinjaman
bergulir sebesar Rp26.635.000,00.
Kami  merekomendasikan  kepada  Kepala
Satuan  Kerja  PNPM-MP  Kota  Sungai  Penuh
untuk  memberikan  teguran  kepada  Tim
Faskel  Kota  Sungai  Penuh,  PJOK  Kota
Sungai  Penuh,  Asisten  Korkot  1  Jambi,  PPK
Kota  Sungai  Penuh,  BKM  Akbar,  BKM  Maju
Bersama,  BKM  Limo  Luhah,  KSM  Harapan
Bersama,  KSM  Tebing  Tinggi,  KSM  Arga
Selebar Daun dan KSM Dasira
Kami  merekomendasikan  kepada  Kepala
Satuan Kerja PNPM-MP agar:
Membentuk  tim  untuk
mengidentifikasi/inventarisasi  tunggakan
piutang dan selanjutnya bersama BKM Karya
Damai menyusun strategi penyelesaiannya.
Memerintahkan  Ketua  BKM  Karya  Damai
untuk  segera  menagih  kepada  KSM  yang
pinjamannya menunggak.
Kami  merekomendasikan  Kepala  Satuan
Kerja PNPM-MP agar:
Memerintahkan  Ketua  BKM  Ikhlas  untuk
segera menagih kepada KSM dimaksud;
Membentuk  tim  untuk  mengidentifikasi/
inventarisasi  piutang  macet  selanjutnya
bersama  BKM  Ikhlas  menyusun  strategi
penyelesaiannya.

Perbaikan�Kebijakan�
dan�Tata�Kelola�
Kebendaharaan�Umum�
Negara

AKN LAP�100 Tidak �terdapat �kendala �yang �berarti �dalam
kegiatan �Pendampingan �dan �Reviu
Penyusunan �Laporan �Keuangan �SAK�BLUD
RSD �Kolonel �Abundjani �Bangko �Tahun �Buku
2014

RSD�Kolonel�Abundjani�Bangko�dapat�menyusun�
Laporan�Keuangan�BLUD�tahun�2014�menurut�
SAK

1

diharapkan �RSD �Kolonel �Abundjani �Bangko
dapat �menyusun �Laporan �Keuangan �BLUD
tahun �2014 �menurut �SAK �sebagai �salah �satu
syarat�RSUD�menyelenggarakan�PPK�BLUD

3 Perbaikan�Kinerja�
Program�
Pembangunan�Pusat,�
Daerah�dan�Korporasi

IPP LAP-156 Menginstruksikan  agar  Kepala  Dinas
Kesehatan  maupun  Puskesmas  segera
mengadakan  pembelian  obat  dan  bahan
habis pakai untuk dapat memenuhi pelayanan
JKN terhadap semua peserta yang berobat.

- Perbaikan standar pelayanan BPJS di 

Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Batang Hari sehingga tepat waktu tepat 

jumlah dan tepat sasaran

1

Menginstruksikan  agar  Kepala  Dinas
Kesehatan/Puskesmas  setiap  bulan
melakukan  validasi  data  peserta  yang
terdaftar  dengan peserta yang dibayar oleh

'- Perbaikan dalam penyediaan sarana dan 

prasarana JKN

1

Menginstruksikan  Kepala  Dinas  Kesehatan
berkoordinasi  dengan  BPJS  agar  tidak
terdapat keterlambatan pembayaran kapitasi.
Menginstruksikan  agar  Direktur  RSUD
H.Abdoel Madjid Batoe mentaati jadwal waktu
pengajuan  klaim  sehingga  BPJS  dapat
membayar  klaim  sesuai  waktu  yang  telah
ditetapkan.

-Mentaati jadwal waktu pengajuan klaim 

sehingga BPJS dapat membayar pengajuan 

klaim tepat waktu

1

Menginstruksikan  agar  Kepala  Dinas
Kesehatan/Puskesmas  membuat  laporan
pelaksanaan  JKN  paling  lambat  tanggal  10
bulan berikutnya.

- Perbaikan penatausahaan dan administrasi 1

Terhadap  temuan  hasil  audit
menginstruksikan Dinas Kesehatan



Melakukan validasi  data  peserta  setiap bulan
dengan BPJS atas pembayaran dana kapitasi
yang dibayarkan;
Mengajukan  permintaan  kekurangan  bayar
dana  kapitasi  sebesar  Rp5.490.000,00  untuk
tahun 2014;
Mengusulkan  RKA-DPA  pengembalian  dana
non kapitasi dalam APBDP Tahun 2015;
Mempersiapkan  perencanaan  kebutuhan  dan
mekanisme pengadaan obat;
Setiap  FKTP  membuat  laporan  dan
menyampaikan  sesuai  peraturan  dan  tepat
waktu.
FKTP  menggunakan  dana  kapitasi  sesuai
dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  baik
oleh PERDA maupun Kemenkes.

IPP LAP-358 Direkomendasikan  kepada  Kepala  Satuan
Kerja  PPIP  Kab  Tanjung  Jabung  Timur  agar
:  Menginstruksikan  seluruh  OMS  melakukan
inventarisasi  peralatan  yang  telah  dibeli  oleh
Organisasi  Masyarakat  Setempat  (OMS)  dan
menuangkannya  dalam  berita  acara  serah
terima dalam musdes IV

0

Menginstruksikan  OMS  menyerahkan
Peralatan  yang  telah  dibeli  ke  Desa  dengan
dukungan  Berita  Acara  Serah  Terima  dan
selanjutnya  diserahkan  ke  Kelompok
Pemelihara  dan  Pemanfaat  untuk  dikelola
pada  Desa  Teluk  Majelis,  Kuala  Lagan,
Tanjung  Solok,  Simbur  Naik,  Kota  Harapan
dan Alang-alang
Direkomendasikan  kepada  Satker  PPIP
Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  agar  :  
Menginstruksikan  OMS  Desa  Tri  Mulya
menambah  rabat  beton  sepanjang  13
M1x1,5M1;  Desa  Simbur  Naik  menambah
rabat  beton  sepanjang  45M1x1,5M1,  Desa
Kuala  Simbur  penambahan  tiang  gapit  disisi
tiang  sambungan,  pemasangan  skor  tiang
sandaran  8  buah  (4bhx  2),  penambahan
sayap  jembatan  ditimbun  kiri  kanan  +/-  2M3;
dan  Desa  Alang-alang  penambahan  rabat
beton dengan kuku/pondasi sepanjang 30 M1Menginstruksikan  seluruh  Fasilitator  Teknik
menyusun  rencana  detail  pengawalan  masa
konstruksi  tahap  III  2015  dengan  mendapat
verifikasi  dan  pengesahan  dari  Tenaga  Ahli
Manajemen Kabupaten (TAMK).
Direkomendasikan  kepada  Satker  PPIP
Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  agar  :
Bertanggungjawab  bersama  Organisasi
Masyarakat  (OMS)  menyempurnakan
pekerjaan  yang  rusak  di  desa  Sungai  Dusun
berupa  timbunan  oprit  2  M3,  Kota  Harapan
berupa  perbaikan  jalan  rabat  beton  8M1,
Kuala  Simbur  berupa  sayap  jembatan
kiri/kanan  dan Simbur Naik berupa perbaikan
jalan rabat beton pada 4 titik sepanjang 12 M1
dan didukung Berita Acara Perbaikan beserta
bukti  pendukungnya  dan  satu  copy
diserahkan ke Per akilan BPKP sebagaiMenginstruksikan  Kelompok  Pemanfaat  dan
Pemelihara  (KPP)  melakukan  perbaikan  atas
sarana yang telah rusak.

IPP LHA-168 Dinas Kesehatan Kota Jambi agar 
mempergunakan sisa dana kapitasi Tahun 
Anggaran 2014 sesuai mekanisme 
penganggaran di pemerintah daerah.

Melakukan perbaikan penatausahaan dan 

administrasi program, perbaikan sarana dan 

prasarana pelayanan dengan menerbitkan 

kartu BPJS/ Kartu JKN/ Kartu Indonesia 

Sehat dan mendistribusikannya

1

a)   berkoordinasi  dengan  Dinas  Sosial  Kota
Jambi terkait permasalahan kepesertaan PBI.
b)   Melaporkannya  kepada  Walikota  dan
Dinas  Kesehatan  Provinsi  atas  pelaksanaan
JKN di Kota Jambi.



