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Tari Sarung di Festival Sungai Mandar 2015 - Sekelompok penari 
sedang menari dengan sarung khas Mandar di FSM 2015. Sejarah 
besar sebagian bermula dari sungai. Dari batang air inilah menjadi 
tempat dari berbagai peradaban besar kuno lahir di dunia. Tak banyak 
yang mengetahui bahwa Kerajaan Balanipa di Polewali Mandar pada  
masa lalu memiliki Pelabuhan Napo yang menjadi persinggahan kapal-
kapal perniagaan internasional. Festival Sungai Mandar merupakan 
upaya kebudayaan untuk membangkitkan kejayaan masa lalu tersebut. 
Robert Dick-Read dalam buku Penjelajahan Bahari (2008) menulis 
bahwa orang-orang Mandar bersama ‘sepupu samuderanya’, orang 
Makassar-Bugis, telah menjangkau Madagaskar pada sekitar 10 abad 
lampau. Jauh melampaui kisah-kisah penjelajah dunia yang telah 
populer sebelumnya. Satu garis bawah yang penting adalah orang-
orang Mandar itu tentu telah memiliki tempat mengangkat jangkar, atau 
sebuah pelabuhan yang tak biasa.  
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P rak a t a 

 

Peningkatan kinerja KPPN diakui telah berkontribusi besar bagi perbaikan pelayanan di Ditjen Perbendaharaan. Banyak inovasi telah dikembangkan di 

KPPN untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih baik. Beberapa milestones turut menandai perubahan dimaksud, antara lain 

operasionalisasi TSA, implementasi MPN, rekonsiliasi sesuai SAPP, dan terbentuknya KPPN Percontohan. Inovasi-inovasi di atas diimbangi pula dengan 

perbaikan pengelolaan sumber daya manusia internal, baik melalui rekrutmen yang lebih selektif, pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, maupun 

pengembangan karir pegawai yang lebih transparan. Kesemuanya secara nyata telah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang ditandai 

dengan perbaikan opini pemeriksa dari waktu ke waktu. 

Sementara itu, tantangan fiskal yang dinamis dan keinginan untuk menjadi unggul di tingkat dunia menjadikan Ditjen Perbendaharaan terus berbenah. Di 

era Transformasi Kelembagaan ini, KPPN tetap mengemban peranan strategis untuk mewujudkan misi Ditjen Perbendaharaan. Berbagai inisiatif strategis 

yang berbasis teknologi informasi dilekatkan pada KPPN, seperti rollout SPAN di tahun 2015, implementasi MPN G2, dan penerapan akuntansi berbasis 

akrual. Sebagai garda terdepan pelayanan di daerah, KPPN berandil besar memastikan inisiatif perubahan berjalan lancar, sekaligus meningkatkan 

partisipasi dan pemahaman para pemangku kepentingan. Paralel dengan pemikiran tersebut, maka pembinaan dan supervisi KPPN oleh Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan menjadi sebuah kebutuhan agar KPPN selalu fokus pada tujuan dan berkinerja optimal. 

Dimulai dari periode pembinaan semester I tahun 2015, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat terus berinovasi memperbaiki metodologi 

pembinaan dan supervisi KPPN. Secara umum, pembinaan dan supervisi KPPN tetap berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan nomor KEP-

189/PB/2014 yang memberikan acuan indikator kinerja di bidang pelayanan publik, tata kelola, dan standar kinerja utama. Sejalan dengan penerapan 

sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di beberapa KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat juga melakukan gap analysis 

terhadap mutu pelayanan KPPN Mamuju dan KPPN Majene menggunakan sistem dimaksud. Keduanya merupakan komplemen dan dimaksudkan agar 

KPPN mampu menjawab tantangan eksisting dan di masa depan. 

Sebagai akhir, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN. Besar 

harapan kami agar dukungan tersebut terus diberikan melalui masukan dan saran yang konstruktif. Semoga laporan ini dapat menyumbangkan inspirasi 

bagi perbaikan yang berkelanjutan. 

Bravo Treasury Squad. 

 

 

Mamuju, 11 Juli 2015 

 

 

 

Plt. Kepala Kanwil 

Catur Ariyanto Widodo 
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Ringkasan Eksekutif  

Pembinaan dan supervisi KPPN oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberi 

keyakinan dalam menghadapi tantangan perubahan di era Transformasi 

Kelembagaan. Saat ini KPPN memiliki peran sentral untuk mewujudkan pengelolaan 

keuangan yang baik melalui empat pilarutama, yaitu pelaksanaan anggaran, 

pengelolaan kas, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta manajemen satuan kerja. 

Seiring dengan bergulirnya Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, KPPN 

diharapkan terus meningkatkan peran strategisnya. Berbagai inisiatif strategis 

Kementerian Keuangan yang berdampak nasional juga melekat dalam peran KPPN, 

antara lain: SPAN, MPN-G2, dan penerapan akuntansi berbasis akrual. Melalui 

pembinaan dan supervisi KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan mampu 

menjaga kinerja KPPN dapat optimal mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian 

Keuangan 

Metodologi pembinaan dan supervisi KPPN yang dilaksanakan Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Sulawesi Barat menggunakan kerangka Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan nomor diubah dengan KEP-189/PB/2014 dan SMM ISO 

9001:2008. Pada tahap pertama Kanwil mengikuti pedoman utama pembinaan dan 

supervisi sesuai Kepdirjen dengan cakupan tiga bidang, yaitu pelaksanaan tugas Kuasa 

BUN, pelayanan perbendaharaan, dan tata kelola KPPN. Hasil dari pembinaan dan 

supervisi ini adalah nilai pembinaan dan supervisi KPPN, serta matriks temuan 

permasalahan sebagai dasar perbaikan kinerja. Di tahap berikutnya, Kanwil 

menggunakan lembar penilaian audit SMM ISO 9001:2008 untuk mengukur 

kesenjangan (gap analysis) sistem manajemen KPPN eksisting terhadap SMM ISO 

dimaksud. Hasil dari analisis ini adalah rekomendasi pembenahan sistem manajemen 

untuk memenuhi standar internasional. 

Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi, KPPN Mamuju dan KPPN Majene 

menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini didasarkan pada beberapa 

pertimbangan yaitu: 

1. Nilai kinerja KPPN Mamuju mencapai 106,39 dan KPPN Majene mencapai 105,12 

yang mencerminkan pelaksanaan tugas Kuasa BUN, pelayanan perbendaharaan, 

dan tata kelola KPPN berada dalam kondisi sangat baik. 

2. Kedua KPPN mengalami peningkatan nilai kinerja yang signifikan dibandingkan 

dengan periode pembinaan semester II tahun 2014. Peningkatan nilai 

menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan kinerja sekaligus merefleksikan 

kerja keras yang telah dilakukan sepanjang semester I tahun 2015. 

3. Jumlah temuan permasalahan pada kedua KPPN jauh menurun dan tidak 

ditemukan adanya temuan permasalahan yang berulang. Kondisi ini 

mencerminkan upaya perbaikan terus menerus  yang berkelanjutan (continuous 

improvement) telah dilaksanakan.  

4. Tanggapan atas temuan permasalahan selama pembinaan dan supervisi lebih 

cepat mendapatkan respon perbaikan dari KPPN Mamuju dan KPPN Majene. 

Hasil analisis kesenjangan terhadap penerapan SMM ISO 9001:2008 

menunjukkan perlunya perbaikan proses dokumentasi kegiatan dan 

peningkatan kompetensi pegawai. Perbaikan dokumentasi dimaksudkan untuk 

mengendalikan tahapan pelaksanaan tugas, sehingga dapat dinilai efektivitasnya 

sekaligus menyediakan jejak audit. Sementara peningkatan kompetensi pegawai 

diarahkan untuk memeratakan kemampuan pegawai dalam melayani stakeholders 

sekaligus membuatnya semakin responsif dan adaptif terhadap perubahan. Keduanya 

merupakan prasyarat untuk memenuhi SMM ISO 9001:2008. 

Selain hal-hal di atas, Kanwil juga melakukan supervisi teknis aplikasi dan 

kepatuhan internal, serta monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi. Supervisi 

teknis aplikasi dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan rollout SPAN di KPPN 

berjalan optimal. Sementara supervisi kepatuhan internal dimaksudkan memberikan 

keyakinan terbatas terhadap pelaksanaan pengendalian internal di KPPN. 

Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian target penerimaan negara di tahun 2015 

ini, maka Kanwil mengadakan supervisi khusus terhadap pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi bank/pos persepsi oleh KPPN. 
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Sayyang Pattudu -  Sayyang pattudu (kuda menari) 
merupakan acara yang diadakan dalam rangka untuk 
mensyukuri anak-anak yang khatam Alquran. Bagi 
masyarakat di Sulawesi Barat tamat Alquran adalah 
sesuatu yang sangat istimewa, dan perlu disyukuri 
secara khusus dengan mengadakan pesta adat sayyang 
pattudu. Pesta ini diadakan sekali dalam setahun, 
bertepatan dengan bulan Maulid/Rabiul Awwal (kalender 
hijriyah). Dalam pesta tersebut menampilkan atraksi 
kuda berhias yang menari sembari ditunggangi anak-
anak yang sedang mengikuti acara tersebut. Bagi 
masyarakat Mandar, khatam Alquran dan upacara adat 
sayyang pattudu memiliki pertalian yang sangat erat 
antara yang satu dengan yang lainnya. Jejak sejarah 
yang menunjukkan awal pelaksanaan dari kegiatan ini 
belum terdeteksi oleh para tokoh masyarakat dan para 
sejarawan. (Foto: Timur Nusantara) 
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Senja Pantai Sumare - Pantai Sumare merupakan 

sebuah pantai yang terletak di bagian tanjung Mamuju 

Sulawesi Barat. Berjarak 10 km dari pusat kota, pantai 

ini banyak dikunjungi oleh para pengunjung yang ingin 

menikmati sunset. Letaknya yang langsung menghadap 

Selat Makassar membuat pantai ini dikenal dengan 

ombaknya yang ramah dan cocok digunakan sebagai 

tempat berenang. Di tempat ini pula Presiden Jokowi 

menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat 

berkunjung ke Sulawesi Barat tanggal 7 November 

2014. (Foto: Tadjuddin Parenta) 
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P E N D A H U L U A N "Penguatan dan penajaman 

peran KPPN selaku Kuasa 

BUN di Daerah menjadi salah 

satu kunci eksistensi Ditjen 

Perbendaharaan" 

 

 

 

 
Anoa - Anoa adalah hewan endemik Sulawesi 
dan berdasarkan letak persebarannya, hewan ini 
tergolong faunaperalihan. Sejak tahun 1960-an, 
anoa berada dalam status terancam punah dan 
saat ini populasinya diperkirakan hanya kurang 
dari 5000 ekor. Di daerah Mamasa Sulawesi 
Barat diperkirakan masih menjadi habitat anoa 
pegunungan (bubalus quarlesi). Anoa 
pegunungan memiliki tubuh lebih besar, ekor 
panjang, berkaki putih, dan memiliki tanduk kasar 
dengan penampang segitiga. Penampilannya 
mirip dengan kerbau, dengan berat berat tubuh 
150-300 kilogram dan tinggi 75 centimeter. 
Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau 
kerdil. 

 

A. Latar Belakang 

KPPN sebagai instansi vertikal di bawah Ditjen Perbendaharaan memiliki 

peran sentral dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik di 

daerah. Setidaknya terdapat empat peran besar KPPN dalam 

perbendaharaan negara, yaitu pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, 

akuntansi dan pelaporan keuangan, serta manajemen satuan kerja. Di bidang 

pelaksanaan anggaran, KPPN melakukan pencairan dana atas beban tagihan 

negara berdasarkan DIPA. Dalam bidang pengelolaan kas, KPPN berperan 

melakukan pembebanan pencairan dana pada rekening kas negara dan 

penatausahaan penerimaan negara. Di bidang akuntansi dan pelaporan 

keuangan, KPPN melakukan akuntansi atas transaksi APBN, rekonsiliasi 

transaksi dengan satuan kerja, dan menyusun laporan keuangan Kuasa BUN. 

Sementara peran di bidang manajemen satker ditunjukkan dengan peran 

KPPN untuk melakukan standarisasi, bimbingan teknis, monitoring, dan 

evaluasi atas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja. 

Seiring dengan program Transformasi Kelembagaan yang sedang digulirkan 

di Kementerian Keuangan, KPPN diharapkan terus meningkatkan peran 

strategisnya. Tranformasi Kelembagaan merupakan tindak lanjut dari 

program reformasi birokrasi yang telah dirintis sejak akhir tahun 2002 guna 

mendukung reformasi pengelolaan keuangan negara, peningkatan kinerja, 

dan pemberantasan korupsi. Fokus reformasi saat itu antara lain peningkatan 

kualitas organisasi dan penyelarasan struktur organisasi, perbaikan proses 

bisnis, modernisasi kebijakan dan manajemen SDM, serta perbaikan tata 

kelola dan kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam rangka perbaikan 

proses bisnis, Ditjen Perbendaharaan setidaknya terkait dengan empat tema 

besar perbendaharaan, yaitu: pencairan dan penerimaan, pengelolaan 

likuiditas, akuntansi dan pelaporan, serta misi khusus. Tema-tema tersebut 

diwujudkan ke dalam inisiatif-inisiatif strategis yang berdampak luas secara 

nasional, antara lain: SPAN, MPN-G2, dan penerapan akuntansi berbasis 

akrual. Selanjutnya, keseluruhan inisiatif strategis di atas diimplementasikan 

dalam bentuk layanan yang diberikan oleh kantor vertikal di daerah, termasuk 

KPPN. 

Berkaca pada peran saat ini dan tantangan di masa depan, penguatan dan 

penajaman peran KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah menjadi salah satu 

kunci eksistensi Ditjen Perbendaharaan.Untuk memastikan peran dimaksud 

berjalan dengan baik, maka diperlukan pembinaan dan supervisi yang 

berkesinambungan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dalam konteks 

organisasi, Miftah Thoha (1997: 16-17) mendefinisikan pengertian 

pembinaan sebagai berikut: 

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi 

lebih baik. 

2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem 

pambaharuan dan perubahan. 

3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni 

menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana 

serta pelaksanaannya. 

4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu 

perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal 

berhenti.  

Oleh karena itu, pembinaan dan supervisi yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan seyogyanya mampu memetakan kondisi kinerja pelayanan 

publik, tata kelola, dan standar kinerja utama KPPN, serta memberikan 

arahan yang konstruktif menuju perbaikan yang diharapkan. 

Arahan menuju perbaikan kinerja KPPN mengikuti kerangka baku dalam 

standar pelayanan prima. Dalam Keputusan Menteri PAN dan RB nomor 

63.KEP/M.PAN/2004 dinyatakan bahwa muatan minimal dalam standar 

pelayanan prima meliputi unsur prosedur pelayanan, waktu pelayanan, 

biaya pelayanan, produk pelayanan dan sarana dan prasarana pelayanan. 

Keberhasilan pengembangan pelayanan prima ditentukan oleh sejumlah 

indikator, yaitu: 

1. Berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

2. Perbaikan kualitas yang berkesinambungan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://id.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies_terancam
https://id.wikipedia.org/wiki/Bubalus_quarlesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerbau
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3. Manajemen berdasarkan data dan fakta. 

4. Memberdayakan sistem atau unsur organisasi secara menyeluruh. 

5. Mengembangkan potensi daya pikir manusia. 

6. Kepemimpinan untuk peningkatan mutu. 

7. Budaya organisasi dengan standar etika dan moral yang tinggi. 

Dari sisi manajemen strategi, pola pembinaan ini harus menjadi prioritas 

pembenahan dan indikator keberhasilan. Pola yang terstandarisasi akan 

memudahkan KPPN dalam meningkatkan kinerjanya, sekaligus menciptakan 

ruang tumbuh bagi inovasi-inovasi baru. Pembakuan proses ini juga 

memudahkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam membina dan melakukan 

supervisi KPPN yang berkelanjutan. 

