
Rencana Tindak lanjut Bapenda Kota Bontang

 Dari hasil penilaian risiko, diketahui bahwa profile risiko pada Bappenda Kota Bontang

Bapenda  Kota  Bontang  resiko  sedang  dan  bisa  diatasi  bila  sesuai  prosedur

dilaksanakan pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem

Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP).  Lingkungan  pengendalian  yang  baik/buruk

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

secara  umum pembangunan  lingkungan  pengendalian  bertujuan  untuk  menciptakan

atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern

secara efektif  di  lingkungan Bapenda Kota Bontang  Secara khusus,  pembangunan

lingkungan pengendalian di lingkungan Bapenda Kota Bontang  bertujuan untuk 

1. integritas  dan Nilai nilai etika ;
2. Terciptanya  kepemimpinan yang yang bijaksana
3.Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 
6. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif
7. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait. 

Sistem Pengendalian

1) Lingkungan Pengendalian 

a.Sebagian besar pegawai belum memahami bahwa SPIP merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan tuposki masing-masing dalam rangka upaya pengendalian kegiatan

organisasi. 

b. kode etik PNS dan perilaku pegawai sudah melekat dalam rutinitas pelaksanaan 

pekerjaan sehari-hari harus ada  sosialisasi.

c. Penekanan integritas sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan integritas moral 

pegawai yang bersangkutan.

    Lingkungan  pengendalian  yang  kondusif  merupakan  unsur  paling  penting  dalam

penerapan  pengendalian  Bapenda  Kota  Bontang   menginginkan  terciptanya

Lingkungan  Pengendalian  yang  kondusif,  sehingga  mampu  mendorong  terciptanya

perilaku  dan  tindakan  yang  lebih  efisen  dan  efektif  dari  seluruh  pegawai  dalam

melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Peningkatan  kualitas  perilaku  dan  tindakan

tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian

yang handal guna mencapai tujuan organisasi. bahwa secara umum di beberapa unsur

tergolong cukup memadai dan sebagian besar memadai, namun demikian tetap akan

dilakukan  beberapa  kegiatan-kegiatan  sebagai  upaya  untuk  tetap  menjaga  dan



meningkatkan  unsur  lingkungan  pengendalian.Rencana  Tindak  Pengendalian  Bapenda

Kota Bontang  merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah  (SPIP)  dalam  rangka  mewujudkan  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan

kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk

memberikan keyakinan memadai  atas tercapainya tujuan organisasi  melalui  kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini

menjadi  instrumen  untuk  merencanakan  sekaligus  memantau  capaian

perbaikan/pembangunan infrastruktur  pengendalian intern agar  berjalan efektif,  efisien,  dan

mencapai  tujuan/sasaran.  Komitmen  dari  segenap  manajemen dan  seluruh  pegawai  serta

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

dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan

SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.