Menginstruksikan kepada Kepala Puskesmas
Tanjung  Pinang  untuk  menghitung  kembali
pembagian  jasa  pelayanan  kesehatan  Mulai
bulan  Mei  2014  sampai  dengan  Desember
2014  sesuai  dengan  ketentuan  dan
melakukan  pembagian  jasa  pelayanan
kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non
kesehatan sesuai perhitungan tersebut
Berkoordinasi  dengan  Badan  Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
terkait  pembayaran  dana  kapitasi  dan
pembayaran  klaim  rumah  sakit  yang  tidak
tepat waktu.
a)Menginformasikan  permasalahan  tersebut
kepada  Kepala  BPJS  Cabang  Jambi  untuk
segera  menerbitkan  kartu  BPJS  Kesehatan  /
Kartu  Jaminan  Kesehatan  Nasional  /  Kartu
Indonesia  Sehat  dan  mendistribusikannya
kepada yang berhak.
b)Melaporkannnya  kepada  Walikota  dan
Dinas  Kesehatan  Provinsi  atas  pelaksanaan
JKN di Kota Jambi.

IPP LHA-152 Malakukan  koordinasi  dengan  Kepala  BPJS
Kesehatan  Cabang  Muara  Bungo  agar
menelusuri  kembali  peserta  PBI  yang
terdaftar di FKTP sehingga sesuai dengan SK
Mensos Nomor 147/HUK/2013;

0

Melakukan  koordinasi  dengan  BPJS
Kesehatan  Cabang  Muaro  Bungo  terkait
rekening  penampung  dana  kapitasi  sehingga
tidak  ada  pembebanan  biaya  kliring  bank
pada dana kapitasi;
Memfasilitasi  puskesmas  untuk
mengalokasikan  sisa  dana  kapitasi  tahun
anggaran  2014  pada  RKA  perubahan  tahun
2015;
Menginformasikan  kepada  Direktur  RSUD  H.
Hanafie Muara Bungo agar:
menagih  kekurangan  pembayaran  klaim
sebesar  Rp4.730.692,00  kepada  BPJS
Kesehatan Cabang Muara Bungo;
menginstruksikan  petugas  entry  data  klaim
untuk membuat pembukuan;
meminta  Kepala  Kantor  BPJS  Kesehatan
Cabang  Muara  Bungo  agar  membuat  surat
pemberitahuan  atas  klaim  yang  telah
dibayarkan  kepada  RSUD  H.  Hanafie  Muara
Bungo setiap bulan.
Menginformasikan  kepada  Direktur  RSUD  H.
Hanafie Muara Bungo untuk menginstruksikan
petugas  entry  data  klaim/coder  mengirimkan
softcopy  klaim individual  yang sudah dibayar
oleh BPJS Kesehatan untuk klaim pelayanan
tahun  2014  kepada  Kementerian  Kesehatan
c.q  Pusat  Pembiayaan  dan  Jaminan
Kesehatan

IPP LAP-361 
ppip 

Tanjabar

Memerintahkan  Ketua  OMS  Kelurahan
Tungkal Harapan, Kelurahan Tungkal IV Kota,
Kelurahan  Tungkal  III,  Desa  Sungai  Gebar,
Desa Sungai Dualap dan Desa Batara Kanan
untuk  segera  membuat  Laporan
Pertanggungjawaban  (LPJ)  sesuai  dengan
Pedoman PPIP Tahun 2014

0

Memerintahkan  KPP  Kelurahan  Tungkal  III
untuk  melakukan  perbaikan  atas  kerusakan
jalan rabat beton di RT 05.
Memerintahkan  OMS  Kelurahan  Tungkal
Harapan,  Kelurahan  Tungkal  IV  Kota,
Kelurahan  Tungkal  III,  Desa  Sungai  Gebar,
Desa Sungai Dualap dan Desa Batara Kanan
FT  dan  FM  untuk  segera  membuat  Laporan
Kemajuan  Pelaksanaan  Kegiatan  Fisik  dan
Keuangan
Bersama  OMS  Kelurahan  Tungkal  IV  Kota
menghubungi  PT  PLN  (Persero)  Ranting
Kuala  Tungkal  untuk  mempercepat
pemasangan  jaringan  listrik  di  infrastruktur
sumur bor yang telah dibangun.



Memerintahkan OMS Desa Batara Kanan dan
Fasilitator  Teknik  (FT)  memperbaiki  laporan
pertanggungjawaban  penggunaan  tenaga
kerja yang didukung dengan daftar  hadir  dan
kuitansi  pembayaran  sesuai  dengan  kondisi
riil di lapangan.
Memerintahkan  OMS  Kelurahan  Tungkal  IV
Kota  dan  Fasilitator  Masyarakat  (FM)  serta
Fasilitator  Teknik  (FT)  memperbaiki  laporan
pertanggungjawaban  penggunaan  dana  dan
pembayaran  upah  tenaga  kerja  yang
didukung  dengan  daftar  hadir  dan  kuitansi
pembayaran sesuai dengan kondisi riil di
Bersama  OMS  Kelurahan  Tungkal  Harapan,
Kelurahan  Tungkal  IV  Kota,  Kelurahan
Tungkal III, Desa Sungai Gebar, Desa Sungai
Dualap  dan  Desa  Batara  Kanan  membuat
addendum  perpanjangan  waktu  Surat
Perjanjian  Pelaksanaan  Pekerjaan  (SP3)
apabila  penyelesaian  pekerjaan  masih
memerlukan tambahan waktu

IPP LHA-103 Mempertanggungjawabkan  kelebihan
pembayaran  item  pekerjaan  rehabilitasi
asrama  haji  sebesar  Rp71.923.166,93
dengan  menyetorkan  ke  rekening   BPIH
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

1

Memberi  teguran  tertulis  kepada  Konsultan
Pengawas,  PPK  dan  Panitia  Penerima  Hasil
Pekerjaan  sesuai  dengan  ketentuan  yang
berlaku;
Menginstruksikan  kepada  Pejabat  Pembuat
Komitmen  untuk  memerintahkan  rekanan
mengganti dan memasang kembali batu alam
yang terbongkar;
Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen
untuk  mengenakan  denda  keterlambatan
kepada  CV.  Rizki  Putra  sebesar
Rp27.594.000,00  dengan  menyetorkannya
ke Kas Negara;
Memberi  teguran  tertulis  kepada  PPK  dan
Panitia  Penerima  Hasil  Pekerjaan  sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
Mempertanggungjawabkan  kelebihan
pembayaran  fasilitas  asrama  haji  yang  tidak
sesuai  spesifikasi  sebesar  Rp18.643.750,00
dengan menyetorkan ke rekening BPIH;
Mempertanggungjawabkan  kelebihan
pembayaran kegiatan monitoring dan evaluasi
dengan  menyetorkan  kelebihan  bayar  ke
rekening BPIH sebesar Rp830.000.00;
Mengajukan  usulan  pengelolaan  asrama  haji
sesuai aturan yang berlaku;
Menginstruksikan  Kepala  Kankemenag
Kabupaten  Merangin  agar  menyetorkan
kelebihan pembayaran uang harian a/n Hasim
ke rekening BPIH sebesar Rp700.000,00;
a.  Menginstruksikan  Kepala  Kankemenag
Kabupaten  Tebo  agar
mempertanggungjawabkan pembayaran yang
tidak sah atas pembayaran
b.  Memberi  teguran  tertulis  pada  pengelola
Siskohat  dan  membuat  SOP  penanganan
kerusakan aplikasi Siskohat.