B. Maksud dan Tujuan 

Pembinaan dan supervisi KPPN yang dilakukan Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan dibutuhkan untuk memberikan pemahaman dan 

pengetahuan yang mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab 

pekerjaan pegawai KPPN serta dalam meningkatkan kualitas kinerja KPPN.  

Secara khusus, pembinaan dan supervisi KPPN ditujukan untuk: 

1. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan tugas dan 

fungsi KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah telah memenuhi proses bisnis 

yang ditetapkan. 

2. Melakukan pembinaan dan supervisi aplikasi yang digunakan KPPN, 

terutama inisiatif strategis yang berdampak nasional, antara lain SPAN, 

MPN-G2, dan SAIBA. 

3. Mengetahui tingkat kepuasan para pemangku kepentingan dan 

memberikan arahan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik KPPN. 

4. Mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para pegawai KPPN 

atas prosedur dan ketentuan terbaru di bidang perbendaharaan. 

5. Memberikan arahan bagi KPPN untuk melakukan pengamanan terhadap 

barang milik negara yang dimiliki/dikuasai KPPN. 

C. Ruang Lingkup 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat melakukan 

pembinaan dan supervisi kepada KPPN Mamuju dan KPPN Majene. Ruang 

lingkupnya meliputi seluruh tugas pokok dan fungsi, serta tugas penunjang 

KPPN yang meliputi: 

1. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN sebagai bagian pelaksanaan unsur 

standar kinerja utama yang meliputi evaluasi atas perhitungan nilai 

kinerja organisasi, ketepatan waktu, dan capaian kinerja internal. 

2. Pelayanan Perbendaharaan sebagai bagian pelaksanaan unsur 

kinerja kantor pelayanan percontohan yang meliputi penilaian atas 

kinerja kantor pelayanan percontohan dan indeks kepuasan 

masyarakat, serta inovasi pelayanan. 

3. Tata Kelola KPPN sebagai bagian pelaksanaan unsur standar 

kinerja tata kelola yang meliputi struktur, tugas, dan fungsi dan uraian 

jabatan KPPN, proses bisnis, sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, serta sistem pengendalian internal. 

Hasil pembinaan dan supervisi KPPN yang terdapat dalam laporan ini 

merupakan penilaian atas penilaian kinerja KPPN sepanjang semester I 

tahun 2015. 

D. Metodologi Pembinaan dan Supervisi 

Metodologi pembinaan dan supervisi KPPN mengikuti Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan nomor KEP-26/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-

189/PB/2014. Pembinaan dan supervisi dilakukan menggunakan 

pendekatan on the desk (evaluasi data dan laporan) dan on the spot (monev 

langsung). Evaluasi data dilakukan untuk memberikan indikasi awal kinerja 

KPPN yang sangat berguna untuk menyusun fokus pembinaan. 

Berdasarkan data awal dimaksud disusun strategi pembinaan dan supervisi 

dengan titik berat pada bagian-bagian yang dinilai lemah. Monev langsung 

dilakukan setelah strategi pembinaan dan dilakukan pengamatan langsung 

terhadap kinerja selama periode tertentu untuk mengonfirmasi data awal. 

" Pola pembinaan yang 

terstandarisasi memudahkan 

KPPN dalam meningkatkan 

kinerjanya, sekaligus 

menciptakan ruang tumbuh 

bagi inovasi-inovasi baru" 

 

 

Kayu hitam (eboni) - Kayu hitam Sulawesi atau 

Diospyros Celebica adalah sejenis pohon 

penghasil kayu mahal dari suku eboni-ebonian 

(Ebenaceae). Pohon, batang lurus dan tegak 

dengan tinggi sampai dengan 40 m. Diameter 

batang bagian bawah dapat mencapai 1 m, sering 

dengan banir (akar papan) besar. Kulit batangnya 

beralur, mengelupas kecil-kecil dan berwarna 

coklat hitam. Pohon ini menghasilkan kayu yang 

berkualitas sangat baik. Warna kayu coklat gelap, 

kehitaman, atau hitam berbelang-belang 

kemerahan. Karena perkembangan populasi yang 

lambat dan karena tingginya tingkat eksploitasi di 

alam, kini kayu hitam sulawesi telah terancam 

kepunahan.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Ebenaceae
https://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
https://id.wikipedia.org/wiki/Meter
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Banir&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Populasi


SEMESTER I TAHUN 2015 
 

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 7 

 

Mekanismenya dilakukan dengan cara: 

1. Meneliti output dari masing-masing pelaksanaan fungsi dan 

membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan dan 

ditentukan sesuai dengan peraturan. Penelitian output dilakukan 

dengan metode sampling. 

2. Melakukan wawancara langsung terhadap pejabat dan pegawai KPPN. 

3. Menyampaikan kuesioner dan melakukan wawancara terhadap petugas 

pengelola keuangan satker. 

Laporan awal akan dikirimkan kepada KPPN untuk ditanggapi. Pada akhir 

periode semester, seluruh data yang dikumpulkan dievaluasi dan dianalisa 

kembali sebelum laporan akhir pembinaan dan supervisi dibuat. 

Sejalan dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 pada 

beberapa KPPN terpilih, pembinaan dan supervisi KPPN ini juga melakukan 

analisa kesenjangan (gap analysis) terhadap kesiapan KPPN untuk 

menerapkannya. Dalam ISO 9001, mutu didefinisikan sebagai kemampuan 

dari kesatuan karakteristik produk, sistem atau proses untuk memenuhi 

persyaratan pelanggan atau pihak terkait yang dinyatakan atau tersirat. 

Oleh karena itu, mutu menyangkut keseluruhan konsep yang meliputi 

produk, pengendalian, proses, pemasok, pesaing, persyaratan mutu, dan 

pelanggan. Dimensi mutu pelayanan diukur melalui konsep TERRA, yaitu: 

1. Tangible: penampilan fisik, fasilitas, sarana komunikasi, dan 

sebagainya. 

2. Empathy: komunikasi yang baik, kemudahan untuk dihubungi, 

memahami kebutuhan pelanggan, dan adanya perhatian pribadi. 

3. Responsiveness: kemauan yang ikhlas untuk membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. 

4. Reliability: kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan yang 

dijanjikan secara bertanggung jawab dan akurat. 

5. Assurance: pengelola organisasi memiliki kemampuan, kesopanan 

kredibilitas dan sifat dapat dipercaya serta adanya jaminan keamanan 

terhadap program yang ditawarkan. 

Pendeknya sistem manajemen mutu tersebut merupakan suatu tatanan 
yang menjamin kualitas output dan proses pelayanan. 

Gambar 1. Model Proses SMM 

 

 

E. Dasar Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pembinaan dan Supervisi KPPN adalah 
sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

"Penggunaan Sistem 

Manajemen Mutu untuk 

meningkatkan kualitas 

pembinaan" 

 

 

 

 

 

 
Nipah - Nipah atau Nypa fruticans Wurmb adalah 
satu-satunya jenis palma dari wilayah mangrove. 
Fosilserbuk sari palma ini diketahui berasal dari 
sekitar 70 juta tahun yang silam.sejenis palem 
(palma) yang tumbuh di lingkungan hutan bakau 
atau daerah pasang-surut dekat tepi laut. Nipah 
tumbuh di bagian belakang hutan bakau, terutama 
di dekat aliran sungai yang memasok lumpur ke 
pesisir. Palma ini dapat tumbuh di wilayah yang 
berair agak tawar, sepanjang masih terpengaruh 
pasang-surut air laut yang mengantarkan buah-
buahnya yang mengapung. Pohon ini banyak 
terdapat di sekitar gedung kantor Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Sulawesi Barat. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem_mangrove
https://id.wikipedia.org/wiki/Fosil
https://id.wikipedia.org/wiki/Fosil
https://id.wikipedia.org/wiki/Palma
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_bakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir
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5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang Tata 

Cara Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan 

Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubahdengan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.01/2012. 

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/MK.01/2011 tentang 

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/MK.01/2013 tentang 

Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan 

Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2014. 

8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012 tentang 

Tata Kelola KPPN Percontohan di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

9. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-107/PB/2012 tentang 

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

10. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-26/PB/2013 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negarasebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-189/PB/2014. 

11. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tentang 

Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

12. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-4069/PB/2014 tentang 

Penyampaian Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN oleh 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 

 

 

 
Gedung Keuangan Negara Mamuju - Pada tahun 2010, mulai dibangun Gedung 
Keuangan Negara (GKN) Mamuju di Jalan Soekarno-Hatta dan pada akhir tahun 
2012 pembangunan GKN Mamuju telah selesai. GKN Mamuju diperuntukkan bagi 
instansi vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Mamuju. Lantai 1 ditempati 
oleh KPP Pratama Mamuju, lantai 2 ditempati oleh KPPN Mamuju, lantai 3 
ditempati oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, lantai 4 
rencananya akan ditempati oleh KPKNL sedangkan lantai 5 untuk aula, LPSE dan 
Sekretariat GKN Mamuju. 

 

 

 

 

 

 

 

Mandar Dengkur - Mandar dengkur atau 
Aramidopsis plateni adalah burung endemik 
Sulawesi dan merupakan fauna identitas 
provinsiSulawesi Barat. Burung ini rentan terhadap 
kepunahan. Tinggi burung ini adalah 29 cm, 
paruhnya agak panjang, muka dan bagian bawahnya 
berwarna abu-abu; tenggorokan keputih-putihan; sisi 
perut berpalang hitam dan putih dan paruhnya 
berwarna kemerahan. Hidup berpasangan atau 
berkelompok dalam jumlah kecil. Sangat mencolok 
ketika terbang, dengan kepakan sayap yang cepat 
dan kuat diselingi gerakan melayang serta saling 
meneriaki. Bila sedang bersuara dari tempat 
bertengger, jambul ditegakkan lalu diturunkan. 
Menghuni hutan primer dan sekunder yang tinggi 
dan tepi hutan; juga hutan monsun (Nusa Tenggara), 
hutan yang tinggi bersemak, semak yang pohonnya 
jarang dan lahan budidaya yang pohonnya jarang. 
Mandar dengkur adalah pemakan segala atau 
omnivora, akan tetapi burung ini lebih sering 
memakan tumbuhan. Habitat mandar dengkur 
adalah hutan primer dan hutan sekunder berpohon 
tinggi di dataran rendah hingga ketinggian 1300 
meter dpl. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_fauna_identitas_provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_fauna_identitas_provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Punah
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenggorokan
https://id.wikipedia.org/wiki/Paruh
https://id.wikipedia.org/wiki/Omnivora
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
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Senja di Ujung Trans Sulawesi Majene - 
Sebuah senja datang begitu cepat di Jalan Trans 
Sulawesi Majene. Jalan Trans Sulawesi sendiri 
terentang sepanjang lebih dari 1000 km 
menghubungkan ujung selatan dan ujung utara 
Pulau Sulawesi. Jalan ini telah menjadi urat nadi 
perekonomian yang penting bagi masyarakat 
Sulawesi pada umumnya. Kebanyakan kontur 
jalan ini menyusuri sisi Pantai Barat Pulau 
Sulawesi yang berhadapan langsung dengan 
Selat Makassar. Di sepanjang jalan tersebar 
banyak pantai-pantai yang layak untuk dikunjungi. 
Kondisi jalan nasional ini sangat baik, meskipun di 
beberapa titik terdapat kerusakan akibat tanah 
longsor, namun perjalanan menyusuri Trans 
Sulawesi selalu menjadi pengalaman tak 
terlupakan. (Foto: Wimpie Defianto) 
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Taraujung Pamboang Majene -  Terletak di Kel. 

Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, 

Provinsi Sulawesi Barat, Pantai Taraujung memiliki 

struktur tebing menarik yang belum banyak dikenali 

orang, salah satu objek wisata alam yang berpotensi 

untuk dikembangkan. Struktur batunya  yang 

mengagumkan dan pesona pantainya yang luas masih 

merupakan rangkaian dari pesisir yang membentang dari 

wilayah Pamboang ke arah utara menghadap ke Selat 

Makassar. Di bagian tengah struktur tebing batu terdapat 

kolam kecil (laguna) tempat hidupnya ikan hias yang 

indah, yang tampak terisi ketika air laut pasang. (Foto: 

Tadjuddin Parenta) 
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KOLASE "Sulawesi Barat merupakan 

provinsi muda yang sarat 

dengan potensi" 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Sulawesi Barat - Lambang Sulawesi Barat 
berbunyi 'Mellete Diatonganan', yang berarti 'Meniti 
di Atas Kebenaran'. Di tengah lambangnya, terdapat 
perahu sande. Arah perahu ke depan dengan layar 
di sebelah kanan, bermakna bahwa Sulbar mulai 
berlayar ke depan dengan arah yang benar (kanan). 
Di bagian atas, tertancap 'Doe Pakka' (Trisula) di 
gunung, melambangkan kepribadian orang Mandar, 
yang berarti keberanian, kejujuran, dan keadilan. 
Bingkai lambang Sulbar diambil dari bentuk dasar 
'balenga lita' (panci yang terbuat dari tanah). Bagian 
atasnya merupakan simbol 'sulapa appe' (empat 
mata angin) yang di dalamnya bertuliskan Sulawesi 
Barat.  

 

A. Profil Wilayah Sulawesi Barat 

1. Profil Provinsi Sulawesi Barat 

Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang dibentuk berdasarkan UU 

nomor 26 tahun 2004 sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. 

Letak geografis provinsi ini sangat strategis dan memegang peranan 

penting dalam perdagangan regional maupun antar daerah, mengingat 

letaknya berada pada persilangan antara Provinsi Sulawesi Selatan, 

Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah, serta memiliki sumber daya alam 

yang sangat besar dan berpotensi untuk dikembangkan.  

Luas wilayah daratan adalah 16.937,16 km2 yang didominasi oleh wilayah 

pegunungan dan kaya akan sumber daya alam. Sementara luas wilayah 

lautnya adalah 20.342,00 km2 yang berbatasan langsung dengan Selat 

Makassar dan sangat vital bagi lalu lintas pelayaran internasional. Memiliki 

garis pantai sepanjang 677 km, Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 

kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten 

Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten 

Mamuju Tengah.  

Berdasarkan sensus BPS tahun 2014 jumlah penduduk Sulawesi Barat 

mencapai 1.234.251 jiwa. Di Sulawesi Barat Suku bangsa Mandar 

merepresentasikan 49,15% dari seluruh populasi, disusul dengan Toraja 

(13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%), dan lainnya 

(19,15%). 

Dari sisi topografi, Sulawesi Barat memiliki daerah pegunungan sehingga 

banyak terdapat aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk 

dikembangkan. Jumlah sungai yang tergolong besar mengaliri Sulawesi 

Barat sebanyak 8 aliran sungai. Di antara sungai-sungai tersebut terdapat 

terdapat dua aliran sungai terpanjang yakni Sungai Saddang yang mengaliri 

Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang (Sulawesi Selatan) dan 

Polewali Mandar (Sulawesi Barat), serta Sungai Karama yang berada di 

wilayah Kabupaten Mamuju. Panjang kedua sungai tersebut masing-masing 

sekitar 150 km. Selain itu, di Sulawesi Barat terdapat 193 buah  gunung, di 

mana yang tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 

3.037 m di atas permukaan laut yang terletak di Kabupaten Mamasa.  

Dari sisi sosial budaya, sejarah pembentukan Sulawesi Barat bertolak dari 

semangat  Allamungan Batu di Luyo  (Kesepakatan Luyo) yang mengikat 

Mandar dalam perserikatan Pitu Ba'bana Binanga (tujuh wilayah di 

pegunungan) dan Pitu Ulunna Salu (tujuh wilayah di pesisir) dalam sebuah 

muktamar yang melahirkan Sipamandar (saling memperkuat) untuk bekerja 

sama dalam membangun Mandar. Wilayah Mandar inilah yang nantinya 

menjadi cikal bakal wilayah Provinsi Sulawesi Barat.  

Komoditi unggulan Sulawesi Barat didominasi oleh tanaman perkebunan, 

yaitu kakao, kelapa sawit, kelapa, dan kopi. Industri pengolahan kelapa sawit 

menjadi CPO telah berdiri di sini, dengan peluang investasi lebih lanjut yang 

masih besar mengingat luasan perkebunan kelapa sawit yang masih terus 

dibuka sampai saat ini. Industri pengolahan kelapa menjadi bahan baku/jadi 

masih belum ada, sehingga sebagian besar produk masih diolah secara 

tradisional. Di samping tanaman perkebunan, Sulawesi Barat juga sangat 

berpotensi untuk mengembangkan sektor kehutanan, terutama rotan, dan 

perikanan tangkap. 

Wilayah Sulawesi Barat juga menyimpan potensi pariwisata yang beragam, 

dengan keunggulan pada wisata alam, bahari, dan budaya. Wisata alam 

mempunyai 88 objek unggulan yang tersebar di seluruh provinsi. Kondisi 

topografis wilayah Polewali Mandar, Mamasa dan Mamuju yang bergunung-

gunung merupakan wilayah yang cukup banyak mempunyai daya tarik objek 

wisata alam, seperti panorama gunung, air terjun, air panas dan lain-lain. 

Sedangkan 37 objek wisata bahari tersebar di semua kabupaten yang 

berbatasan langsung dengan Selat Makassar kecuali Kabupaten Mamasa. 

Sepanjang jalan raya dari Polewali Mandar sampai Mamuju Utara tersaji 

keindahan pantai-pantai Sulawesi Barat. Sementara itu wisata budaya juga 

mempunyai jumlah objek yang banyak juga yaitu sebesar 89 objek. 

Keunikan dan kekhasan suku-suku yang berada di Sulawesi Barat 

meninggalkan warisan-warisan budaya yang menakjubkan. Semua itu 

merupakan potensi pariwisata yang besar, namun belum banyak tersentuh 

pengembangan dengan baik. Kurang tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung, serta terbatasnya investor di sektor pariwisata menyebabkan 

perkembangan tersebut berjalan lambat. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
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Potensi lainnya yang terdapat di Sulawesi Barat adalah sektor 

pertambangan dan energi. Provinsi ini secara alamiah memiliki kandungan 

logam mulia seperti emas dan perak, serta  potensi logam dasar seperti 

tembaga, galena, dan seng di hampir semua wilayahnya. Di Kabupaten 

Majene dan Mamuju juga terdapat potensi bahan galian batu bara, 

sementara kandungan bahan galian industri seperti mika, gipsum, zeolit, 

marmer, dan silika ditemukan di hampir semua kabupaten. Daerah 

pegunungan memiliki sungai-sungai yang berpotensi untuk dikembangkan 

menjadi pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan infrastruktur energi di 

Sulawesi Barat. 

Terlepas dari potensi yang belum tergarap seluruhnya, perekonomian di 

provinsi ini sangat ditopang oleh hasil pertanian, kelautan, dan perikanan. 

Hampir di seluruh kabupaten, wilayah garis pantainya merupakan tempat 

budidaya pertambakan. Sementara itu, lahan di Polewali Mandar menjadi 

tempat tumbuhnya tanaman padi dan tanaman pertanian lainnya.  

Tantangan dari sektor ini adalah terus bertambahnya jumlah penduduk dan 

pemukiman sehingga mengakibatkan alih fungsi perubahan lahan pertanian 

menjadi perumahan. Sumber-sumber ekonomi utama inilah yang 

dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, sehingga mempengaruhi capaian 

kinerja ekonomi. 

APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 mencerminkan 

anggaran defisit, di mana total pendapatan yang ditargetkan sebesar 

Rp.1.438.115.506.196,00 sementara total belanja daerah dan transfer 

mencapai Rp.1.504.425.992.740,31. Jumlah belanja tersebut dialokasikan 

untuk belanja pegawai sebesar Rp.241.369.985.552,29 (17,91%), belanja 

barang dan jasa sebesar Rp.427.173.457.836,47 (31,70%), belanja hibah 

sebesar Rp.222.942.800.000,00 (16,55%), belanja bantuan sosial sebesar 

Rp.11.500.000.000,00 (0,85%), dan belanja modal sebesar 

Rp.443.409.746.792,75 (32,91%). 

Sampai dengan Triwulan I tahun 2015, realisasi pendapatan mencapai 

29,35% dari yang ditargetkan. Sementara dari sisi belanja, realisasinya 

mencapai Rp 176.146.597.228,00 atau 11,71% dari total alokasi. 

 

 

 

Ruang Customer Service KPPN Mamuju – KPPN Mamuju hadir di Provinsi 
Sulawesi Barat lebih tepatnya berada di Kabupaten Mamuju. KPPN Mamuju 
membawa MISI yaitu “Menjadi Jembatan Percepatan Pembangunan di Bumi 
Manakarra” 

 

"APBD Provinsi Sulawesi 

Barat 2015: total pendapatan 

Rp 1,4 triliun dan total 

belanja dan transfer Rp 1,5 

triliun" 

 

 

 

 

 

Tugu Batu di Luyo - Tugu batu yang menjadi 
penanda peristiwa Allamungan Batu di Luyo yang 
terletak di Polewali Mandar. Pada masa tersebut, 7 
kerajaan di pedalaman dan 7 kerajaan di pesisir 
saling bersepakat untuk bekerja sama dalam 
sebuah persekutuan. Di masa modern peristiwa ini 
menjadi sumber inspirasi terbentuknya Provinsi 
Sulawesi Barat. Dimulai dari tahun 1967 suara 
untuk membentuk provinsi baru ini mulai 
dikumandangkan dan menjadi kenyataan pada 
tahun 2004. 
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2. Profil Kabupaten Mamuju 

Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang terluas di Provinsi Sulawesi 

Barat. Secara geografis Kabupaten Mamuju terletak di posisi: 00 45' sampai 

20 55' Lintang Selatan dan 45' sampai 1190 50' Bujur Timur. 

Kabupaten Mamuju berbatasan dengan : 

a. Di sebelah Utara: Kabupaten Mamuju Utara 

b. Di sebelah Timur:Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan) 

c. Di sebelah Selatan: Kab.Majene,Polmas dan Tator (Sulawesi Selatan) 

d. Di sebelah Barat: Selat Makassar (Kalimantan Timur) 

Kabupaten Mamuju memiliki luas 801.406 Ha dan secara administrasi 

terbagi atas 15 Kecamatan, 103 Desa, 8 Kelurahan dan 2 UPT (Unit 

Pemukiman Transmigrasi). 

Dari sisi letak geografis, Kabupaten Mamuju mempunyai wilayah yang 

potensial meliputi kelautan, daratan dan wilayah pegunungan, sehingga 

dalam administrasi Pemerintah terdapat dua kecamatan di pegunungan, 

yaitu Kalumpang dan Bonehau dan Kecamatan Simboro Kepulauan 

mempunyai wilayah Desa Bala - Balakang yang terletak di selat Makassar, 

dan 13 Kecamatan di wilayah pesisir pantai. 

Keadaan topografi kabupaten Mamuju didominasi oleh daerah curam dan 

tidak curam dengan kelerengan antara 15 - 45 persen. Kondisi ini 

berpengaruh terhadap topografi wilayah sehingga bervariasi mulai dari 

daerah datar, landai hingga agak curam, sehingga tingkat kepekaan tanah 

terhadap erosi juga bervariasi. Dari segi topografi Kabupaten mamuju 

secara umum keadaan topografinya bergunung-gunung dan berbukit-bukit 

berada pada ketinggian 395 meter dari permukaan laut. 

Iklim di Kabupaten Mamuju tergolong cukup basah sampai sangat basah, 

yang menurut klasifikasi iklim Oldeman, digolongkan kedalam kelas iklim 

C2,C1,B2 & B1 (mayoritas) dan A yang digolongkan sebagai cukup basah 

sampai sangat basah. Variasi jumlah bulan kering dari nol sampai dua 

hingga tiga bulan pertahun. Jumlah curah hujan tahunan dapat mencapai 

sekitar 5,700 mm.Musim hujan dominan terjadi sepanjang bulan Nopember 

hingga Maret, sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan Juni 

hingga bulan Oktober. 

Dengan data iklim seperti itu, maka Kabupaten Mamuju cocok untuk 

berbagai jenis tanaman yang membutuhkan curah hujan yang tinggi. 

Kabupaten Mamuju mempunyai sumber air yang diperoleh Kabupaten lain di 

Sulawesi Barat sebagai pengairan melalui beberapa sungai besar antara 

lain: Sungai Karema, Sungai Tasiu, Sungai Barakang, dan Sungai Karossa. 

Kabupaten Mamuju memiliki kekayaan bahan tambang dan galian yang 

cukup berpotensi, yang hingga saat ini belum dikelola secara profesional. 

Berdasarkan survei, potensi tambang di Kabupaten Mamuju terdiri dari 

tambang golongan A-strategis yaitu minyak bumi dan batu bara yang 

terdapat di sekitar lereng gunung dan perbukitan Tamalea Kec.Kalumpang. 

Sedangkan tambang golongan B-vital (emas dan beberapa jenis mineral 

lainnya) juga terdapat di Kec. Kalumpang. Khusus untuk emas saat ini telah 

di eksploitasi oleh masyarakat secara tradisional di Desa Batuisi 

Kec.Kalumpang. Bahan galian pasir besi juga ditemukan di sekitar muara 

sungai Karema dan pantai Sumare sepanjang 2 km dengan kandungan 

mineral magnetik tertinggi sekitar 32 persen. Untuk bahan galian C seperti 

marmer,pasir kuarsa, batu gamping, granit, pasir batu,basal, batu 

sabak,tanah urug dan tanah liat dapat dijumpai di beberapa lokasi yang 

cukup strategis. 

Kabupaten Mamuju juga memiliki prospek yang bagus di sektor peternakan, 

dengan ketersediaan lahan seluas 30.468 Ha. Hal ini merupakan peluang 

yang sangat bagus kendatipun pemanfaatan lahan tersebut belum optimal 

baik untuk intensifikasi maupun non intensifikasi. Seiring dengan peluang 

pengembangan sub sektor peternakan juga didukung oleh permintaan pasar 

yang sangat potensial dari Pulau Kalimantan.Mengingat letak Kabupaten 

Mamuju yang strategis sebagai daerah penyangga utama untuk memenuhi 

permintaan hasil produksi ternak untuk wilayah Kalimantan Timur khususnya 

daging, telur dan susu segar. Berkaitan dengan hasil tersebut maka 

pemasarannya lebih mudah dan lancar, sehingga perusahaan yang terdapat 

di daerah ini akan lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan sejenis 

yang ada di luar daerah ini. Hal ini mengingat jarak hasil produksi ternak ke 

konsumen relatif lebih dekat. Populasi ternak di Kabupaten Mamuju menurut 

jenisnya dibagi dalam 3 golongan yaitu ternak besar termasuk didalamnya 

kuda, kerbau, kambing dan babi, serta ternak jenis unggas yang terdiri dari 

itik, ayam buras dan ayam ras. 

"Kabupaten Mamuju 

mempunyai wilayah yang 

potensial meliputi kelautan, 

daratan dan wilayah 

pegunungan" 

 

 

 

 

Manakarra - Kabupaten Mamuju memiliki lambang 
daerah yang disebut "Manakarra" yang berarti 
"Pusaka yang Sakti atau Petunjuk". Bentuk lambang 
daerah Mamuju berupa enam perisai, 
melambangkan ketangkasan dan sifat 
kepahlawanan. Enam buah tali berpilin membatasi 
bidang  melambangkan persatuan yang kokoh bagi 
enam buah kecamatan di awal Kabupaten Mamuju. 
Enam mata rantai melambangkan ikatan yang 
kokoh, kuat bagi suku-suku bangsa yang bersabar 
mendiami daerah Mamuju. Bintang ini 
melambangkan bahwa penduduk daerah ini 
senantiasa menjunjung tinggi Ketuhanan yang Maha 
Esa. Keseluruhannya berarti Mamuju dengan segala 
yang ada padanya berusaha membangun dan 
mengelola kekayaan alamnya setinggi mungkin 
untuk memperoleh kemakmuran yang merata bagi 
setiap penduduk sebagai realisasi dari masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 
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Di sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten Mamuju merupakan 

wilayah pengembangan sentra produksi beras yang sangat prospektif 

dengan potensi persawahan seluas 155.097 Ha, dengan luas panen 36.078 

Ha, sebagian besar atau sekitar 24.139 Ha merupakan sawah tadah hujan 

dan selebihnya merupakan sawah irigasi desa. Tanaman jeruk merupakan 

salah satu komoditi andalan sektor Pertanian dan paling banyak 

dikembangkan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena tata niaga 

komoditi ini sangat baik dan lancar. Sementara itu, wilayah pengembangan 

komoditi tanaman perkebunan dengan luas areal yang telah ditanami 

adalah 72.764,8 Ha yang terdiri dari sebanyak 19 komoditi perkebunan. 

Komoditi andalan sub sektor perkebunan terdiri dari 4 Komoditi yaitu : 

Kelapa Sawit, Kakao, Kelapa dalam & Kelapa Hybrida. Keempat komoditi ini 

sangat banyak dikembangkan baik oleh perkebunan rakyat maupun 

perkebunan swasta.  

Potensi hasil laut dan sampai saat ini masih merupakan aset potensial untuk 

pengembangan sub sektor perikanan, baik perikanan laut maupun darat. 

Secara keseluruhan produksi perikanan laut jauh lebih besar dibanding 

perikanan darat.  Perikanan tangkap menghasilkan berbagai jenis ikan 

seperti teripang dan berbagai ikan karang. Sementara untuk jenis budidaya, 

jenis ikan bandeng, udang, dan rumput laut mendominasi produksi hasil 

laut. Komoditi utama budidaya air tawar adalah ikan mas dengan 

menggunakan teknologi kolam air mengalir dan air tenang yang diusahakan 

oleh Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dengan skala kecil. Banyaknya aliran 

sungai besar dan kecil merupakan potensi yang paling prospektif untuk 

pengembangan budidaya ikan air tawar dari berbagai jenis.  

Mayoritas lahan di Kabupaten Mamuju saat ini adalah berupa hutan , 

berdasarkan hasil paduserasi, luas Hutan Kabupaten Mamuju adalah 

835.214 Ha yang terdiri dari ; Hutan Lindung (HL) 436.601 Ha, Hutan 

Produksi Terbatas (HPT) 258.570 Ha, Hutan Produksi Biasa (HP) 61.600 Ha 

dan Hutan Produksi Konversi seluas 78.443 Ha. Dari luas hutan yang ada di 

Kabupaten Mamuju sekitar 209.840 Ha diberikan sebagai konsesi untuk 

HPH. Hasil hutan dari tahun ke tahun di Kabupaten Mamuju mengalami 

perubahan yang mengembirakan terutama pada produksi hasil hutan untuk 

jenis kayu maupun non kayu. 