IPP LAP-336 Kepada  Kepala  Satuan  Kerja  PPIP
Kabupaten Sarolangun kami rekomendasikan

0

1)  Menginstruksikan  kepada  Pengurus  OMS
Desa  Seko  Besar  agar  segera  menambah
kekurangan  volume  fisik  pekerjaan  tersebut
sepanjang 348,50 m dan menyampaikan bukti
pertanggungjawaban fisik dan keuangan serta
disampaikan  ke  Perwakilan  BPKP  Provinsi
Jambi;
2) Menyurati Satker PPIP Provinsi Jambi agar
mengenakan  teguran  tertulis  kepada
Fasilitator  Teknik  dan  Konsultan  Manajemen
Kabupaten  (KMK)  atas  kurangnya
pendampingan dan pengawasan terhadap



3)  Menginstruksikan  kepada  OMS  Desa
Mentawak  Ulu,  Desa  Tanjung  Gagak  dan
Desa  Seko  Besar  untuk  segera
menyelesaikan  pekerjaan  fisik  jalan  rabat
beton  masing-masing  sepanjang  772,50  m
dan  816,50 m dengan membuat Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan serta disampaikan ke
BPKP Perwakilan Provinsi Jambi;
4)  Menginstruksikan  kepada  Ketua  OMS
Desa  Mentawak  Ulu  untuk  mematuhi
ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis
Operasional PPIP dalam pengadaan barang;
5)  Menginstruksikan  kepada  Ketua  OMS
Desa  Seko  Besar  Kecamatan  Pauh  segera
memperbaiki  jalan  rabat  beton  yang  rusak
dan  Fasilitator  melakukan  pendampingan
terhadap  pemberadayaan  Kelompok
Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

IPP LAP-333 Kepada  Kepala  Satuan  Kerja  PPIP
Kabupaten  Merangin,  kami  rekomendasikan

Perbaikan penatausahaan dan administrasi 

program PPIP Kabupaten Merangin
1)  Menginstruksikan  kepada  Pengurus  OMS
Desa  Pulau  Tujuh,  Meranti,  Empang  Benao
dan  Muaro  Lengayo  agar  menambah
kekurangan  volume  fisik  pekerjaan  tersebut
sebesar  Rp23.281.881,10  dan  membuat
pertanggungjawaban  pegeluaran
penambahan  kekurangan  volume  fisik
pekerjaan  serta  disampaikan  ke  BPKP
Perwakilan Provinsi Jambi
2) Menyurati Satker PPIP Provinsi Jambi agar
mengenakan  teguran  tertulis  kepada
Fasilitator atas kurangnya pendampingan dan
pengawasan terhadap kegiatan OMS;
3)  Menginstruksikan  kepada  Ketua  OMS
Desa  Meranti  Kecamatan  Renah  Pemenang
untuk mematuhi  ketentuan yang diatur  dalam
pedoman  teknis  operasional  PPIP  dalam
pengadaan barang;
4) Menyurati Satker PPIP Provinsi Jambi agar
mengenakan  teguran  tertulis  kepada  KMK
dan Fasilitator atas kurangnya pendampingan
dan pengawasan terhadap kegiatan OMS;
5)  Menginstruksikan  kepada  Ketua  OMS
Desa  Empang  Benao  Kecamatan  Pemenang
untuk  menyetor  uang  tersebut  ke  kas  OMS
desa  Empang  Benao  sebesar
Rp12.840.000,00  serta  menyampaikan  bukti
setoran ke BPKP Perwakilan Provinsi Jambi;
6)  Menginstruksikan  kepada  Ketua  OMS
Desa  Nalo  Gedang  Kecamatan  Nalo  Tantan
memperbaiki  pembukaan  jalan  baru  yang
rusak  dan  melakukan  pendampingan
terhadap  pemberadayaan  Kelompok
Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) desa Nalo

Perbaikan infrastruktur serta penatausahaan 

dan administrasi program

IPP LAP-364 Kepada  Kepala  Satker  PPIP  Kabupaten
Bungo kami sarankan agar

Perbaikan Penatausahaan dan administrasi 

PPIP di Satker PPIP Kabupaten Bungo

0

1.  Menginstruksikan  kepada  OMS  Desa
Tebing  Tinggi,  Lubuk  Landai,  Simpang
Babeko,  Lubuk  Mengkuang,  Ujung  Tanjung,
Padang  Palangeh,  Muara  Kuamang,
Porwosari  untuk  melengkapi  dokumen  daftar
harga  satuan  bahan,  dokumen  rencana
penyediaan  tenaga  kerja,  pemeriksaan
kualitas material notulensi Musdes III dan
2.  Menginstruksikan  kepada  OMS  Desa
Tebing  Tinggi,  Lubuk  Landai,  Simpang
Babeko,  Lubuk  Mengkuang,  Ujung  Tanjung,
Padang  Palangeh,  Muara  Kuamang,
Porwosari.  untuk  membuat  laporan
pelaksanaan kegiatan progress
3.  Menginstruksikan  kepada  Kepala  Desa
Tebing  Tinggi,  Lubuk  Landai,  Simpang
Babeko,  Lubuk  Mengkuang,  Ujung  Tanjung,
Padang  Palangeh,  Muara  Kuamang,
Porwosari. untuk mencatat Aset IP dalam



IPP LAP-348 Kepada  Kepala  Satker  PPIP  Kabupaten
Muaro  Jambi  agar:  Menginstruksikan  kepada
Kelompok  Pemelihara  dan  Pemanfaat  (KPP)
Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam
dan  Desa  Keranggang  Kecamatan  Sakernan
untuk  melakukan  perbaikan  pada  jalan  yang
sudah  rusak  dan  membuat  Berita  Acara
Penyelesaian  Perbaikan  Pekerjaan  beserta
bukti pendukungnya

Perbaikan infrastruktur serta penatausahaan 

dan administrasi program

2.  Menginstruksikan  kepada  OMS  Desa
Tangkit Baru, Ibru, Keranggan, Danau Kedap,
Sembubuk, Teluk Raya, Puding, Ramin untuk
membuat  laporan  keuangan/buku  kas,  Buku
Kas Umum dan laporan pelaksanan kegiatan
progress pembangunan IP secara rutin.

Perbaikan Penatausahaan dan administrasi 

PPIP di Satker PPIP Provinsi Jambi

3.  Menginstruksikan  kepada  Kepala  Desa
Tangkit Baru, Ibru, Keranggan, Danau Kedap,
Sembubuk,  Puding,  Ramin  untuk  mencatat
Aset IP di dalam perubahan profil desa

Perbaikan Penatausahaan dan administrasi 

PPIP di Satker PPIP Provinsi Jambi

4.  Memberikan  teguran  tertulis  kepada
Fasilatator  Masyarakat  di  Kabupaten  Muaro
Jambi  yang  belum  melaksanakan  tugasnya
secara  optimal  dalam  melakukan  sosialisasi
dan  menyebarluaskan  program  kepada
masyarakat  di  tingkat  desa  dan  memotivasi
masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam
seluruh kegiatan

Perbaikan Penatausahaan dan administrasi 

PPIP di Satker PPIP Provinsi Jambi

IPP LAP-355 Kepada  Kepala  Satker  PPIP  Provinsi  Jambi
agar: Melakukan revisi  atas kontrak TAMK an
Azmi  dan  an  Asep  Hasibuan  sesuai  dengan
masa  kontrak  TAMPr  sampai  31  Oktober
2015  dan  tidak  melakukan  pembayaran  gaji
TAMK diluar masa kontrak tersebut

Perbaikan Penatausahaan dan administrasi 

PPIP di Satker PPIP Provinsi Jambi

0

2.  Menginstruksikan  kepada  TAMPr  agar
menyampaikan  laporan  mingguan  berupa
hardcopy/dokumen  laporan  bulan  Oktober
2015 sebagai bagian tanggungjawabnya.

IPP LAP-282 (1)  Menginventarisir  Basan/Baran  yang  telah
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap(incracht)
maupun  telah  selesai  di  lelang  yang  masih
tersimpan di Rupbasan.

Perbaikan Kinerja penatausahaan dan 

administrasi di Lingkungan Kementerian 

Hukum dan HAM di Wilayah Provinsi 

0

(2)  Menyampaikan  surat  pemberitahuan
kepada  pemilik  Basan  yang
bertanggungjawab  secara  yuridis  untuk
segera  mengambil  Basan/Baran  untuk
dieksekusi terhadap Basan/Baran yang telah
(3) Menginventarisir Basan/Baran yang sudah
tidak  diambil  lagi  oleh  Pemilik  Basan  untuk
segera dilakukan penghapusan.
(4)  Menyampaikan  surat  pemberitahuan
kepada  pemilik  Basan  yang
bertanggungjawab  secara  yuridis  untuk
segera  mengambil  sisa  Basan/Baran  yang
telah rusak/kedaluwarsa untuk dieksekusi.
(5)  Membuat  kebijakan  untuk
pengeluaran/mutasi  terhadap  Basan/Baran
permintaan  oleh  instansi  penitip  agar
dilaksanakan  secara  menyeluruh  untuk
seluruh basan dan baran yang ada dalam
(6)  Merencanakan  dan  mengusulkan
tambahan  pegawai  untuk  Petugas  Penilai
atau  mengikutkan  Diklat  dari  pegawai  yang
memenuhi  syarat  sebagai  petugas  penilai
serta  tambahan  anggaran  untuk  menambah
sarana dan prasarana yang ada.
(7)  Menempatkan  kembali  Basan  ke  tempat
penyimpanan  yang  semestinya  sesuai
dengan klasifikasi Basan yang dititipkan.