APBD Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun 2015 mencerminkan anggaran 

defisit, di mana total pendapatan yang ditargetkan sebesar 

Rp.884.067.580.800,00 sementara total belanja daerah dan transfer 

mencapai Rp.921.130.855.406,80. Jumlah belanja tersebut dialokasikan 

untuk belanja pegawai sebesar Rp.435.578.088.713,00 (47,29%), belanja 

barang dan jasa sebesar Rp.241.439.808.585,00 (26,21%), belanja hibah 

sebesar Rp.24.566.880.823,00 (2,67%), belanja bantuan sosial sebesar 

Rp.15.548.500.000,00 (1,69%), dan belanja modal sebesar 

Rp.178.473.326.785,00 (19,38%). 

Sampai dengan Triwulan I tahun 2015, realisasi pendapatan mencapai 

28,88% dari yang ditargetkan. Sementara dari sisi belanja, realisasinya 

mencapai Rp 103.801.246.643,00 atau 11,27% dari total alokasi. 

 
Pintu Masuk KPPN Mamuju – KPPN Mamuju berada di lantai 2 Gedung Keuangan 
Negara Mamuju. 

 

"APBD Kabupaten Mamuju 

2015: total pendapatan Rp 

884 miliar dan total belanja 

dan transfer Rp 921 miliar" 

 

 

 

 

Tenun ikat Sekomandi - Sebagai salah satu 
produk budaya warisan leluhur berusia ratusan 
tahun, tenun ikat tradisional Sekomandi dari 
Kalumpang, Kabupaten Mamuju,Provinsi Sulawesi 
Barat. Bahan dasar tenun ikat ini terbuat dari kulit 
kayu dan menggunakan pewarna alami dari cabe 
merah. Seperti kebanyakan tenun tradisional 
lainnya, warna dasar tenun ikat sekomandi adalah 
hitam. Selain hitam, warna yang biasa 
mendominasinya adalah  coklat, merah, dan 
krem. Keunikan kain tenun ini terdapat pada pola, 
warna, dan struktur kain. Semua proses 
pengerjaaannya dengan tangan dan atau ditenun 
menggunakan alat tradisional. Dibutuhkan waktu 
berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk 
memproduksi sehelai kain tenun ikat. Karenanya, 
tidak heran apabila kain tenun yang kian sedikit 
pengrajinnya ini dibanderol dengan harga tinggi, 
kabarnya hingga puluhan juta rupiah. Zaman 
dahulu, selain dibuat untuk kepentingan sendiri, 
misalnya membuat pakaian adat, tenun ikat juga 
menjadi alat tukar (barter) bernilai tinggi. Biasanya 
tenun ikat dapat dibarter dengan kerbau atau babi. 

 

http://indonesia.travel/id/destination/502/mamuju
http://indonesia.travel/id/destination/502/mamuju
http://indonesia.travel/id/discover-indonesia/region-detail/46/sulawesi-barat
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3. Profil Kabupaten Majene 

Kabupaten Majene adalah salah satu dari 5 Kabupaten dalam wilayah 

propinsi Sulawesi Barat dengan panjang pantai 125 Km yang terlatak di 

pesisir pantai Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara dengan luas 

947,84 Km. Kabupaten Majene terdiri terdiri dari 8 Kecamatan yaitu 

Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammero’do Sendana, 

Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda, yang meliputi 40 desa dan 

kelurahan. 

Ibukota Kabupaten Majene terletak di Kecamatan Banggae dengan luas 

perkotaan 5.515 km, yang berada di posisi selatan Kabupaten Majene, 

dengan jam tempuh sekitar 3 jam sampai 4 jam dari ibukota Sulawesi Barat 

(Mamuju) yaitu ± 142 km. Secara geografis Kabupaten Majene terletak 

pada posisi 2' 38' 45” sampai dengan 3' 38' 15” Lintang Selatan dan 118'45' 

00” sampai 119'4'45” Bujur Timur, dengan berbatasan di sebelah utara 

Kabupaten Mamuju, sebelah timur Kabupaten Polewali Mandar, sebelah 

selatan Teluk Mandar, dan Sebelah Barat adalah Selat Makassar. Klasifikasi 

kemiringan tanah secara keseluruhan relatif miring dengan persentase 

wilayah yang mengalami erosi sebesar 3,41 % dan luas wilayah kabupaten, 

dengan suhu udara kantara 21 C sampai 34 C, serta jumlah hari hujan 208 

hari. 

Kabupaten Majene berada pada ketinggian yang bervariasi antara 0 – 1.600 

meter di atas permukaan laut, Daerah ini mempunyai topografi yang 

sebagian besar merupakan lahan perbukitan dengan vegetasi yang mulai 

rusak akibat adanya pembukaan hutan menjadi sawah ladang (30% dari 

luas total 94,784 ha).  Sisa dari lahan yang ada berupa daratan aluvial  

pantai dan batuan gamping (70%) sehingga potensi aliran sungai gunung 

dan mata air terbatas, apalagi di musim kemarau. 

Jumlah penduduk Kabupaten Majene adalah 137.474 jiwa yang terdiri dari 

jumlah pria 66.494 jiwa dan jumlah perempuan 70.980 jiwa dengan 

kepadatan 1.060 jiwa per km untuk Kota Majene (Kec. Banggae). Tingkat 

pertumbuhan penduduk Kabupaten Majene adalah 0,21% pertahun, dan 

1,40% pertahun untuk Kota Majene. Penduduk Kabupaten Majene 

mayoritas beragama Islam 137.214 jiwa, Kristen 256 jiwa, Hindu 0 jiwa, 

Budha 4 jiwa dengan sarana peribadatan yaitu Masjid 214 buah, Langgar 61 

buah, Musholla 40 buah dan gereja 1 buah. 

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Majene mempunyai wilayah 

yang tandus. Dengan sumberdaya alam yang demikian maka tanaman 

pangan yang umumnya telah dikembangkan adalah tanaman yang sesuai 

dengan keadaan tersebut seperti ubi kayu. Dari total produksi, ubi kayu 

menduduki peringkat tertinggi yaitu sebesar 60%. Untuk jenis tanaman 

hortikultura, pisang menduduki peringkat tertinggi yaitu 90% dari total 

produksi atau sekitar 32.211 ton/tahun, Juga telah mulai dikembangkan oleh 

masyarakat berbagai jenis tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran yang 

tersebar hampir disetiap kecamatan. 

Sedangkan untuk sektor perkebunan, komoditas utama yang perlu dikelolah 

secara optimal adalah kelapa (Kelapa dalam & hybrida), yang tersebar di 

semua kecamatan dengan luas lahan 7.775,25 Ha, dengan jumlah produksi 

sebesar 9.687,64 ton pertahun. Disektor perkebunan ini juga yang sangat 

menonjol untuk dikembangkan adalah kakao, yang juga tersebar di semua 

kecamatan dengan luas lahan 3.990,14 Ha dengan jumlah produksi sebesar 

5.102,7 ton pertahun. 

Sumber daya alam sektor kehutanan yang menonjol dan sangat prioritas 

untuk dikembangkan adalah Rotan. Luas lahan rotan diperkirakan sekitar 

10.000 Ha yang berada Kecamatan Sendana, Malunda dan Ulumanda 

dengan perkiraan produksi sebesar 2.352,8 ton pertahun. Pengolahan rotan 

ini hanya sampai penggorengan dan sampai saat ini belum ada pengolahan 

yang serius. Sumber daya alam yang kedua yang perlu dikembangkan 

adalah kemiri yang tersebar di semua kecamatan dengan luas lahan 

sebesar 2.025, 56 Ha dan diperkirakan produksi pertahun sebesar 1.782,67 

ton. Juga pada produksi ini belum ada pengolahan yang professional dan 

selama ini hanyalah dikelola secara rumah tangga. Sumber daya kehutanan 

yang ketiga perlu dikembangkan adalah jati local dengan luas lahan 1.000 

Ha, dengan produksi 3.114,25 Ton/Tahun. 

Kabupaten Majene dengan mempunyai sumber daya kelautan yang 

melimpah karena didukung oleh kondisi alam yaitu berada di daerah pesisir 

dengan panjang, dan luas perairan mencapai 1000 km2, dengan tambak 

yang dikelolah 450 Ha, dengan jumlah produksi 178,9 ton/tahun. Jenis 

peralatan yang dipergunakan sifatnya masih tradisionil yaitu perahu sandeq 

dan kapal motor nelayan dengan jenis alat tangkap yaitu payang,pukat dan 

pancing. 

"Kabupaten Majene terkenal 
dengan sumber daya 
kehutanan, kelautan, dan 
industri" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logo Kabupaten Majene - Logo tersebut memiliki 
arti kemakmuran yang ingin diwujudkan 
berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Di tengah 
lambang tergambar perahu sandeq yang mencirikan 
kekhasan daerah. Logo di atas menggambarkan 
tujuan masyarakat untuk menggapai kemakmuran 
berlandaskan pada kekuatan sendiri. 
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Pemrosesan masih bersifat tradisionil yaitu pembekuan, pengeringan biasa 

dan pengasapan. Kondisi pasar masih masih lokal dan semi ekspor, yaitu 

lewat eksportir Makassar. Jumlah armada perikanan sebanyak 4.61 unit, 

dengan alat tangkap 10.477 unit. Potensi perikanan laut di Kabupaten 

Majene sangat dimungkinkan untuk pengembangan dengan skala besar 

untuk orientasi ekspor, dengan penyediaan fasilitas penangkapan, sumber 

manusia dan pemrosesan. 

Pendapatan tambahan oleh masyarakat Kabupaten penduduk memiliki 

ternak keluarga yang dikelola secara tradisionil, namun hasilnya sangat 

memuaskan dan bisa untuk dikembangkan. Dari jumlah hewan peliharaan, 

maka ternak sapi dan ternak kambing yang mengalami peringkat teratas 

dari jumlah ternak yang dihasilkan setiap tahun mendominasi populasi 

ternak Kabupaten Majene. Sejak beberapa tahun terakhir Kabupaten 

Majene menjadi pusat peternakan kambing di Sulawesi Barat. Salah satu 

jenis kambing yang dikembangkan saat ini adalah Kambing Peranakan 

Ettawa. Dengan bahasa lokal juga disebut BEKE singkatan dari Bibit Ettawa 

Kualitas Ekspor. 

Berdasarkan hasil identifikasi Potensi Sumber Daya Adat istiadat dalam 

suatu daerah dapat mencerminkan ciri khas oleh adat yang bersangkutan. 

Khususnya Kabupaten Majene kebiasaan menjadi suatu nilai tambah bagi 

peningkatan pendapatan rumah tangga. Salah satunya industri rumah 

tangga yang pengolahannya masih sangat tradisionil dan belum dikelola 

secara professional. Ada berapa jenis industri yang sangat prospek untuk 

dikembangkan yaitu sebagai berikut: 

a. Industri pembuatan kapal/perahu 

b. Industri kerajinan batang kelapa 

c. Industri pertenunan sutera 

d. Industri minyak goring 

e. Industri arang tempurung 

f. Industri gula merah 

g. Industri batu merah 

 

APBD Pemerintah Kabupaten Majene tahun 2015 mencerminkan anggaran 

defisit, di mana total pendapatan yang ditargetkan sebesar 

Rp.758.315.776.321,76 sementara total belanja daerah mencapai 

Rp.759.555.583.201,76. Jumlah belanja tersebut dialokasikan untuk belanja 

pegawai sebesar Rp.408.688.524.288,65 (53,80%), belanja barang dan jasa 

sebesar Rp.150.017.630.529,61 (17,23%), belanja hibah sebesar 

Rp.5.786.000.000,00 (1,28%), belanja bantuan sosial sebesar 

Rp.2.656.000.000,00 (0,24%), dan belanja modal sebesar 

Rp.150.126.863.811,00 (17,54%). 

Sampai dengan Triwulan I tahun 2015, realisasi pendapatan mencapai 

23,77% dari yang ditargetkan. Sementara dari sisi belanja, realisasinya 

mencapai Rp.80.043.794.812,97 atau 10,54% dari total alokasi.  

 

KPPN Majene -mempunyai wilayah kerja Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali 
Mamasa, dan Kabupaten Mamuju. Pada tahun 1970, KPBN Majene ditingkatkan 
menjadi Kantor Bendahara Negara (KBN) dan selanjutnya dalam periode tahun 1975-
1982 KBN Majene dipecah menjadi Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor 
Kas Negara (KKN). 

 

"APBD Kabupaten Majene 

2015: total pendapatan Rp 

758 miliar dan total belanja 

dan transfer Rp 759 miliar" 

 

 

 

 

 
Lipa Saqbe Mandar - Sarung sutra Mandar 
sepintas memiliki persamaan dengan kain sutra 
daerah lain, tapi di setiap jenis dan nama Lipa 
Saqbe Mandar memiliki ciri khas khusus yakni dari 
segi corak (sure' ataupun bunga) dan cara 
pembuatannya, yang membuatnya terkenal ke 
daerah sekitarnya (Bugis dan Makassar). Posisi 
coraknya itu tidak sembarangan, karena penciptaan 
motif (sure' ataupun bunga) punya peruntukan 
masing-masing berdasarkan standar ekonomi, 
sosial budaya, agama, dan juga strata sosial 
seseorang. Saat ini terdapat 2 jenis Lipa Sa'be bila 
ditinjau dari motifnya yaitu Sure dan Bunga. 
Perbedaannya, Sure' yaitu lipa sa'be yang 
merupakan motif asli dari sarung sutra mandar, ciri-
cirinya tidak memiliki hiasan/bunga yang 
membuatnya mencolok. Sedangkan Bunga yaitu 
lipa sa'be yang memiliki motif dan hiasan berupa 
bunga ataupun lainnya, yang merupakan turunan 
dari sure agar lipa sa'be tampak lebih cantik. 
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4. Profil Kabupaten Polewali Mandar 

Sebelum dinamai  Polewali Mandar, daerah ini dulunya bernama  

Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Polmas yang dibentuk berdasarkan 

UU Nomor 29 Tahun 1959. Dengan berdirinya Kabupaten Mamasa 

berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002, maka nama Polewali Mamasa pun 

diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi digunakan 

dalam proses  administrasi Pemerintahan  sejak tanggal 1 Januari 2006 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2005 tanggal 27 

Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa 

menjadi Kabupaten Polewali Mandar. 

Sejarah berdirinya Kabupaten Polewali Mandar tidak bisa dilepaskan  dari 

rentetan panjang sejarah berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia 

dan pembentukan Propinsi Sulawesi. Dalam catatan sejarah disebutkan 

pada masa penjajahan, wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah bagian 

dari 7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama Afdeling Mandar 

yang meliputi empat onder afdeling, yaitu: 

a. Onder Afdeling Majene beribukota Majene; 

b. Onder Afdeling Mamuju beribukota Mamuju; 

c. Onder Afdeling Polewali beribukota Polewali; 

d. Onder Afdeling Mamasa beribukota Mamasa. 

Kabupaten Polewali Mandar, sebagai salah satu kabupaten yang masuk ke 

dalam Provinsi Sulawei Barat sejak tahun 2004 setelah dimekarkan dari 

Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Polewali Mandar dengan ibu 

kota Polewali terletak antara 20 40’ 00” 30 32’ 00” Lintang Selatan dan 1180 

40’ 27” 1190 32’ 27” Bujur Timur yang berbatasan dengan: 

a. Kabupaten Mamasa di sebelah Utara 

b. Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan di sebelah Timur. 

c. Batas sebelah Selatan dan Barat masing- masing Selat Makassar dan 

Kabupaten Majene.  

Dengan luas wilayah 2.022.30 km dan dihuni sekitar 367.761 jiwa membuat 

kabupaten yang berjuluk Tipalayo ini sarat dengan setumpuk kekayaan 

sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang mampu 

sebagai penyokong kehidupan sosial kebudayan masyarakatnya. 

Dengan hamparan sawah dan lautan nan luas menjadi bukti nyata kekayaan 

alam yang tiada tandingannya dibandingkan dengan daerah lain di Sulwesi 

Barat. Dan diantara potensi- potensi yaang berupa kekayaan tersebut 

adalah, kekayaan alam maritim dan kekayaan alam pedalaman lengkap 

dengan kekhasan kehidupan sosial kebudayaan mayarakat yang berdiam di 

pesisiran dan di pedalaman. Membuat kabupaten Polewali Mandar ebagai 

kabupatn agraris dan maritim sangat layak diperhitungkan untuk dimasukkan 

dalam agenda kunjungan kepariwisataan bagi setiap wisatawan. 

Selain kekayaan wisata agraris atau pedalaman dan maritim tersebut, 

Kabupaten Polewali Mandar juga kaya dengan kekuatan potensi wisata 

ritual, wisata agro, wisata sosial,  arkeologi, dan wisata kuliner yang memiliki 

ciri dan kekhasan tersendiri. Belum lagi pola dan design arsitektur serta 

beragam kesenian tradisional khas Kabupaten Polewali Mandar. 

Kesemuanya itu dapat diamati dalam beberapa agenda even seni budaya di 

tanah Tipalayo ini. 

Kabupaten Polman merupakan salah satu daerah penghasil tanaman 

pangan di Propinsi Sulawesi Barat. Selain padi sebagai komoditas tanaman 

pangan andalan, tanaman pangan lainnya yang dihasilkan Kabupaten 

Polman adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. Produksi 

padi Kabupaten Polman tahun 2009 sebesar 195.906,00 ton yang dipanen 

dari areal seluas 29.368 ha atau rata -rata 6,67 ton per hektar yang berarti 

turun sekitar 4,95 persen dibandingkan dengan tahun 2008, yang 

menghasilkan 206.082,00 ton padi dengan luas panen 31.224 ha atau rata-

rata produksi 6,6 ton per hektar. 

Sebagian besar produksi padi di Kabupaten Polman dihasilkan oleh jenis 

padi sawah. Jenis padi ini menyumbang 97,33 persen dari seluruh produksi 

padi atau sebesar 190.678,00 ton. Sedangkan sisanya dihasilkan oleh padi 

ladang. Produksi jagung Kabupaten Polman pada tahun 2009 sebesar 4.562 

ton dengan luas panen 1.509 ha atau menghasilkan rata-rata 3,02 ton/ha. 

APBD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2015 mencerminkan 

anggaran defisit, di mana total pendapatan yang ditargetkan sebesar 

Rp.1.007.766.509.099,00 sementara total belanja daerah dan transfer 

mencapai Rp.1.033.573.855.352,00. 

"Kabupaten Polewali Mandar 

terkenal sebagai penghasil 

beras utama di Sulawesi 

Barat" 

 

 

 

 
Lambang Kabupaten Polman - Perisai 
yang berbentuk segi lima datar yang secara 
simbolik melambangkan pertahann yang 
kokoh dan kuat, seimbang dan sinerjik 
antara dua unsur yaitu unsur jasmaniah dan 
unsur rohaniah. Dengan kesatuan dua unsur 
tersebut memberi makna yang penting 
dalam budaya kemandaran yaitu bersatunya 
Alang mallinrung(kerohanian) dan alang 
maqnyata(jasmaniah). Latar Belakang logo 
ini beralaskan corak sarung sutra mandar 
(sureq Pangulu) adalah salah satu sureq 
sarung sutra mandar yang sarat dengan 
makna yang luhur yang harus dimiliki dan 
dipakai dalam berbagai upacara adat bagi 
maraqdia dan hadat di tanah Mandar. 
Sementara, warna kuning dalam budaya 
Mandar melambangkan keutamaan dalam 
sifat-sifat berharkat dan bermartabat 
(malaqbi). 
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Jumlah belanja tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 

Rp.621.372.338.783,00 (60,12%), belanja barang dan jasa sebesar 

Rp.178.060.497.760,00 (17,23%), belanja hibah sebesar 

Rp.13.233.883.196,00 (1,28%), belanja bantuan sosial sebesar 

Rp.2.500.000.000,00 (0,24%), dan belanja modal sebesar 

Rp.181.292.135.613,00 (17,54%). 

Sampai dengan Triwulan I tahun 2015, realisasi pendapatan mencapai 

29,66% dari yang ditargetkan. Sementara dari sisi belanja, realisasinya 

mencapai Rp.113.536.004.810,00 atau 10,98% dari total alokasi. 

 
Petugas Satpam KPPN Majene -Sebagai salah satu wujud pelaksanaan 
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1651/PB/2015 hal 
Apresiasi Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian 
Keuangan Tahun 2014 dan Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja Layanan 
Tahun 2015, KPPN Majene selalu menerapkan salah satu unsur layanan 
yaitu “Sikap Petugas”. Petugas Satpam KPPN Majene selalu menerapkan 3 
‘S’, Senyum, Salam, dan Sapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Petugas FO KPPN Majene –Sebagai salah satu wujud pelaksanaan Surat 
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1651/PB/2015 hal Apresiasi 
Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Tahun 
2014 dan Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja Layanan Tahun 2015, 
KPPN Majene selalu menerapkan salah satu unsur layanan yaitu “Sikap 
Petugas”. Petugas FO KPPN Majene selalu menerapkan 3 ‘S’, Senyum, 
Salam, dan Sapa. 

 
Petugas Satpam KPPN Majene – Petugas Satpam sedang memberikan 
petunjuk dan membantu Stakeholder untuk mengambil nomor antrian. 

 

 

 

 

"APBD Kabupaten Polewali 

Mandar 2015: total 

pendapatan Rp 1,01 triliun 

dan total belanja dan transfer 

Rp 1,03 triliun" 

 

 
Motif lain Lipa Saqbe - Hingga saat ini Lipa Saqbe 
masih diproduksi dengan metode konvensional 
sehingga untuk menghasilkan selembar Saqbe Lipa 
dapat memakan waktu 2 sampai 3 minggu, bahkan 
berbulan-bulan tergantung pada kesulitan motifnya. 
Proses ini dimulai dari menguntai benang sutra dari 
kepompong sutra melalui Ma'unnus (menarik 
benang dari kepompong) dan Ma'ttiqor (Pemintalan 
benang). Selanjutnya, benang sutra akan menjalani 
proses pewarnaan. Beberapa produsen Saqbe Lipa 
masih menggunakan zat pewarna alami seperti 
daun nila, kalanjo (kelapa bertunas), bakko (kulit 
Mangrove), dan lainnya. Proses pewarnaan ini 
dikenal sebagai macingga. Proses selanjutnya 
disebut manggalerong proses di mana benang sutra 
yang sudah diwarnai ditempatkan pada sepotong 
benda bulat (biasanya bambu) kemudian diputar 
untuk membuat gulungan benang sutra. Setelah 
mempersiapkan benang dalam proses yang disebut 
sumau dan mappatama, proses menenun atau 
manette dapat dimulai. Proses menenun Saqbe 
Lipa menggunakan mesin tenun tradisional Mandar 
yang disebut parewa tandayang. 
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5. Profil Kabupaten Mamasa 

DasarterbentuknyaKabupatenMamasamerupakankabupatenpemekarandari

KabupatenPolewaliMamasa, berdasarkan UU No.11 Tahun 2002 

tentangPembentukanKabupatenMamasadan Kota Palopodi Sulawesi 

Selatan.Luas Wilayah KabupatenMamasasebesar 3.005,88 km2. 

Lambang Kabupaten Mamasa mempunyai dasar Perisai berbentuk 

setengah lingkaran yang didalamnya terdapat 12(dua belas) bagian simbol, 

dimana simbol tersebut menggambarkan unsur sejarah, kebudayaan, 

geografis/tofografis, kekayaan alam dan falsafah yang merupakan bagian-

bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dari Daerah 

Kabupaten Mamasa. 

Batas wilayah Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut: 

a. Di sebelah utara : Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah 

(Sulawesi Barat) 

b. Di sebelah selatan : Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat) 

c. Di sebelah barat : Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, dan 

Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat). 

d. Di sebelah timur : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang 

(Sulawesi Selatan). 

Kabupaten Mamasa awalnya terdiri dari 4 kecamatan, yakni kecamatan 

Mamasa, Mambi, Sumarorong dan Pana, kemudian berkembang menjadi 17 

kecamatan dan 123 kelurahan/desa. Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa 

sebanyak 125.088 orang yang terdiri dari laki-laki 62.132 orang dan 

perempuan 62.956 orang. 

Penduduk Mamasa mayoritas memeluk agama Kristen, dengan presentasi 

keseluruhan sebagai berikut: 

a. Protestan : 87,5,1% 

b. Katolik : 9 % 

c. Islam : 1,5% 

d. Adat kepercayaan : 3 % 

Tempat peribadatan terdiri atas masjid kurang lebih 20, gereja sebanyak 

560 buah, dan rumah adat kepercayaan 50 buah. 

Hasil pertanian yang menonjol di Kabupaten Mamasa di antaranya padi, 

jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, 

sayur-sayuran dan buah-buahan. Hasil perkebunan Kabupaten Mamasa 

pada umumnya berupa kopi maupun kakao, yang dikelola petani secara 

tradisional. Tanaman kopi yang dihasilkan petani Kabupaten Mamasa, 

semasa masih menjadi bagian dari Kabupaten Polmas telah memberikan 

konstribusi dalam mengangkat nama Polmas sebagai penghasil kopi bahkan 

tidak sedikit kopi asal Mamasa yang di pasarkan di daerah tetangga seperti 

Kabupaten Tana Toraja. 

Sementara itu pembangunan sub sektor peternakan diarahkan untuk 

meningkatkan populasi dan produksi ternak untuk memenuhi konsumsi 

masyarakat akan makanan bergizi, disamping itu juga digunakan untuk 

meningkatkan pendapatan peternak. Di antara populasi ternak yang 

berkembang di Kabupaten Mamasa adalah ternak sapi, kerbau, kuda, 

kambing dan babi. Sedangkan untuk jenis unggas adalah ayam kampung, 

ayam ras dan itik lokal. 

Di sektor pariwisata, Kabupaten Mamasa merupakan destinasi utama 

Pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamasa memiliki 

beberapa objek wisata, yaitu Wisata Budaya Kuburan Tedong-tedong di 

Kecamatan Balla, Minanga di Sesenapadang, Wisata Alam Air Terjun 

Sarambu, Permandian Air Panas di Desa Rambusaratu' Kecamatan 

Mamasa,wisata alam air terjun Sambabo dengan ketinggian +/- 100 meter di 

kecamatan Bambang Agro Wisata Perkebunan Markisa di Kecamatan 

Mamasa, Wisata Budaya Rumah Adat, Perkampungan Tradisional Desa 

Ballapeu, Tradisi Mebaba' dan Mangngaro di Nosu merupakan tradisi yang 

unik. 

APBD Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2015 mencerminkan anggaran 

defisit, di mana total pendapatan yang ditargetkan sebesar 

Rp.674.328.234.506,00 sementara total belanja daerah mencapai 

Rp.657.009.009.079,00. Jumlah belanja tersebut dialokasikan untuk belanja 

pegawai sebesar Rp.324.984.546.934,00 (49,46%), belanja barang dan jasa 

sebesar Rp.127.551.787.393,00 (19,41%), belanja hibah sebesar 

Rp.9.580.000.000,00 (1,46%), belanja bantuan sosial sebesar 

Rp.7.047.000.000,00 (1,07%), dan belanja modal sebesar 

Rp.167.043.874.752,00 (25,42%). 

"Kabupaten Mamasa 

menonjol dengan hasil 

pertanian dan perkebunan " 

 

 

 

 

 

 
Lambang Kabupaten Mamasa - Lambang ini 
mempunyai dasar perisai berbentuk setengah 
lingkaran yang di dalamnya terdapat 12 bagian 
simbol, di mana simbol tersebut menggambarkan 
unsur sejarah, kebudayaan, geografis/topografis, 
kekayaan alam dan falsafah yang merupakan 
bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan satu 
dengan lainnya dari Daerah Kabupaten Mamasa. 
Ke-12 unsur tersebut yaitu perisai, rantai besi, 
bintang,  gunung, sawah dan sungai, padi, kapas,  
runcingan tiga,  rumah adat, kerbau belang,  sarung,  
dodo ampire, lumbung yang di dalamnya terdapat 
tulisan "MESA KADA DIPOTUO PANTAN KADA 
DIPOMATE" melambangkan persatuan dan 
kesatuan dan kekeluargaan yang selalu 
mengutamakan musyawarah untuk mencapai 
mufakat, pita, paruh burung enggang, dua buah 
bintang bersudut lima, dan tali besi, 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kakao
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Sampai dengan Triwulan I tahun 2015, realisasi pendapatan mencapai 

20,54% dari yang ditargetkan. Sementara dari sisi belanja, realisasinya 

mencapai Rp.93.254.255.388 atau 14,19% dari total alokasi. 

 

 

 

  

 
Ruang Front Office KPPN Majene – Suasana ruang pelayanan KPPN Majene 
pada saat jam pelayanan. Loket pelayanan pada ruang Front OfficeKPPN 
Majene tediri dari beberapa loket pelayanan yaitu loket untuk pengambilan 
SP2D/penerimaan surat masuk, loket penerimaan SPM, loket untuk bank/pos, 
dan loket rekonsiliasi. 

 

 

 

 
Petugas Customer Service KPPN Majene –Petugas Customer Service sedang 
memberikan pelayanan kepada stakeholder terkait tugas – tugas 
perbendaharaan. 

 
Ruang Arsip KPPN Majene – Di ruang arsip ini semua dokumen yang dimiliki oleh 
KPPN Majene tersimpan. Setiap baris rak arsip dibedakan arsip antar seksi. 

 

 

 

 

 

 

 

"APBD Kabupaten Mamasa 

2015: total pendapatan Rp 

674 miliar dan total belanja 

dan transfer Rp 657 miliar" 

 

 

 
Kain tenun Sambu - Kain tradisional ini memang 
belum begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia. 
Namun, potensi untuk menjadi incaran pasar dunia, 
bisa jadi tidak kalah dengan kain batik. Kain Sambu 
adalah kain khas daerah Mamasa, Sulawesi Barat. 
Dibuat dengan menggunakan alat tenun. Kain 
sambu memang belum sepopuler batik atau ulos 
yang sudah mendapat pengakuan dunia. Namun, 
potensi kerajinan kain tradisional asal Mamasa, 
Sulbar, ini cukup menjanjikan. Kain Adat Mamasa 
adalah warisan budaya dari para leluhur yang 
diajarkan turun temurun. Pembuatan kain tenun 
Sambu ini dikerjakan oleh para wanita yang bekerja 
sebagai ibu rumah tangga, hampir semua ibu rumah 
tangga di Mamasa pada masa lalu yang notabene 
Mamasa pada saat itu masih terisolasi, bisa 
membuat tenun Sambu hal ini dikarenakan jarak 
yang jauh dari kota sehingga mereka tidak sanggup 
untuk membeli sarung (sambu’) untuk dipakai pada 
malam hari. Konon, beberapa sumber bahkan 
mengatakan beberapa Sambu Mamasa inilah 
dibawa ke Toraja.  
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6. Profil Kabupaten Mamuju Utara 

Kabupaten Mamuju Utara dengan ibukota Pasangkayu termasuk kabupaten 

termuda dan terletak di bagian Utara Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamuju 

Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju terletak 719 

kilometer dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dari Palu 

ibukota Sulawesi Tengah dengan jarak 130 Km, waktu tempuh sekitar 3 

jam. Dengan waktu tempuh yang lebih dekat itu membuat sebagian 

masyarakat apabila ingin ibukota propinsi memilih ke Palu terlebih dahulu 

kemudian naik pesawat ke Makassar. Luas wilayah Kabupaten Mamuju 

Utara 3.043,75 Km2. 