Perbaikan�Kinerja�
Program�
Pembangunan�Pusat,�
Daerah�dan�Korporasi

APD LAP-328
1)Melengkapi fasilitas pokok, fungsional dan 
penunjang di Pelabuhan Perikanan Nipah 
Panjang, Tanjabtim

Perbaikan  infrastruktur  Pelabuhan  Perikanan
Nipah Panjang Tanjabtim

2)Melaksanakan standar pelayanan 
pemberian ijin di Pelabuhan Perikanan Nipah 
Panjang, Tanjabtim

Perbaikan Standar Pelayanan di Pelabuhan 
Perikanan di Nipah Panjang, Tanjung Jabung 
Timur

3)Melaksanakan  standar  pelayanan
pemberian izin.

Perbaikan  dalam  pelaksanaan  standar
pelayanan pemberian  izin  pada  Kab. Tanjung



4)Membuat  laporan  terkait  dengan
pengelolaan perikanan tangkap secara

Perbaikan penata usahaan membuat laporan 
perikanan tangkap Kab. Tanjabtim

APD LAP-317 1)Merencanakan  penganggaran  perbaikan
jalan  menuju  PPI  Kuala  Tungkal  pada  APBD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016.

Menganggarkan dana untuk perbaikan jalan 
menuju PPI Kuala Tungkal pada APBD Kab. 
Tanjabbar

2)Menginstruksikan  kepada  Kepala  Dinas
Perhubungan,  Informatika  dan  Komunikasi
untuk  membuat  bagan  alur  tentang  proses
pelayanan  pengurusan  dan  penerbitan  Pas
Kecil dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan
Kapal.

Perbaikan Penatausahaan untuk membuat 
bagan alur tentang proses pelayanan 
pengurusan dan penerbitan Pas Kecil dan 
Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal

3)Menginstruksikan  kepada  Kepala  Dinas
Perikanan  dan  Kelautan  agar  berkoordinasi
dengan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan
Provinsi  Jambi  untuk  melakukan  pembinaan
operasional Pelabuhan.

Perbaikan Penatausahaan agar berkoordinasi 
dan DKP Prov Jambi untuk melakukan 
pembinaan operasional pelabuhan Kab. 
Tanjabbar

APD LAP-287 Bupati Kerinci agar melakukan revisi perkada 
sebagaimana tertuang dalam hasil reviu 
Perkada berupa pokok-pokok permasalahan 
yang perlu mendapat perhatian dalam 
melakukan revisi Perkada Kebijakan 
Akuntansi Kabupaten Kerinci

Perbaikan atas penatausahaan hasil reviu 
Perkada tentang Kebijakan Akuntansi 
Kebupaten Kerinci

APD LAP-636 Perbaikan atas Penatausahaan penerapan 
Aplikasi SIMDA Kab. Batang Hari

APD LAP-625 Perbaikan atas Penatausahaan penerapan 
Aplikasi SIMDA Kab. Sarolangun

APD LAP-597 Perbaikan atas  Penatausahaan penerapan 
Aplikasi SIMDA Kab. Kerinci

APD LAP-244 1)Memerintahkan  Tim Koordinasi  SAMISAKE
untuk  mengajukan  anggaran  sosialisasi
Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  SAMISAKE
kepada  seluruh  kecamatan  pelaksana
kegiatan SAMISAKE.

Perbaikan pengajuan anggaran sosialisasi 
Juknis SAMISAKE Kab. Bungo

APD LAP-244 2)Mengajukan  kepada  Gubernur  tentang
batasan  kegiatan  dan   besaran  dana  untuk
masing-masing  kegiatan  sehingga  kegiatan
yang  akan  dilakukan  dapat  disesuaikan
dengan kebutuhan daerah.

Perbaikan Penatausahaan batasan kegiatan 
SAMISAKE Kab. Bungo

APD LAP-244 3)Memerintahkan  Tim Koordinasi  SAMISAKE
membuat  laporan  pelaksanaan  SAMISAKE
dengan  tertib  dan  akurat  dan  disimpan
dengan baik.

Perbaikan Penatausahaan dan administrasi 
membuat laporan pelaksanaan SAMISAKE Kab. 
Bungo

APD LAP-312 - Memerintahkan  kepada  Kepala  Bappeda
dan  SKPD  terkait  agar  dalam  menyusun
Indikator  Kinerja  Sasaran  maupun  Indikator
Kinerja  memenuhi  kriteria  SMATT   yaitu
spesific (spesifik), (measurable) dapat diukur,
(attainable )  dapat  dicapai,  (time  bound )
berjangka  waktu  tertentu  dan  (trackable )
dapat dipantau atau dikumpulkan;

Perbaikan Penatausahaan dalam penyusunan 
indikator kinerja sasaran memenuhi kriterima 
SMATT agar dapat diukur dan dicapai, dipantau 
dan dikumpulkan pada Kab. Merangin

Perbaikan�Kinerja�
Program�
Pembangunan�Pusat,�
Daerah,�dan�Korporasi

AKN LAP�84 Sehubungan�dengan�masih�adanya�
permasalahan�yang��belum�dapat��
diselesaikan�sampai�dengan�berakhirnya�
pelaksanaan�tugas�pendampingan�
penyusunan�laporan�keuangan,�kami�
memberikan�saran�kepada�Direktur�PDAM�
Tirta�Muaro�Jambi�sebagai�berikut:

Perbaikan�atas�penatausahaan�pelaporan�
keuangan�pada�PDAM�Tirta�Muaro�Jambi

��Melaksanakan�inventarisasi�piutang�
rekening�air,�dikarenakan�belum�sinkronnya�
data�billing�dengan�laporan�penagihan�
piutang.
��Memperbaiki�kelemahan�standar�prosedur�
operasi�data�billing�dengan��melakukan�
pengamanan�atas�akses�data��billing,��dimana�
setiap�ada�perubahan�data�tagihan�air�seperti�
pemberian�dispensasi�hanya�dapat�dilakukan�
atas�persetujuan��kantor�pusat.

��Menambahkan�rincian�aset��yang�diperoleh�
tahun�2013�dan�2014�ke�dalam�Daftar�Aset�
dan�Penyusutannya.



��Menginventarisasi�aset�yang�tidak�dapat�
dimanfaatkan�sebesar�Rp7.359.207.462,00.

AKN LAP�217/ Hal�hal �yang �berpengaruh �secara �signifikan
dalam �rangka �peningkatan �kinerja �dan �nilai
kepuasan �pelanggan, �secara �umum �saran�
saran �dan �komentar �pasien �adalah
peningkatan�pelayanan�yang�paling�menonjol
dan�perlu�mendapat�perhatian�antara�lain:

Meningkatnya�Kinerja�dan�nilai�kepuasan�
Pelanggan�pada�Rumah�Sakit�Umum�Daerah�
(RSUD)�H.Hanafie�Kabupaten�Bungo

1.����Waktu�tunggu�periksa�dokter�di�poliklinik
yang �belum �sesuai �jadwal �yang �ditetapkan
dan�sering�terlambat;
2.Tingkat �kebersihan �dan �kenyamanan �ruang
rawat�inap�masih�perlu�peningkatan;
3. � � � �Keamanan �tempat �parkir, �umlah �ATM
dankantin�perlu�ditingkatkan;
4. � � � �Jumlah �dokter �spesialis �perlu �ditambah,
terutama�dkter�spesialis�mata�dan�THTt;
5.����Mutu�dan�jumlah�rawat�inap�untuk�kelas
1,�2,�dan�3�serta�makanan�yang�tersedia�perlu
ditingkatkan.