Kabupaten Mamuju Utara merupakan salah satu bagian dari Provinsi 

Sulawesi Barat yang secara geografis terletak pada 0 LS dan 119o 16’45” 

BT sampai dengan 119 Kabupaten Mamuju Utara berbatasan dengan : 

a. Sebelah utara : Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, 

b. Sebelah selatan : Kabupaten Mamuju 

c. Sebelah barat : Selat Makassar, 

d. Sebelah timur : Kabupaten Luwu Utara. 

Visi pembangunan Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 adalah: 

Terwujudnya Mamuju Utara yang Mandiri dan Terdepan di Sulawesi Barat 

dengan Berbasis pada pembangunan Pertanian dan Kelautan. Dalam 

rangka mewujudkan visi pembangunan kabupaten, maka pengembangan 

wilayah kabupaten dibagi ke dalam empat orde. Sarudu dan Baras masuk 

ke dalam Orde II. Sarudu dengan fungsi utama: perkebunan dan 

pengolahan hasil pertanian – perkebunan, dan perdagangan lokal; Baras 

dengan fungsi utama: perkebunan dan pengolahan hasil pertanian – 

perkebunan, jasa transportasi, perdagangan lokal, jasa pelayanan sosial 

ekonomi. 

Kabupaten Mamuju Utara merupakan gabungan dari kecamatan 

Pasangkayu bersama kecamatan Sarudu, Baras, dan Bambalamotu yang 

sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum 

Jarak yang relatif dekat itu menghabiskan waktu tempuh 8-9 jam. Kondisi 

jalan dengan sekitar 30 persen berlubang ini mengakibatkan banyak waktu 

terbuang. Sebagian besar permukaan jalan terdiri dari kerikil bercampur 

tanah. Permukaan yang beraspal yang beraspal kasar, terkelupas di sana-

sini. 

PDRB Kabupaten Mamuju Utara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar 

Harga Konstan, didominasi dari sektor pertanian dengan peranan sebesar 

53,32 % pada tahun 2013 dan 49,88 % pada tahun 2014. Kabupaten 

Mamuju Utara memiliki luas wilayah 304.375 ha, yang terdiri dari empat 

wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Sarudu, Pasangkayu, Bambalamotu 

dan Baras. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Sarudu 

dengan luas wilayah 107.474 ha. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas 

wilayah paling kecil adalah Bambalamotu dengan luas wilayah 43.881 ha. 

Secara umum wilayah di Kabupaten Mamuju Utara didominasi oleh 

penggunaan lahan untuk perkebunan yang terdiri dari perkebunan ke coklat, 

jeruk dan kelapa dalam. Selain untuk perkebunan seluas 133.197 ha atau 

43,76% dari luas wilayah kabupaten Mamuju Utara, sebagian kecil lahan 

digunakan untuk persawahan seluas 1.211 ha atau 0.40%, pemukiman 

seluas 2.315 ha atau 0,76%, dan sebagai lahan tambak seluas 1.281 ha 

atau 0,42%. Meskipun demikian sampai saat ini masih terdapat wilayah 

hutan yang cukup luas, yang meliputi area seluas 165.187 wilayah 

Kabupaten Mamuju Utara. 

Matra memiliki sekitar 4.100 hektar lahan perkebunan rakyat kelapa dalam. 

Tenaga kerja yang terserap ke perkebunan ini sedikitnya 4.200 petani. Dari 

4.158 pohon yang berproduksi, dihasilkan 4.794 ton kelapa dalam. Daerah 

pemasarannya adalah Surabaya. Kelapa dalam dikirim ke ibukota Provinsi 

Jawa Timur itu melalui pelabuhan rakyat seradu. Luas lahan seluruhnya 

36.818 hektar dengan produksi tidak kurang dari 200.000 ton. 

Selain cocok tanaman perkebunan, tanah Mamuju Utara juga baik untuk 

jeruk. Tanaman itu tumbuh baik di kecamatan Pasangkayu, Sarudu, dan 

Baras. Luas lahannya 1.026.250 hektar, dengan lahan terluas di Sarudu. 

"Kabupaten Mamuju Utara 

terutama menjadi tempat 

ladang kelapa sawit, coklat, 

dan jeruk" 

 

 
Lambang Kabupaten Mamuju Utara - Lambang 
tersebut terdiri dari unsur-unsur yang memiliki arti: 
1. Perisai Segi Lima, melambangkan jiwa dan 

semangat Pancasila; 
2. Bintang Segi Lima, melambangkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa 
3. Buku, melambangkan ilmu pengetahuan dan 

pengembangan sumber daya manusia; 
4. Padi dan Kapas, melambangkan kemakmuran; 
5. Gunung, Sawah dan Sungai, melambangkan 

kekayaan alam yang melimpah; 
6. Kelapa Dalam, Kelapa Sawit dan Sapi 

melambangkan sumber – sumber 
penghidupan; 

7. Popasangkayu, melambangkan ciri khas 
Kabupaten Mamuju Utara; 

8. Perahu Layar, melambangkan jiwa kelautan; 
9. Tombak dan parang yang diikat dua buah mata 

rantai, melambangkan kepahlawanan dan 
kejuangan. 
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dimekarkan pada tahun 2001. Jarak Pasangkayu, yang juga ibukota 

kabupaten dengan mantan induk sekitar 276 kilometer.  

 

Dari luas lahan itu terdapat sekitar satu juta pohon yang menghasilkan 

94.942 ton jeruk. Samarinda, Surabaya dan Manado menjadi pasar utama 

jeruk Matra. Jeruk yang dihasilkan selanjutnya dikapalkan melalui Pelabuhan 

Belang-Belang di Kabupaten Mamuju. 

Data statistik tahun 2006, jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Utara 

terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2002 (84.793 jiwa) hingga 

2006 (100.227 jiwa). Pertumbuhan penduduk di kabupaten ini rata tahun. 

APBD Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tahun 2015 mencerminkan 

anggaran defisit, di mana total pendapatan yang ditargetkan sebesar 

Rp.587.560.171.546,00 sementara total belanja daerah mencapai 

Rp.618.396.180.123,00. Jumlah belanja tersebut dialokasikan untuk belanja 

pegawai sebesar Rp.238.234.028.844,00 (38,52%), belanja barang dan jasa 

sebesar Rp.160.168.278.116,00 (25,90%), belanja hibah sebesar 

Rp.17.510.000.000,00 (2,83%), belanja bantuan sosial sebesar 

Rp.2.041.500.000,00 (0,33%), dan belanja modal sebesar 

Rp.182.502.752.514,00 (29,51%). 

Sampai dengan Triwulan I tahun 2015, realisasi pendapatan mencapai 

20,06% dari yang ditargetkan. Sementara dari sisi belanja, realisasinya 

mencapai Rp.52.401.902.571,00 atau 8,47% dari total alokasi.  

 
Petugas Customer Service KPPN Mamuju–Petugas Customer Service sedang 
memberikan pelayanan kepada stakeholder terkait tugas – tugas 
perbendaharaan. 

 

 
Ruang Arsip KPPN Mamuju – Tampak pegawai dan petugas arsip sedang 
melakukan pencarian dokumen dengan mencocokan antara data arsip yang 
terdapat pada electronic filing systemdengan dokumen arsip pada lokasi rak 
arsip. 

 

 
Ruang Front OfficeKPPN Mamuju – Suasana di ruang Front OfficeKPPN 
Mamuju pada saat hari kerja. Terlihat bagaimana para stakeholderdengan 
sabar menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan dari para petugas Front 
Office. 

 

"APBD Kabupaten Mamuju 

Utara 2015: total pendapatan 

Rp 587 miliar dan total 

belanja dan transfer Rp 618 

miliar" 

 

 

 
Batu Akik Bio Solar - Beberapa waktu lalu, 
bongkahan batu akik jenis bio solar (idocrase) 
berukuran besar yang beratnya diperkirakan 
mencapai satu ton ditemukan di Binggi, Kecamatan 
Pasangkayu Mamuju Utara, Sulawesi Barat. 
Adapun keunikan dari batu ini terlihat dari warnanya 
yang cerah mulai dari warna kuning, hijau dan hitam 
berkilau yang dapat menyejukkan mata. Untuk 
teksturnya sendiri, batu jenis idocrase ini cukup 
keras, yaitu rata-rata 7 mohs, sehingga dalam 
pengerjaan batu jenis ini harus sangat berhati-hati 
serta perlu ketrampilan khusus untuk bisa membaca 
arah serat pada batu tersebut, karena dikhawatirkan 
mudah pecah.Umumnya batu ini akan dibentuk 
cabochon atau setengah lingkaran, pola ini dipakai 
agar bentuk batu pada cincin nantinya akan 
kelihatan kekar tapi punya keagungan. 
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7. Profil Kabupaten Mamuju Tengah 

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi 

Sulawesi Barat, Indonesia. Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran 

dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI 

pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah 

Otonomi Baru (DOB). 

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi 

Sulawesi Barat, Indonesia. Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran 

dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI 

pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah 

Otonomi Baru (DOB). Kabupaten ini beribukota di Tobadak, memiliki luas 

wilayah 3.014,37 km2 dan jumlah penduduk 154.606 jiwa yang terdiri dari 

suku bangsa Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa 

(5,38%), Makassar (1,59%) dan lainnya (19,15%), Wilayah administrasinya 

meliputi kecamatan sebanyak 5 buah dan kelurahan sebanyak 56 buah. 

Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai batas-batas wilayah: 

1. Di sebelah utara : Kabupaten Mamuju Utara. 

2. Di sebelah timur : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Di sebelah selatan : Kabupaten Mamuju. 

4. Di sebelah barat : Selat Makassar. 

Apabila dibandingkan dengan dua kabupaten hasil pemekaran lainnya; yaitu 

Kabupaten Mamasa pemekaran dari Polewali Mandar, dan Mamuju Utara 

pemekaran dari Kabupaten Mamuju; Kabupaten Mamuju Tengah juga 

potensial di bidang ekonomi.  

Di bidang ekonomi, Selain Topoyo sebagai setra perdagangan hasil bumi 

yang cukup ramai di Sulbar, Mateng juga memiliki Karossa sebagai bagian 

penting dalam perdagangan hasil bumi di Sulbar. Juga Mateng merupakan 

penghasil sawit yang terbesar di Sulawesi Barat, dimana sejumlah anak 

perusahaan PT. Astra Group ada di sana. 

Selain kelapa sawit, Mateng juga dikenal sebagai centra tanaman kakao, 

khususnya di Kecamatan Karossa. Selain tanaman industri, Mateng juga 

dikenal memiliki potensi yang besar untuk buah-buahan seperti jeruk manis, 

rambutan dan durian.  

Juga untuk tanaman pangan seperti padi, Mateng tidak kalah potensinya 

dibandingkan dengan Kabupaten Polewali Mandar  

Detail Mamuju Tengah, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 

yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan 

dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI. 

Dibentuk berdasarkan UU No. 4 tahun 2013, Jumlah penduduk, 105.495 jiwa 

dengan luas wilayah 3.014,37 km², terdiri dari 5 kecamatan, 56 

desa/kelurahan. Pembagian administratif Kabupaten Mamuju Tengah dibagi 

menjadi 5 kecamatan, antara lain: Kecamatan Pangale, Budong-Budong, 

Tobadak, Topoyo dan Kecamatan Karossa. 

Apabila dilihat dari jumlah penduduk yang hanya diatas 100 ribu lebih, paling 

kecil dibandingkan dengan lima kabupaten lainnya, Kab. Mamuju, Polewali 

Mandar, Majene, Mamasa dan Kab. Mamuju Utara. Namun dalam 

percaturan politik, Mateng memiliki arti penting di Sulawesi Barat. Mengingat 

kabupaten ini adalah daerah rantauan bagi warga Sulbar dari lima 

kabupaten lainnya, tidak terkecuali warga Sulawesi Selatan, provinsi induk 

Sulbar, banyak merantau ke Mateng. Hingga daerah ini memiliki suku 

bangsa yang heterogen. Kondisi ini membuat Mateng, bisa memili difusi kuat 

pada lima kabupaten lain di Sulbar. 

APBD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2015 mencerminkan 

anggaran defisit, di mana total pendapatan yang ditargetkan sebesar 

Rp.451.586.544.243,00 sementara total belanja daerah mencapai 

Rp.455.684.060.768,00. Jumlah belanja tersebut dialokasikan untuk belanja 

pegawai sebesar Rp.138.147.535.063,00 (30,32%), belanja barang dan jasa 

sebesar Rp.96.167.579.585,00 (21,10%), belanja hibah sebesar 

Rp.11.561.500.000,00 (2,54%), belanja bantuan sosial sebesar 

Rp.5.562.528.600,00 (1,22%), dan belanja modal sebesar 

Rp.183.203.333.072,00 (40,20%). 

Sampai dengan Triwulan I tahun 2015, realisasi pendapatan mencapai 

17,96% dari yang ditargetkan. Sementara dari sisi belanja, realisasinya 

mencapai Rp.23.801.675.553,00 atau 5,22% dari total alokasi.  

 

"APBD Kabupaten Mamuju 

Tengah 2015: total 

pendapatan Rp 451 miliar dan 

total belanja dan transfer Rp 

455 miliar" 

 

 

 

 

 

 
Lalla Tassisara - Kata dalam bahasa Mandar Lalla 
Tassisara atau  "LALLAQ TASSISARAQ" yang 
terdapat pada lambang Kabupaten Mamuju Tengah 
bermakna meskipun kita berbeda-beda atau 
tersebar di beberapa tempat, kita tak akan berpisah. 
Kata ini cocok dengan kondisi sosial, budaya dan 
geografis Mamuju Tengah, di mana wilayah tersebut 
dihuni oleh berbagai etnis yang memiliki 
kebudayaan berbeda-beda serta tersebar di wilayah 
pedalaman maupun pesisir. Sebagai kabupaten 
yang baru terbentuk, Kabupaten Mamuju Tengah 
terus mengejar ketertinggalannya dibandingkan 
kabupaten-kabupaten lainnya di Sulawesi Barat. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamuju
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamuju
http://id.wikipedia.org/wiki/Pangale,_Mamuju_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Budong-Budong,_Mamuju_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Tobadak,_Mamuju_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Topoyo,_Mamuju_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Karossa,_Mamuju_Tengah
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B. Profil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.Kantor 

Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, 

bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan 

laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: 

1. penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran 

serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah 

ditentukan; 

2. penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan 

anggaran dengan pelaksanaan di daerah; 

3. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan 

anggaran; 

4. pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran; 

5. pembinaan teknis sistem akuntansi; 

6. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah; 

7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan; 

8. pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU); 

9. pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 

10. pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pinjaman kepada daerah; 

11. pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan 

bendahara umum negara; 

12. pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program 

pensiun; 

13. verifikasi dan penatausahaan atas pertanggungjawaban dana 

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); 

14. pelaksanaan kehumasan; dan 

 

15. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah. 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat mulai memberikan 

layanan sejak tanggal 20 Januari 2014. Kanwil ini merupakan satu dari tiga 

Kanwil baru yang terbentuk berdasarkan PMK nomor 169/PMK.01/2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan. 

Operasionalisasi layanan ini kemudian diresmikan oleh Direktur Jenderal 

Perbendaharaan pada tanggal 9 Oktober 2014. Kanwil Sulawesi Barat 

berkantor di GKN Mamuju Sulawesi Barat dan memiliki wilayah kerja 

meliputi seluruh Provinsi Sulawesi Barat dengan membawahi 2 KPPN di 

wilayah kerjanya, yaitu KPPN Mamuju dan KPPN Majene. 