AKN LEV�211/ 1. � � � �Melakukan �langkah�langkah �strategis
untuk�meningkatkan�kinerja�perusahaan�yang
masih�tergolong�“cukup”,�melalui:

Meningkatnya�Kinerja�PDAM�Tirta�Merangin

1) � � � � �Peningkatan �Kinerja �Aspek �Keuangan,
melalui:
Melakukan �perbaikan �kinerja �secara
berkesinambungan �melalui �efisiensi �biaya/
peningkatan �pendapatan �untuk �menurunkan
operating �ratio �perusahaan; �meningkatkan
profitabilitas; �dan�meningkatkan�utilitas �aset.
Peningkatan �tersebut �antara �lain �berupa
penambahan �sambungan �baru, �dan �lebih
meningkatkan�lagi�efektifitas�penagihan.�

2)��� � �Peningkatan�Kinerja�Aspek�Operasional,
melalui:
Meningkatkan �cakupan�pelayanan�air �minum
untuk �memenuhi �target �pelayanan �67% �dari
jumlah �penduduk �dan �mengurangi �tingkat
kehilangan �air �mendekati �batas �toleransi
sebesar �20% �melalui �peningkatan �sistem
penyediaan�air �minum�berupa�pembangunan
IPA, �mengoptimalkan �kapasitas �terpasang
yang����belum�����dimanfaatkan����melalui

peningkatan �jaringan �perpipaan
transmisi/distribusi �dan �mengupayakan
seluruh�meter�air�yang�berfungsi�dengan�baik,
melakukan �peneraan �ulang/
perbaikan/penertiban �water �meter
pelanggan.
3) � � � � �Peningkatan ���Kinerja ��Aspek
Administrasi,�melalui:���
Rencana �Kerja �dan �Anggaran �Perusahaan
(RKAP) �agar �sepenuhnya �dipedomani �baik
dalam �penyusunannya �maupun �dalam
pelaksanannya �serta �memenuhi �aspek
sebagaimana �dimaksud �dalam �Keputusan
Menteri �Negara �Otonomi �Daerah �Nomor �8
tahun �2000 �tentang �Pedoman �Akuntansi
PDAM,�dan�ditindak�lanjutinya�semua�temuan
pemeriksaan.
2. � � � �Melakukan �langkah �strategis �untuk
menaikkan �tingkat �kesehatan �yang �tergolong
“kurang�sehat”,�melalui:
1)�����Peningkatan�Aspek�Keuangan:



Melakukan �perbaikan �kinerja �secara
berkesinambungan �melalui �efisiensi �biaya
untuk �menurunkan �operating �ratio
perusahaan �dan �meningkatkan �penjualan �air
untuk �meningkatkan �profitabilitas,
meningkatkan �cash �ratio �serta �solvabilitas
perusahaan.
2)�����Peningkatan�Aspek�Pelayanan:
Meningkatkan ��cakupan ��pelayanan ��air
minum�kepada�masyarakat�dalam�memenuhi
target �pelayanan �80% �dari �jumlah �penduduk
wilayah �pelayanan �serta �mengoptimalkan
kapasitas �produksi ��pada �masing�masing �IPA
yang �ada �dan �penambahan �instalasi �baru
pada�wilayah�yang�belum�terlayani�air�minum
PDAM. �Selain �itu �meningkatkan �konsumsi �air
domestik �dengan �peningkatan �jam �operasi
pelayanan.�

3)�����Peningkatan�Aspek�Operasi:
Memaksimalkan �produksi �hingga �mencapai
kapasitas �terpasang, �menekan �tingkat
kehilangan �air, �meningkatkan �jam �operasi
layanan ��dan �melakukan
peneraan/penggantian �water �meter �yang
sudah�tua/rusak.
4)�����Peningkatan�Aspek�SDM:
meningkatkan �kompetensi �SDM �perusahaan
dengan �cara �meningkatkan �jumlah �pegawai
yang �ikut �pendidikan �dan �pelatihan �(diklat)
agar �dapat �memberikan �nilai �tambah �bagi
perusahaan, �disertai �dengan �penganggaran
biaya �pelaksanaan �diklat �untuk �pegawai
tersebut.
2. � � � � �Meningkatkan �penguatan �unsur�unsur
sistem �pengendalian �intern �yang �efektif,
sekurang�kurangnya �memenuhi �kriteria
terciptanya �lingkungan �pengendalian �yang
sehat; �terselenggaranya �penilaian �risiko;
aktivitas �pengendalian; �sistem �informasi �dan
komunikasi; �kegiatan �pemantauan
pengendalian, �sehingga �memberikan
keyakinan �yang �memadai �mengenai
pencapaian�tujuan�perusahaan;
3.�����Mengoptimalkan��jaringan�transmisi�dan
distribusi ��yang �telah �dibangun �dengan
memaksimalkan �penambahan �pelanggan
sesuai�kapasitas�yang�ada;�
4. � � � � �Melakukan �peneraan �meter �air
pelanggan �dan �membuat �program
penggantian �meter �air �yang �telah �melewati
umur�teknisnya,�serta�segera�menindaklanjuti
temuan�masalah �meter�yang�dilaporkan�oleh
pembaca�meter�setiap�bulannya;

5. � � � � �Melakukan �pemutakhiran �data �aset
melalui �inventarisasi �asset, �sehingga
diperoleh �informasi �lokasi �dan �kondisi �fisik
aset ��agar �dapat �memudahkan �dalam
pembuatan �rencana �perawatan �aset �secara
efektif�dan�efisien;
6. � � � � �Membuat �kebijakan �mengenai
pengelolaan�manajemen�aset;



7. � � � � �Melakukan �komunikasi/koordinasi
dengan �DPD �Perpamsi �Provinsi �Jambi �untuk
memfasilitasi ��rencana �penyelenggaraan
pendidikan �dan �pelatihan �untuk �peningkatan
kompetensi�pegawai�bagi�seluruh�PDAM�yang
ada �di �Provinsi ��Jambi �sehingga �bisa �lebih
efektif�dan�efisien;
8.�����Menganggarkan�biaya�diklat�dalam�RKAP
yang �akan �datang, �sesuai �anggaran/ �rencana
kebutuhan�kompetensi;
9. � � � � �menyusun �dokumen �RKAP �secara �jelas
dan �cermat �serta �mengalokasikan �anggaran
biaya �secara �proporsional �sesuai �kebutuhan
kepada�fungsi�fungsi�yang�ada.

AKN LAP�577 Terhadap �permasalahan �di �atas, �kepada
Direksi �RSUD�Raden �Mattaher �Provinsi �Jambi
kami�sarankan�agar:�

Meningkatnya�Kinerja�RSUD�Raden�Mattaher�
Provinsi�Jambi

1. � Menyelenggarakan �sistem �pengendalian
manajemen�yang�efektif,�sekurang�kurangnya
memenuhi �kriteria �terciptanya �lingkungan
pengendalian �yang �sehat, �terselenggaranya
penilaian �risiko, �terselenggaranya �aktivitas
pengendalian, �terselenggaranya �sistem
informasi �dan �komunikasi, �terselenggaranya
kegiatan�pemantauan�pengendalian,�sehingga
memberikan �keyakinan �yang �memadai
mengenai �pencapaian �tujuan �RSUD �yang
tercermin �dari �keandalan �laporan �keuangan,
efisiensi �dan �efektivitas �operasi,dan
dipatuhinya�peraturan�perundang�undangan.�

2.�Mengatur�tata�kelola�pelayanan�ambulance
yang�lebih�praktis�agar�sopir�ambulance�tidak
melakukan �negosiasi �langsung �dengan
keluarga�pasien.
3. � Penyusunan �Rencana �Bisnis �Anggaran
(RBA) �agar �mengacu �Kepmenkes �Nomor �209
tahun �2011 �dan �mengacu �pada �Rencana
Strategis�Bisnis�(RSB).

AKN LAP�409/ kepada�Direksi�Rumah�Sakit�Jiwa�Daerah�
Provinsi�Jambi�kami�sarankan�agar:

Meningkatnya�Kinerja�Rumah�Sakit�Jiwa�Daerah�
Provinsi�Jambi�dan�terkalibrasinya�alat�
kesehatan

1.�Menyelenggarakan�sistem�pengendalian�
manajemen�yang�efektif,�sekurang�kurangnya�
memenuhi�kriteria�terciptanya�lingkungan�
pengendalian�yang�sehat,�terselenggaranya�
penilaian�risiko,�terselenggaranya�aktivitas�
pengendalian,�terselenggaranya�sistem�
informasi�dan�komunikasi,�terselenggaranya�
kegiatan�pemantauan�pengendalian,�sehingga
memberikan�keyakinan�yang�memadai�
mengenai�pencapaian�tujuan�RSUD�yang�
tercermin�dari�keandalan�laporan�keuangan,�
efisiensi�dan�efektivitas�operasi,�dan�
dipatuhinya�peraturan�perundang�undangan.