Struktur Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat terdiri atas: 

1. Bagian Umum; 

2. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I; 

3. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II; 

4. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan 

5. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal. 

Sampai dengan akhir Semester I 2015, pegawai lingkup Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat (termasuk KPPN Mamuju dan 

Majene) berjumlah 75 pegawai, yang terdiri atas 67 pegawai pria dan 8 

pegawai wanita. 

Karakteristik pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan antara lain: 

1. Apabila dilihat berdasarkan pangkat, sumber daya manusia (SDM) pada 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan 

komposisi yang cukup ideal, di mana komposisi pegawai golongan II 

dan III cukup banyak. Hal ini mencerminkan cukup banyaknya SDM 

yang akan menangani tugas-tugas operasional layanan dan mendukung 

kajian-kajian teknis perbendaharaan. Kondisi tersebut juga 

menunjukkan kesiapan organisasi di masa depan.  

 

"Operasionalisasi layanan 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

Sulawesi Barat dimulai tahun 

2014" 

 

 

 

 

 
Batu Ngalo - Batu Ngalo atau Akik Manakarra 
(Chalcedony) merupakan batu khas Mamuju 
khususnya wilayah Tapalang Barat Desa Dungkait. 
Nama Ngalo sendiri diambil dari nama tanjung 
pesisir pantai namanya Tanjung Ngalo. Batu Ngalo 
ini merupakan Batu yang berada di pesisir pantai 
yang konon katanya hanya ada satu-satunya di 
Indonesia. Namun menurut penelitian ada 
kesamaan dengan batu yang ada di Zimbabwe. 
Keanekaragaman warna yang mungkin akan dapat 
dilihat dari batu ngalo, ada yang warna hijau pekat, 
hijau tembus, kuning, merah, dan putih ke abu-
abuan. Hal inilah yang membuat batu ngalo menjadi 
sangat unik dimata pencinta batu. 
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2. Struktur piramida pegawai pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi 

Sulawesi Barat juga menggambarkan kondisi yang menggembirakan 

apabila dilihat dari jabatan. Dapat dilihat bahwa setiap pejabat 

membawahi pelaksana yang cukup menjalankan tugas dan fungsinya. 

Setiap pejabat eselon III setidaknya membawahi 3 orang pejabat eselon 

IV dan 6 orang pelaksana. Kondisi ini cukup bagus dan menjanjikan 

kinerja yang optimal di masa depan. 

3. Jumlah SDM yang berpendidikan S1/Sarjana cukup banyak sehingga 

diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas. Yang perlu 

dipikirkan di masa depan adalah bagaimana mengoptimalkan SDM 

yang ada melalui peningkatan kapasitas internal dan standardisasi mutu 

pegawai, mengingat beragamnya bidang keilmuan masing-masing 

pegawai. 

4. Jumlah SDM di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat 

didominasi oleh pegawai berusia 30 s.d. 49 tahun. Pengelolaan 

pegawai di rentang usia tersebut relatif adaptif terhadap perubahan dan 

tantangan organisasi. Meskipun demikian, para pegawai dimaksud juga 

masih memerlukan arahan dan bimbingan untuk mencapai tingkat 

kinerja yang diharapkan. 

 

  

(1) Berdasarkan pangkat (2) Berdasarkan jabatan 
 

  

(3) Berdasarkan pendidikan (4) Berdasarkan usia 

 

Wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat 

mencakup Provinsi Sulawesi Barat yang dibagi menjadi enam daerah 

kabupaten, yaitu: 

1. Kabupaten Mamuju. 

2. Kabupaten Majene. 

3. Kabupaten Polewali Mandar. 

4. Kabupaten Mamasa. 

5. Kabupaten Mamuju Utara. 

6. Kabupaten Mamuju Tengah. 

Kanwil Provinsi Sulawesi Barat membawahi dua KPPN, yakni KPPN Mamuju 

dan KPPN Majene. KPPN Mamuju melayani Provinsi Sulawesi Barat, 

Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju 

Utara. KPPN Majene melayani Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali 

Mandar, dan Kabupaten Mamasa.Jumlah satker yang dilayani oleh kedua 

KPPN tersebut pada tahun anggaran 2015 mencakup 337 satker yang di 

dalamnya termasuk satker instansi vertikal dan SKPD (satuan kerja 

perangkat daerah). 

"Wilayah kerja Kanwil 

Sulawesi Barat meliputi 1 

provinsi, 6 kabupaten, dan 

mencakup 337 satker" 

 

 

 

 

 
Jambia - Jambia merupakan senjata tradisional 
sejenik badik yang digunakan oleh suku Mandar. 
Bentuknya agak melebar pada bagian tengah bilah 
(seqde ‘pinggang’ samping’) dan memiliki ujung 
yang runcing. Ada dua jenis jambia yaitu jambia 
baine(prempuan)  dan jambia muane (jambia laki-
laki). Dibandingkan dengan badik dari daerah lain di 
Sulawesi Selatan, ciri jambia bisa dilihat apakah 
mempunyai cipiq dan bisaq. Cipiq adalah tanda 
pada jambia yang terbelah dua ujungnya, dan bisaq 
adalah tanda membelah dua bagian tondong 
(tengkuk) maksudnya punggung badik, dan tembus 
dari atas hingga ke bawah bawah. Dalam 
kepercayaan lama, kedua ciri/tanda tersebut 
dianggap baik dipakai berdagang dan bertani, 
dipercayai akan mendatangkan rejeki yang banyak.  
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Sebagai bagian peningkatan layanan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

Provinsi Sulawesi Barat telah mencanangkan motto dan janji layanan. 

Motto: “Satu hati meraih visi treasury” 

Janji layanan: Memberikan layanan perbendaharaan terbaik dan 

tanpa biaya. 
 

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015, dana APBN pada DIPA (Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran) tahun 2015 untuk Provinsi Sulawesi Barat 

berjumlah Rp 3.938.793.073.000,00 dengan realisasi Rp 

786.224.494.595,00.  Rincian pagu DIPA dan realisasinya adalah sebagai 

berikut: 

 

"Dana yang disalurkan Kanwil 

Sulawesi Barat melalui kedua 

KPPN mencapai Rp3,9 triliun" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tegetege - Tegetege adalah replika burung yang 
terbuat dari sirip dada ikan tuna, disayat dengan 
teliti lalu dikeringkan saat sedang melaut. bentuknya 
mengikuti bentuk burung dalam posisi terbang. 
Sebagai cindera mata untuk anak-anak atau 
kekasih. Tegetege digantung di bawah atap rumah, 
dan saat anak-anak atau perempuan remaja 
membuka dan menutup jendela mereka, mereka 
akan melihat tegetege tergantung lalu merindukan 
ayah atau kekasih mereka yang sedang melaut. 
Jika tidak digantung, ia akan menjadi benda favorit 
anak-anak di Mandar. 

 

Daftar Satker dan Pagu APBN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat 

No Prov./Kab. Satker Pagu Realisasi Sisa Pagu Blokir  %  

KPPN Mamuju 

1 Prov. Sulawesi Barat 116 2,316,266,398,000.00 442,500,156,513.00 1,873,766,241,487.00 10,929,092,000.00 19% 

2 Kab. Mamuju 71 754,779,069,000.00 141,263,374,432.00 613,515,694,568.00 172,236,910,000.00 19% 

3 Kab. Mamuju Tengah 7 33,164,379,000.00 608,355,200.00 32,556,023,800.00 0.00 2% 

4 Kab. Mamuju Utara 26 94,686,640,000.00 24,674,464,061.00 70,012,175,939.00 12,242,000.00 26% 

  Sub Jumlah 220 3,198,896,486,000.00 609,046,350,206.00 2,589,850,135,794.00 183,178,244,000.00 19% 

KPPN Majene 

1 Kab. Majene 48 355,835,903,000.00 62,450,873,448.00 293,385,029,552.00 41,381,672,000.00 18% 

2 Kab. Polman 45 272,318,342,000.00 83,958,213,128.00 188,360,128,872.00 2,833,336,000.00 31% 

3 Kab. Mamasa 24 111,742,342,000.00 30,769,057,813.00 80,973,284,187.00 1,381,672,000.00 28% 

  Sub Jumlah 117 739,896,587,000.00 177,178,144,389.00 562,718,442,611.00 45,596,680,000.00 24% 

Total 337 3,938,793,073,000.00  786,224,494,595.00  3,152,568,578,405.00  228,774,924,000.00  20% 
  

 

Realisasi pendapatan negara sampai dengan akhir Juni 2015 mencapai Rp 

154.723.436.647,00 yang terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp 

135.000.280.864,00 dan PNBP Rp 19.723.155.783,00. Dari jumlah tersebut 

realisasi di KPPN Mamuju mencapai Rp 95.163.779.133,00 (55,89%) dan 

KPPN Majene mencapai Rp 59.559.657.514,00 (44,11%). 
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C. Profil KPPN Mamuju 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, KPPN Mamuju merupakan KPPN tipe A1. KPPN Tipe A1 

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan 

bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, 

serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan 

dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi: 

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas 

nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; 

3. penyaluran pembiayaan atas beban APBN; 

4. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah 

disalurkan; 

5. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari 

Kas Negara; 

6. pengiriman dan penerimaan kiriman uang; 

7. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara; 

8. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman 

dan hibah luar negeri  

9. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;; 

10. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi; 

11. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan; 

12. pelaksanaan kehumasan; dan 

13. pelaksanaan administrasi KPPN. 

KPPN Mamuju memiliki wilayah kerja Kabupaten Mamuju, Kabupaten 

Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, dan Provinsi Sulawesi Barat. 

Struktur organisasi KPPN Mamuju terdiri atas: 

KPPN Mamuju secara resmi beroperasi pada tanggal 3 April 2006. Latar 

belakang pembentukan KPPN Mamuju adalah terbentuknya Provinsi 

Sulawesi Barat pada tahun 2004. Sebelumnya, wilayah kerja KPPN Mamuju 

merupakan sebagian dari wilayah kerja KPPN Majene. Pada awal berdirinya, 

KPPN Mamuju menempati gedung kantor milik Pemerintah Kabupaten 

Mamuju yang terletak di Jalan Ahmad Yani.KPPN Mamuju ditetapkan 

sebagai KPPN Percontohan pada tanggal 29 November 2011, yang 

termasuk dalam penetapan KPPN Percontohan tahap V. 

Pada tahun 2010, mulai dibangun Gedung Keuangan Negara (GKN) 

Mamuju di Jalan Soekarno-Hatta yang berjarak sekitar dua kilometer dari 

KPPN. GKN Mamuju diperuntukkan bagi instansi vertikal Kementerian 

Keuangan yang ada di Mamuju, termasuk KPPN Mamuju. Pada akhir tahun 

2012 pembangunan GKN Mamuju telah selesai. Namun, karena beberapa 

sarana penunjang belum selesai dan KPPN Mamuju masih dalam persiapan 

untuk berpindah kantor, maka KPPN Mamuju tidak segera menempati GKN 

tersebut. Baru pada tanggal 6 Mei 2013 KPPN Mamuju resmi pindah ke 

GKN Mamuju menempati Lantai 2. 

Ruang pelayanan di kantor baru ini dilengkapi dengan 8 loket, yang terdiri 

atas 4 loket penerimaan SPM, 2 loket rekonsiliasi data keuangan, 1 loket 

validasi bukti setor, dan 1 loket lagi untuk penyerahan SP2D dan 

penerimaan surat masuk. Di depan 8 loket tersebut terdapat ruang tunggu 

dan meja untuk pelayanan pelanggan (customer service). Ruang tunggu 

yang menyatu dengan loket layanan dimaksudkan untuk menjamin bahwa 

kontak langsung dengan tamu hanya dapat dilakukan oleh petugas front 

office. 

Ruang tengah (middle office) yang terdiri atas Seksi Pencairan Dana, Seksi 

Bank, dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Ruangan middle office dirancang 

agar koordinasi antarseksi teknis menjadi mudah dan aliran dokumen 

menjadi lancar. 

Untuk memberikan kenyamanan kepada pemangku kepentingan, KPPN 

Mamuju juga menyediakan fasilitas penunjang layanan, antara lain mini-TLC 

(Treasury Learning Center) yang terintegrasi dengan ruang perpustakaan, 

mushola, ruang arsip, dapur, toilet tamu, dan halaman parkir. 

"KPPN Mamuju merupakan 

KPPN tipe A1 yang 

berkedudukan di Mamuju" 

 

 

 

 

 
Elmerrillia ovalis - Cempaka hutan kasar (kadang 
disebut juga cempaka hutan) merupakan flora 
identitas provinsi Sulawesi Barat. Banyak literatur 
berbahasa Indonesia yang memberi nama 
latinElmerrillia ovalis kepada tanaman ini meskipun 
nama ilmiah resminya adalah Magnolia vrieseana. 
Nama yang pertama adalah nama sinonim. Pohon 
cempaka hutan kasar (Magnolia vrieseana) 
merupakan tanaman asli Indonesia (bahkan 
endemik) yang mempunyai daerah sebaran 
terbatas di pulau Sulawesi dan kepulauan Maluku. 
Biasanya tumbuh baik di hutan hujan tropika di 
dataran rendah hingga pegunungan pada 
ketinggian 1000 m dpl. Pemanfaatan pohon 
cempaka hutan kasar umumnya dalah kayu 
batangnya. Kayu pohon ini mempunyai kualitas 
baik dan terkenal awet sebagai bahan bangunan. 
Selain itu sering juga digunakan sebagai bahan 
ukiran pada rumah tradisional. 

 

 

http://alamendah.wordpress.com/2009/11/21/daftar-flora-identitas-provinsi-di-indonesia/
http://alamendah.wordpress.com/2009/11/21/daftar-flora-identitas-provinsi-di-indonesia/
http://alamendah.wordpress.com/2011/02/20/daftar-nama-tumbuhan-tanaman-dan-nama-latin/
http://alamendah.wordpress.com/2011/02/20/daftar-nama-tumbuhan-tanaman-dan-nama-latin/
http://alamendah.wordpress.com/tag/tanaman-asli-indonesia/
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Pada saat pembinaan dan supervisi, pegawai KPPN Mamuju berjumlah 

21orang, yang terdiri atas 1 orang kepala kantor, 5 orang kepala 

subbagian/seksi, dan 15 orang pelaksana. Jumlah 21 orang tersebut 

termasuk 1 orang pegawai yang mengikuti tugas belajar, sehingga jumlah 

pegawai yang aktif adalah 20 orang. 

 Visi: Menjadi pelaksana Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah 

yang profesional, transparan, dan akuntabel demi kemandirian dan 

kesejahteraan bangsa. 

 Misi: Hadir untuk menjadi jembatan percepatan pembangunan di Bumi 

Manakarra (Provinsi Sulawesi Barat). 

 Motto: Masigai, manarang, gappang, adiang okkos (cepat, cermat, 

mudah, tanpa biaya). 

 Janji Layanan: CERIA (Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, Ikhlas, dan 

Akuntabel). 

Sampai dengan semester I tahun 2015, KPPN Mamuju melayani satuan 

kerja yang mengelola DIPA sebanyak 220 DIPA dengan total pagu DIPA 

sebanyak Rp3.198.896.486.000,00, dengan rincian sebagai berikut: 

 

"KPPN Mamuju melayani 220 

satker dengan dana yang 

disalurkan mencapai Rp3,1 

triliun" 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rekor MURI untuk panjat pinang - Dengan nomor 

rekor 3234, rekor MURI untuk panjat pinang dengan 

jumlah pohon pinang terbanyak yakni 1001 pohon 

dan diikuti oleh 5005 peserta berhasil 

diselenggarakan dalam rangka memperingati 100 

tahun Kebangkitan Nasional dan hari jadi Mamuju 

ke-468 di Mamuju, Sulawesi Barat pada  07 Juli 

2008. Sampai dengan saat ini rekor tersebut belum 

terpecahkan. 
 