2.�Mengkalibrasi�alat�kesehatan�secara�
periodik.



IPP LEV-212 Kami  menyarankan  kepada  Kepala  Satuan
Kerja  Non  Vertikal  Tertentu  Pelaksana
Jaringan  Pemanfaatan  Air  Sumatera  VI,
Kepala  Balai  Wilayah  Sungai  Sumatera  VI
agar  dapat  menggunakan  hasil  verifikasi  ini
sebagai  salah  satu  bahan  pertimbangan
dalam  proses  pengajuan  pembayaran  sisa
pekerjaan Pembangunan Intake  dan Jaringan
Pipa  Transmisi  Air  Baku  Batang  Merao  Kota
Sungai  Penuh,  serta  dalam  pelaksanaan
anggaran agar memperhatikan ketentuan

Perbaikan penatausahaan dan administrasi 

atas tunggakan pekerjaan pembangunan 

intake dan jaringan Pipa Transmisi Air Baku 

Sungai Batang Merao di Kota Sungai Penuh

1

4 Rekomendasi�
Perbaikan�Kebijakan�
Korporasi

AKN LAP�672 Dalam�upaya �pengembangan �dan �penerapan
GCG �pada �PDAM �Tirta �Mayang �Kota �Jambi,
kami�merekomendasikan:

PDAM�Tirta�Mayang�Kota�Jambi�membentuk�tim�
khusus�GCG�dan�membuat�kebijakan�terkait�
GCG/Code�of�Corporate�Governance�dan�Kode�
Etik�Perusahaan/Code�of�Conduct.

0

1)�Membentuk�tim�khusus�GCG�yang�
bertanggung�jawab�dalam�mengawal�
pengembangan�dan�penerapan�GCG�pada�
PDAM�Tirta�Mayang�Kota�Jambi.
2)�Melakukan�sosialisasi/internalisasi�
Kebijakan�Perusahaan�terkait�GCG/Code�of�
Corporate�Governance�dan�Kode�Etik�
Perusahaan/Code�of�Conduct�kepada�seluruh�
organ�perusahaan�(Pemilik,�Dewan�
Pengawas,�Direksi�dan�Karyawan).
3)�Melakukan�penandatanganan�komitmen�
terkait�Kebijakan�Perusahaan/Code�of�
Corporate�Governance�dan�Kode�Etik�
Perusahaan/Code�of�Conduct�kepada�seluruh�
organ�perusahaan�(Pemilik,�Dewan�
Pengawas,�Direksi�dan�Karyawan).

LBA�662 Dalam�upaya�mempercepat�pemberlakuan�
Pedoman�Pelaksanaan�Barang�dan�Jasa�di�
lingkungan�BLUD�RSUD�Raden�Mattaher�
Jambi�yang�memberikan�fleksibilitas�berupa�
keleluasaan�untuk�menerapkan�praktek�
praktek�bisnis�yang�sehat�dalam�
meningkatkan�pelayanan�kepada�masyarakat�
di�bidang�pelayanan�kesehatan�pada�wilayah�
Provinsi�Jambi,�kami�merekomendasikan:

dipercepatnya�pemberlakuan�Pedoman�
Pelaksanaan�Barang�dan�Jasa�di�lingkungan�
BLUD�RSUD�Raden�Mattaher�Jambi�yang�
memberikan�fleksibilitas�berupa�keleluasaan�
untuk�menerapkan�praktek�praktek�bisnis�yang�
sehat�dalam�meningkatkan�pelayanan�kepada�
masyarakat�di�bidang�pelayanan�kesehatan�pada
wilayah�Provinsi�Jambi

0

1)�Melaksanakan��sosialisasi��internal�segera�
setelah�pemberlakuan�Peraturan�Pemimpin�
BLUD�tentang�Pedoman�Pelaksanaan�
Pengadaan�Barang�dan�Jasa;
2)�Menyediakan�anggaran�yang�cukup�untuk�
pelatihan�dan�workshop�untuk�meningkatkan�
kapasitas�dan�kapabilitas�SDM�untuk�
menunjang�pelaksanaan�peraturan�Pemimpin�
BLUD�tentang�Pedoman�Pelaksanaan�
Pengadaan�Barang�dan�Jasa�.

LAP�669 Berdasarkan�hasil�kegiatan�asistensi�
implementasi�Sistem�Informasi�Manajemen�
Aset,�kami�menyarankan�kepada�Direktur�
PDAM�Tirta�Merangin,�agar:

PDAM�Tirta�Merangin�melakukan�perbaikan�
Sistem�Informasi�Manajemen�Aset,�baik�
updating�data�aset,�kondisi�dan�letak�dan�
memperbaiki�sistem�pengadaannya

0

1)�Melanjutkan�pemutakhiran�data�aset�tetap�
posisi�31�Desember�2014�dengan�
melaksanakan�inventarisasi�aset�secara�
menyeluruh�pada�Unit�IPA�lainnya�dengan�
menambahkan�data�kondisi�fisik,�riwayat�
pemeliharaan,�dan�umur�kegunaan�seluruh�
aset�tetap,�pemanfaatan,�penguasaanya�serta�
mendokumentasikannya�ke�dalam�bentuk�
buku/kartu�aset�tetap�untuk�masing�masing�
aset�tetap;



2)�Terhadap�Aset�tetap�yang�sudah�rusak�
berat�dan�tidak�dapat�dimanfaatkan�lagi�agar�
dikelompokkan�tersendiri�sebagai�dasar�
pertimbangan�untuk�pengambilan�keputusan�
penghapusan�oleh�Direksi.��
3)�Melanjutkan�kegiatan�meranking/prioritas�
aset�tetap,�sehingga�dapat�dijadikan�dasar�
oleh�perusahaan�dalam�mengalokasikan�
sumber�dayanya�dan�mencadangkan�
besarnya�anggaran�untuk�mendanai�aktivitas�
yang�diprioritaskan;
4)�Menyusun�pedoman�Pengadaan�Barang�
dan�Jasa�(PBJ).
5)�Melakukan�koordinasi�dengan�Badan�
Pengawas�PDAM�Tirta�Merangin�dan�pihak�
Pemerintah�Kabupaten�Merangin�untuk�
mencari�solusi�terbaik�atas�permasalahan�
kondisi�aset�di�PDAM�Tirta�Merangin.

LAP�676 Dalam�upaya�mempercepat�pengembangan�
usaha�PT�JII�sebagai�salah�satu�BUMD�yang�
dimiliki�Pemerintah�Daerah�Provinsi�Jambi�
serta�ikut�serta�mengemban�misi�Pemerintah�
Provinsi�Jambi�dalam�bidang�pembangunan�
ekonomi�daerah�Jambi�yang�diharapkan�
dapat�menyumpang�PAD,�kami�
merekomendasikan:

PT�JII�dapat�memanfaat�kesempatan�usaha�yang�
telah�ada�dan�mengembangkannya�agar�dapat�
menyumbang�PAD�bagi�Provinsi�Jambi

0

1)���Melanjutkan�kerjasama�dengan�pihak�
mitra�antara�lain:
a)�Pemanfaatan�gas�suar�bakar�(flared�gas)�
dengan�pihak�PetroChina�International�
Jabung�Ltd,�sebagaimana�diamanatkan�dalam�
Undang�undang�No.30�thn�2007�tentang�
Energi�a.l.,�prioritas�kepada�daerah�penghasil�
utk�memperoleh�energi�dari�sumber�
setempat�dan�saat�ini�kerjasama�tersebut�
sudah�sampai�tahap�Perjanjian�Jual�Beli�Gas�
(PJBG)�yang�sudah�ditandatangani�pada�
tanggal�3�Desember�2013�dan�PT.JII�bersama�
mitranya�sedang�membangun�Power�Plant�
dan�LPG�Plant�di�Desa�Pematang�Lumut�
Kecamatan�Batara�Kabupaten�tanjung�Jabung�
Barat;
b)�Pengelolaan�City�Gas�Kota�Jambi�
bekerjasama�dengan�PT.Pertagas�Niaga�
sesuai�dengan�perjanjian�Kerjasama�
Operasional�yang�sudah�ditandatangani�
tanggal�10�Desember�2014.
�Mendukung�sepenuhnya�sasaran�dan�inisiatif�
strategis�pengembangan�usaha�PT�JII,�
sebagaimana��tertuang�dalam��Corporate�Plan�
PT�JII�periode�2016�2020,�terdiri�dari:
a)�Pengelolaan�aset�idle�milik�Pemerintah�
Daerah�Provinsi�Jambi�(pengembangan�usaha�
AMDK,�pengalihan�pengelolaan�lahan��kebun�
sawit�ex��Kwarda�Pramuka�Jambi�,�Hotel�Ratu,�
Lapangan�Golf�dan�lain�lain);



b)�Surat�Rekomendasi�Gubernur�Jambi�no.S�
1240/DESDM/�4/V/2015�tertanggal�21�Mei�
2015�kepada�Ditjen�Minerba�Kementerian�
ESDM�RI,�atas�dasar�tersebut�PT.JII�berinisiatif�
untuk�mengelola�Eks.PT.NTC�dikembalikan�
kepada�Pemerintah�Daerah�melalui�BUMD�
dengan�membuat�surat�Pengajuan�Wilayah�
Izin�Usaha�Pertambangan�Khusus�Batubara�
(WIUPK)�eks�PT.NTC�seluas�2.832�di�
Kabupaten�Muaro�Bungo�dengan�surat�
Permohonan�Direksi�PT.JII�Nomor:088/JII�
Jbi/BUMD/Dir/VI/2015�kepada�Ditjen�
Minerba�Kementerian�ESDM�RI;

c)�Sesuai�amanat�Peraturan�Menteri�ESDM�RI�
Nomor:�37�tahun�2015�tentang�Ketentuan�
Dan�Tata�Cara�Penetapan�Alokasi�Dan�
Pemanfaatan�Serta�Harga�Gas�Bumi�yang�
memprioritaskan�BUMN�maupun�BUMD,�
maka�PT.JII�selaku�BUMD�Provinsi�Jambi�
berinisiatif�mengambil�peluang�usaha�
tersebut�dengan�rencana:
Memadukan�peluang�tersebut�dengan��
rencana�dari�SKK�Migas�membuat�mini�kilang�
di�seluruh�wilayah�Republik�Indonesia�dengan�
membagi�wilayah/cluster�sebanyak�8�dan�
Provinsi�Jambi�termasuk�di�dalam�
wilayah/cluster�IV,�bilamana�memungkinkan�
PT.JII�dapat�ambil�bagian�di�bisnis�tersebut�
dengan�dilakukannya�kerjasama�PT.JII�dengan�
PT.�MMM;
Dengan�banyaknya�potensi�Migas�yang�
berada�di�wilayah�Provinsi�Jambi,�dan�dari�
regulasi�yang�ada�membuka�peluang�PT.JII�
baik�sendiri�atau�bekerjasama�dengan�pihak�
swasta�membangun�Power�Plant,�LNG�Plant,�
CNG�Plant�maupun�usaha�usaha�hilir�Migas�
lainnya;
d)�Ikut�serta�mengelola�Blok�Minyak�dan�Gas�
pada�Blok�Akatara�Kabupaten�Tanjung�Jabung�
Barat�bersama�kontraktor�swasta��(PSC�
Hexindo)�yang�ditunjuk�oleh�SKK�Migas�dan�
Blok�Migas�lain�yang�berada�di�wilayah�
Provinsi�Jambi�melalui�Participation�Interest�
10%�(PI),�sebagaimana�diamanatkan�dalam�
ketentuan�Pasal�34�Peraturan�Pemerintah�
Nomor�.35�Tahun�2004�tentang�Kegiatan�
Usaha�Hulu�Minyak�Dan�Gas�Bumi�bahwa�
Pemerintah�Daerah/BUMD�mempunyai�hak�
participating�interest�maksimal�10%�dalam�
pengelolaan�blok�migas�dan�PT.JII�berencana�
mengambil�peluang�tersebut�bekerjasama�
dengan�PT.�EHK�(Rukun�Raharja�Grup)�dalam�
bentuk�Joint�Venture�Company;

e)�Kerja�sama�dengan�SPC�(Special�Propose�
Company)�antara�Shanghai�dan�PT.Intirta�
dengan�PT.JII�pada�proyek�pembangkit�listrik�
2�x�600�MW;
3)�Meningkatkan�penyertaan�modal�
Pemerintah�Daerah�Provinsi�Jambi�guna�
mendukung:



a)�Keikutsertaan�Pemerintah�Provinsi�Jambi�
melalui�BUMD,�supaya�peluang�peluang�
usaha�yang�bergerak�di�bidang�Tambang�
Batubara,��Migas�baik�Hulu�melalui�
Participation�Interest�10%�(PI),�dan�bisnis�
Migas�di�bidang�Hilir�dapat�diambil.
b)�Penguatan�modal�kerja�melalui�
pengelolaan�aset�idle�Pemerintah�Provinsi�
Jambi�untuk�meningkatkan�permodalan�bisnis�
perdagangan�Semen�Padang,�karena�selama�
ini�PT.JII�selaku�distributor�Semen�Padang�di�
wilayah�Provinsi�Jambi�terkendala�modal�yang
sangat�terbatas�sehingga�sangat�sulit�untuk�
bersaing�dengan�distributor�lain.

LHE�426 Untuk�memperbaiki�sistem�manajemen�
kinerja�yang�telah�ada�dan�merancang�
langkah�berikutnya�dalam�menindaklanjuti�
hasil�evaluasi�kecukupan�KPI�sebagai�bahan�
pembuatan�Kontrak�Manajemen,�kami�
merekomendasikan�kepada�Direksi�untuk:

PT�Jambi�Indoguna�Internasional�memperbaiki�
sistem�manajemen�kinerja�yang�telah�ada�dan�
merancang�langkah�berikutnya�dalam�
menindaklanjuti�hasil�evaluasi�kecukupan�KPI�
sebagai�bahan�pembuatan�Kontrak�Manajemen

a.�Menyusun�corporate/bussiness�plan�2016�
2020�yang�terencana�dengan�baik�dan�terarah
serta�mengacu�pada�visi/misi�Gubernur�yang�
berkaitan�dengan�upaya�pengembangan�
BUMD,�dengan�tetap�memperhitungkan�
kekuatan,�kelemahan,�peluang�dan�ancaman�
serta�capaian�kinerja�tahun�tahun�
sebelumnya;
b.�Sebagai�wujud�komitmen�Direksi�dalam�
upaya�pencapaian�dan�peningkatan�kinerja�
perusahaan,�melalui�Dewan�Komisaris�
mengupayakan�persetujuan�Pemegang�
Saham/Pemilik�untuk�menetapkan�Pedoman�
Penilaian��Kinerja��Badan�Usaha�Milik�Daerah�
(BUMD)�Provinsi�Jambi�pada�PT�Jambi�
Indoguna�Internasional�terhadap�KPI,�
sehingga�dapat�memudahkan�Pemegang�
Saham�untuk�memberikan�penilaian�teradap�
keberhasilan�kinerja�yang�independen�dan�
komprehensif.

LAP�45 Kami�menyarankan�kepada�Direktur�PDAM�
Tirta�Muaro�Jambi�agar�:

PDAM�Tirta�Muaro�Jambi�mempersiapkan�
infrastruktur�yang�dibutuhkan�untuk�
pemasangan�Aplikasi�SIA�PDAM

(1)�Mempersiapkan�server�tersendiri�untuk�
aplikasi�SIA�PDAM,�agar�tidak�tergantung�
dengan�aplikasi�billing�dan/atau�yang�lainnya�
sehingga�tidak�mengganggu�proses�bisnis�
yang�dijalankan�PDAM�Tirta�Muaro�Jambi;

(2)�Mempersiapkan�jaringan�LAN�yang�
dibutuhkan�untuk�menghubungkan�komputer�
server�dengan�komputer�client�pada�aplikasi�
SIA�PDAM;
(3)�Memberikan�akses�dalam�bentuk�tabel�
atau�field�yang�memungkinkan�programmer�
BPKP�bisa�mengintegrasikan�aplikasi�billing�
yang�ada�dengan��SIA�PDAM�(pembukuan)�
dari�BPKP,�jika�implementasi�SIA�dari�BPKP�
akan�diterapkan;



(4)�Mensosialisasikan�kepada�seluruh�
pegawai�bahwa�program�ini�membutuhkan�
kerjasama�dan�komitmen�dari�seluruh�
pegawai�serta�mencegah�timbulnya�resistensi�
(penolakan)�dari�seluruh�pegawai�untuk�
implementasi�SIA�PDAM,�maupun�integrasi�
aplikasi�Pembaca�Meter�air�dan�billing�system�
yang�sudah�ada�dengan�SIA�PDAM�dari�BPKP.

LAP�299 Kepada �Manager �PT. �PLN �(Persero) �Unit
Pembangkitan �Sumbagsel �� �Sektor �Jambi,
kami �rekomendasikan �agar
menginformasikan �kepada �General �Manager
UIP �Pembangkitan �Sumatera �II �dan �UIP
Jaringan �Sumatera �III �untuk �mengupayakan
percepatan �penyelesaian �terkait �Program
Kerja �Nasional �Pembangunan �Listrik �35.000
MW �khususnya �di �wilayah �Provinsi �Jambi,
yang�tertuang�dalam�Program�Kerja �Nasional
Pembangunan �Listrik �35.000 �MW �khususnya
di �wilayah �Provinsi �Jambi �yang �tertuang
dalam �Rencana �Usaha �Penyediaan �Tenaga
Listrik �(RUPTL) �PT. �PLN �(Persero) �2015�2024
khususnya �masalah �kepastian �Suply �Energi,
Studi �Kelayakan �dan �Detailed �Engineering
Design , �Power �Purchase �Aggreement �serta
penyelesaian �penyediaan �lahan �pembangkit,
gardu�induk�dan�jaringan�transmisi.

Kepada�Manager�PT.�PLN�(Persero)�Unit�
Pembangkitan�Sumbagsel���Sektor�Jambi,�kami�
rekomendasikan�agar�menginformasikan�
kepada�General�Manager��UIP�Pembangkitan�
Sumatera�II�dan�UIP�Jaringan�Sumatera�III�untuk�
mengupayakan�percepatan�penyelesaian�terkait�
Program�Kerja�Nasional�Pembangunan�Listrik�
35.000�MW�khususnya�di�wilayah�Provinsi�
Jambi,�yang�tertuang�dalam�Program�Kerja�
Nasional�Pembangunan�Listrik�35.000�MW�
khususnya�di�wilayah�Provinsi�Jambi

LAP�298/ Sehubungan �dengan �permasalahan �dan
hambatan �dalam �pelaksanaan �pengadaan
barang/jasa, �direkomendasikan �kepada
Direksi�PDAM�Tirta�Sakti�agar:

Pengadaan�Sesuai�dengan�ketentuan�yang�
berlaku�dan�penyempurnaan�terhadap�
pedoman�yang�ada�agar�lebih�meningkatkan�
kinerja

� � � � � �Memerintahkan �kepada �Panitia
Pengadaan �agar �dalam �melakukan �evaluasi
harga, �tetap �berpedoman �pada �dokumen
pengadaan.
� � � � � �Memerintahkan �kepada �Pejabat
Pengadaan �agar �dalam �merencanakan
pekerjaan �swakelola, �dilengkapi �dengan �KAK
dan�RAB.
� � � � � �Menyempurnakan �Buku �Pedoman
Pengadaan �Barang/Jasa �agar �dapat �lebih
meningkatkan �kinerja �PDAM �Tirta �Sakti
Kabupaten�Kerinci.

5 Perbaikan Kebijakan 
Keuangan Daerah

APD LAP-237 Membuat  laporan  atas  promosi  kesehatan
yang dilakukan.

Perbaikan  agar  menyusun  laporan  promosi
kesehatan pada Kabupaten Batang Hari

APD LAP-237
Mengajukan  pengadaan  peralatan  yang
dibutuhkan.

Perbaikan pengadaan  sarana  dan prasarana
yang  dibutuhkan  pada  puskesmas-puskesmas
Kabupaten Batang Hari

APD LAP-239 Membuat  laporan  atas  promosi  kesehatan
yang dilakukan.

Perbaikan  atas  penatausahaan  pelaporan
promosi kesehatan pada Kabupaten Merangin

APD LAP-240 1)Menginstruksikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan untuk membuat catatan dan 
Laporan Kompilasi atas Pelaksanaan 
penanggulangan penyakit menular yang 
disampaikan kepada Dinas Kesehatan 
Provinsi Jambi secara tertib dan tepat waktu.

Perbaikan atas pencatatan dan pelaporan 
Kompilasi pada Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat

2)Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan 
untuk mengusulkan anggaran terkait dengan 
kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular 
secara komprehensif dengan semua aspek 
lainnya sesuai program prioritas.

Perbaikan pengusulan anggaran kegiatan PPM 
Kab. Tanjabbar



APD LAP-236 Memerintahkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan  Sarolangun  untuk  membuat
catatan  dan  menyusun  Laporan  Kompilasi
atas  pelaksanaan  Penanggulangan  Penyakit
Menular  dimana  laporan  Penanggulangan
Penyakit  Menular  disampaikan  oleh
Puskesmas  Kecamatan  secara  tertib  dan
tepat waktu.

Perbaikan atas pencatatan dan Pelaporan 
Kompilasi PPM pada Kabupaten Sarolangun

APD LAP-224 pelaksanaan KSD dan melaporkannya
kepada  Sekretaris  Daerah  dan  Kepala
Daerah.

Perbaikan penyusunan laporan pelaksanaan 
Kerja Sama Daerah Kabupaten Bungo

APD LAP-446 Segera memanfaatkan alat kesehatan analisa
gas darah dan lampu sorot kecil (examination
lamp ),  dan  telah  ditindaklanjuti  dengan
mendistribusikan  lampu  sorot  kecil
(examination lamp ) ke rawat inap perinatologi
untuk dimanfaatkan

Perbaikan atas pengadaan barang dan jasa 
yang  belum dimanfaatkan pada RSUD Kota 
Jambi

APD LAP-550 2)Menyurati  Kementerian  Kesehatan  terkait
dengan  fakta  otentik  kebutuhan  obat  di
Puskesmas,  sehingga  pengadaan  obat  yang
bersumber  dari  DAK  diluar  kriteria  Fornas
tetap  dapat  diberikan  kepada  fasilitas
kesehatan tingkat pertama.

Perbaikan pengadaan obat di puskesmas belum 
sesuai Fornas (Formularium Nasional) pada 
Gudang Farmasi Kota Jambi

APD LAP-550 4)Menginstruksikan  Kepala  Instalasi  Farmasi
untuk  merencanakan  pengadaan  obat  diluar
DOEN  dan  Fornas  sesuai  permintaan  dari
Puskesmas  yang  telah  disetujui  terlebih
dahulu oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Perbaikan perencanaan pengadaan obat di 
pukesmas pada Gudang Farmasi Kota Jambi

6 Perbaikan 
Penyelenggaraan SPIP 
K/L

IPP LAP-28 Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam
kegiatan  pendampingan  penyusunan  laporan
keuangan  pada  satuan  kerja  di  lingkungan
Komisi  Pemilihan  Umum  di  Provinsi  Jambi,
kami  rekomendasikan  Kepala  Komisi
Pemilihan  Umum  Provinsi  Jambi  agar
menginstruksikan  kepada  seluruh  Satker
Komisi  Pemilihan  Umum  di  Provinsi  Jambi
untuk  lebih  teliti  dalam  melakukan
penyusunan  laporan  keuangan  dan  laporan
SIMAK  BMN  serta   dilakukan  proses  reviu
secara berjenjang terhadap penyusunan

Perbaikan Penyelenggaraan SPIP berupa 

pengendalian intern serta reviu di 

lingkungan KPU Provinsi Jambi

1



Nama Keg.
Keuangan SDM Keuangan SDM Keuangan SDM

Total Anggaran 23,293,878,000 22,027,532,562 94.56         

Pelaksanaan Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan Negara dan 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

      3,421,594,000   12,158       3,237,301,278   15,195 94.61         124.98

Pengelolaan Keuangan Negara       3,352,535,277   11,890       3,174,460,278   14,973 94.69       125.93
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP            47,751,871        185            34,797,000        122 72.87         65.95    
Pembinaan Kapabilitas APIP            21,306,852          83            28,044,000        100 131.62     120.48

Dukungan Pengawasan     19,872,284,000     7,393     18,790,231,284     5,512 94.55         74.56    

Pembinaan Administrasi dan 
Pengelolaan Perlengkapan serta 
Pembayaran Gaji/ Tunjangan Pusat 
Pembinaan JFA

18,383,501,000   17,394,426,534   94.62         

Pengadaan dan Penyaluran Sarpras 1,488,783,000   1,395,804,750     93.75         

Lampiran 2
Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2015

Rencana Realisasi % Realisasi 