Daftar Satker dan Pagu APBN KPPN Mamuju 

       
No Prov./Kab. Satker  Pagu   Realisasi   Sisa Pagu   Blokir  

1 Prov. Sulawesi Barat 
        

116  2,316,266,398,000.00  442,500,156,513.00  1,873,766,241,487.00  10,929,092,000.00  

2 Kab. Mamuju 
          

71  754,779,069,000.00  141,263,374,432.00  613,515,694,568.00  172,236,910,000.00  

3 Kab. Mamuju Tengah 
            

7  33,164,379,000.00  608,355,200.00  32,556,023,800.00  0.00  

4 Kab. Mamuju Utara 
          

26  94,686,640,000.00  24,674,464,061.00  70,012,175,939.00  12,242,000.00  

  Total 
        

220  3,198,896,486,000.00  609,046,350,206.00  2,589,850,135,794.00  183,178,244,000.00  
 

 

Selain itu, KPPN Mamuju memiliki mitra kerja sejumlah bank operasional 

dan bank/pos persepsi sebagai berikut: 

1. Bank Operasional II: 

a. BRI Cabang Mamuju. 

b. BNI Cabang Mamuju. 

c. Bank Mandiri Cabang Mamuju. 

2. Bank Operasional III: BRI Cabang Mamuju. 

 

 

3. Bank/Pos Persepsi: 

a. BRI Cabang Mamuju. 

b. BNI Cabang Mamuju. 

c. Bank Mandiri Cabang Mamuju. 

d. Bank Sulselbar Cabang Mamuju. 

e. Kantor Pos Mamuju. 
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D. Profil KPPN Majene 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, KPPN Majene merupakan KPPN tipe A2. KPPN Tipe A2 

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan 

bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, 

serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan 

dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Tipe A2 menyelenggarakan fungsi: 

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas 

nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; 

3. penyaluran pembiayaan atas beban APBN; 

4. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah 

disalurkan; 

5. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari 

Kas Negara; 

6. pengiriman dan penerimaan kiriman uang; 

7. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara; 

8. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman 

dan hibah luar negeri; 

9. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak; 

10. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi; 

11. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan; 

12. pelaksanaan kehumasan; dan 

13. pelaksanaan administrasi KPPN. 

Sejarah KPPN Majene dapat berawal dari berdirinya Kantor Pembantu 

Bendahara Negara (KPBN) Majene pada 1 Juni 1966. 

KPBN Majene mempunyai wilayah kerja Kabupaten Majene, Kabupaten 

Polewali Mamasa, dan Kabupaten Mamuju. Pada tahun 1970, KPBN Majene 

ditingkatkan menjadi Kantor Bendahara Negara (KBN) dan selanjutnya 

dalam periode tahun 1975-1982 KBN Majene dipecah menjadi Kantor 

Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN). 

Pada tahun 1990, KPN dan KKN Majene dilebur menjadi Kantor 

Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Majene. Setelah 14 tahun 

bernama KPKN, pada 23 Juni 2004 KPKN Majene berubah menjadi KPPN 

Majene berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

303/KMK/.01/2004. Saat itu, KPPN Majene berada di bawah Kanwil XXIII 

Ditjen Perbendaharaan Makassar (Sulawesi Selatan). 

Pada tahun 2004, dibentuk Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemekaran dari 

Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah kerja KPPN Majene meliputi keseluruhan 

wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2006 berdiri KPPN Mamuju di 

Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Dengan berdirinya KPPN Mamuju, 

wilayah kerja KPPN Majene dipersempit menjadi Kabupaten Majene, 

Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa. Dua kabupaten yang 

disebut terakhir sebelumnya merupakan satu kabupaten, yaitu Kabupaten 

Polewali Mamasa.Pada tahun 2014, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi 

Sulawesi Barat mulai beroperasi di Mamuju. KPPN Majene pun berganti 

pembinaanya dari Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Kanwil Provinsi 

Sulawesi Barat. 

Sejak menerapkan SOP KPPN Percontohan, KPPN Majene telah melakukan 

perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata ruang kerja (layout), 

khususnya di front office yang mengedepankan layanan one stop service 

(semua layanan terpusat pada satu pintu). 

Di samping itu, setiap ruang kerja (front office, middle office, dan back office) 

didesain sedemikian rupa untuk memudahkan koordinasi dan mempercepat 

pelayanan, tanpa sekat untuk menciptakan kesetaraan dan menutup 

kemungkinan gratifikasi ilegal dan KKN. KPPN Majene yang gedungnya 

hanya terdiri atas satu lantai ini terus melakukan pembenahan agar layout 

ruangan dapat memenuhi standar pelayanan prima. 

"KPPN Majene merupakan 

KPPN tipe A2 yang 

berkedudukan di Majene" 

 

 

 

 

 

 

 
Festival Sungai Mandar  - Festival ini merupakan 
kegiatan yang menampilkan keanekaragaman 
budaya  Mandar. Perhelatan ini ditujukan untuk 
menggali potensi budaya dan nilai-nilai kearifan 
lokal, serta mempromosikan potensi wisata Mandar. 
Berbagai pertunjukan seni dan budaya dilaksanakan 
dalam kegiatan ini seperti pertunjukan tari, musik 
tradisi dan teater dari berbagai kelompok seni dari 
Sulawesi Barat maupun luar Sulawesi Barat. 
Festival ini digelar untuk membangkitkan kembali 
Sungai Mandar yang dulu pernah menjadi sumber 
kehidupan dan sumber peradaban Kerajaan 
Balanipa di  Mandar. Bahkan, menurut sejarah, 
Kapal VOC pernah bersandar pada Pelabuhan 
Napo yang sekarang telah tiada. 

 



SEMESTER I TAHUN 2015 
 

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 33 

 

Untuk mendukung pelayanan one stop service, front office KPPN Majene 

dilengkapi berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung berbagai 

kebutuhan para satuan kerja, baik dalam bentuk sarana informasi layanan 

maupun fasilitas lain yang tersedia di ruang tunggu. 

Ruang tunggu untuk para satuan kerja dilengkapi informasi layanan KPPN 

Majene seperti bagan prosedur pelayanan, bagan persyaratan layanan, 

daftar layanan, papan pengumuman, brosur/leaflet, kotak pengaduan, serta 

larangan gratifikasi ilegal. 

Di samping itu, tersedia pula informasi layanan dalam bentuk elektronik 

seperti running text, layar LCD monitor penyelesaian SPM/SP2D dan 

komputer khusus untuk satker yang dilengkapi dengan aplikasi monitoring 

dan penayangan data SP2D. 

KPPN Majene juga memiliki fasilitas olahraga yang cukup representatif 

untuk digunakan oleh para pegawai melepaskan ketegangan setelah 

bekerja seperti lapangan tenis, lapangan voli, bulutangkis, dan tenis meja. 

Untuk kelancaran pelaksanaan operasional, KPPN Majene ditunjang 

dengan fasilitas kendaraan  dua unit mobil dan dua unit sepeda motor. 

Kondisi kendaraan KPPN Majene terpelihara dengan baik sehingga selalu 

dapat mendukung operasional kantor. 

Pada saat pembinaan dan supervisi, pegawai KPPN Majene berjumlah 

18orang, yang terdiri atas 1 orang kepala kantor, 4 orang kepala 

subbagian/seksi, dan 13 orang pelaksana. 

Visi: Menjadi pengembang fungsi bendahara umum negara di tingkat 

daerah yang profesional dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima. 

Misi: 

 Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, 

tepat waktu dan tepat jumlah serta bebas biaya. 

 Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel. 

 Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan 

tepat waktu. 

 

 Mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai guna 

menunjang pelaksanaan tugas pokok. 

Motto: Melayani Anda dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan 

aman. 

Maklumat: Kami telah melayani Anda dengan sepenuh hati, transparan, 

cepat, akurat dan aman.  Terima kasih atas dukungan Anda, semoga Anda 

puas. 

KPPN Mejene memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 

1. Subbagian Umum; 

2. Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker;  

3. Seksi Bank;  

4. Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal. 

Dalam melaksanakan tugas Kuasa BUN, KPPN Majene bermitra dengan 

beberapa bank operasional dan bank/pos persepsi dengan rincian jumlah 

sebagai berikut: 

1. Bank Operasional II: 

a. BRI Cabang Majene. 

b. BNI Cabang Majene. 

2. Bank/Pos Persepsi: 

a. BRI Cabang Majene. 

b. BNI Cabang Majene. 

c. Bank Mandiri Cabang Majene. 

d. Bank Sulselbar Cabang Majene. 

e. Kantor Pos Majene. 

KPPN Majene memiliki wilayah kerja Kabupaten Majene, Kabupaten 

Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa. Jumlah DIPA sebanyak 117 

DIPA dengan total pagu sebanyak Rp739.896.587.000,00, dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

"KPPN Majene melayani 117 

satker dengan dana yang 

disalurkan mencapai Rp739 

miliar" 

 

 

 

 

 
Kerajaan Balanipa - Kerajaan Balanipa adalah 

salah satu kerajaan di wilayah Mandar yang berada 

di posisi Ama atau bapak dalam konfederasi 

persaudaraan Pitu Baqbana Binanga  (tujuh 

kerajaan di muara sungai) ia ditemani oleh kerajaan 

Sendana sebagai Ibu. Balanipa sendiri dimulai pada 

era pemerintahan Imanyambungi yang lebih populer 

dikenal dengan gelaran “Todilaling”. Todilaling 

adalah raja pertama yang memegang tahta atas 

wilayah Balanipa dengan menggabungkan empat 

negeri besar “Appeq Banua Kaiyyang” (Napo, 

Mosso, Samasundu, dan Todang-Todang) 

 Kebesaran kerajaan Balanipa dalam perserikatan 

PBB dan PUS  (Pitu Ulunna Salu) begitu dikenal 

pada masanya. 
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Daftar Satker dan Pagu APBN KPPN Majene 

       
No Prov./Kab. Satker  Pagu   Realisasi   Sisa Pagu   Blokir  

1 Kab. Majene           48  355,835,903,000.00  62,450,873,448.00  293,385,029,552.00  41,381,672,000.00  

2 Kab. Polman           45  272,318,342,000.00  83,958,213,128.00  188,360,128,872.00  2,833,336,000.00  

3 Kab. Mamasa           24  111,742,342,000.00  30,769,057,813.00  80,973,284,187.00  1,381,672,000.00  

Total         117  739,896,587,000.00  177,178,144,389.00  562,718,442,611.00  45,596,680,000.00  
 

 

 

 

 

 

 

 
Pakkacaping - Kacaping atau yang biasa disebut 

pakkacaping merupakan pertunjukan kesenian 

tradisional daerah mandar yang ditampilkan pada 

acara perkawinan, khitanan dan acara adat lainnya. 

Setiap kali digelar acara pakkacaping ditampilkan 

pula gamacco yakni  gadis-gadis cantik yang duduk 

di dekat pemain kacaping untuk di jadikan  sebagai 

sumber inspirasi bagi pemain kacaping dalam 

melantungkan lagu-lagunya yang menggoda dan 

merayu sehingga secara tidak langsung  

mengundang para penonton berlomba-lomba naik 

ke panggung mendatangi gadis yang sedang duduk 

sembari meletakkan sejumlah  uang (sawerang) 

ditempat yang sudah disiapkan oleh pihak 

penyelenggara. Pada pertunjukan pakkacaping alat 

musik yang digunakan adalah kecapi (kacaping) 

berbentuk seperti gitar tapi agak panjang dan 

ramping serta talinya hanya dua. 
 

 
 

 
 
Mesin Antrian KPPN Majene – Untuk memberikan 
pelayanan yang tertib dan adil maka disediakan mesin 
antrian untuk beberapa jenis layanan yang disediakan. 

 

 

 
 
Kotak Pengaduan KPPN Majene – Kotak pengaduan 
disediakan untuk menampung keluhan/aduan dari 
stakeholder/masyarakat atas pelayanan yang diberikan 
oleh KPPN. Sampai dengan saat dilakukan pembinaan 
dan supervisi belum pernah terdapat aduan/keluhan yang 
masuk, hal ini menandakan bahwa pelayanan yang 
diberikan oleh KPPN sudah sesuai dengan SOP yang 
ditentukan. 
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Neurothemis Fluctuans - Capung Merah atau Neurothemis 
Fluctuans merupakan capung yang banyak terdapat di 
dataran rendah di Sulawesi Barat. Binatang ini ternyata 
berwarna merah seiring dengan umurnya. Semakin dewasa 
capung merah jantan,maka seluruh tubuhnya akanberwarna 
merah. Sedangkan untuk capung merah betina, semakin 
dewasa mereka, tubuh mereka akan berwarna orange samar. 
Pada capung merah yang masih muda, tubuhnya berwarna 
cokelat kekuningan dan memiliki sayap berwarna 
kuning.Sementara itu, tubuh capung merah yang baru lahir 
berwarna hijau muda yang cantik. Setelah menjadi dewasa 
tubuhnya akan menjadi merah. Bila dibandingkan dengan 
capung hijau dan capung cokelat, capung merah lebih 
mampu menyesuaikan diri dengan udara dingin. Oleh karena 
itu, pada saat turun embun beku pada bulan November, 
orang yang lebih banyak melihat capung merah beterbangan 
dari pada capung lainnya. (Foto: Wimpie Defianto) 

 

http://tuankepo.blogspot.com/2014/04/apakah-capung-merah-berwarna-merah.html
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Aku Pulang - Seorang bapak mengayuh perahunya ke 

arah desa untuk pulang, setelah seharian mengunjungi 

kebunnya. Gambaran ini menunjukkan tipikal sebuah 

desa nelayan di Sulawesi Barat. Dikelilingi oleh bukit-

bukit yang menjulang dengan anak sungai yang 

mengalir lepas ke laut. Saat pasang naik, air laut bisa 

jauh masuk ke anak sungai dan menjadi habitat bagi 

berbagai ikan air payau. Pada saat itulah, biasanya 

penduduk memanfaatkan sungai sebagai sarana 

transportasi menuju kebun atau mencari ikan ke arah 

hulu sungai. (Foto: Tadjuddin Parenta) 
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PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN "Pedoman pembinaan dan 

supervisi mengikuti tata cara 

penilaian untuk KPPN yang 

menerapkan SPAN" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tari Bamba Manurung - Tari Bamba Manurung 

merupakan salah satu tarian yang ditujukan 

sewaktu acara pesta adat Mamuju yang dihadiri 

oleh para penghulu adat beserta para tokoh adat. 

Busana tari ini disebut Baju Badu yang berhiaskan 

oleh bunga beru-beru atau bunga melati beserta 

kipas yang dikenakan sebagai perlengkapan 

tarinya. 
 

A. Kerangka Pembinaan dan Supervisi 

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-

189/ PB/2014 yang merupakan perubahan terhdap Keputusan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-26/ PB/2013 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Supervisi KPPN, maka Pembinaan dan Supervisi KPPN 

oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat pada semester I 

tahun 2015 ini mengikuti tata cara penilaian terhadap KPPN yang telah 

mengimplementasikan SPAN. 

Pembinaan dan supervisi kepada KPPN dilaksanakan meliputi 3 aspek yaitu 

terkait pelaksanaan tugas Kuasa Bendahara Umum Negara, Pelayanan 

Perbendaharaan, dan Standar Tata Kelola. Implementasi dari pembinaan 

dan supervisi berdasarkan tiga aspek tersebut menghasilkan nilai supervisi 

KPPN dan permasalahan yang ditemukan/ terjadi di KPPN. Adapun 

permasalahan yang ditemukan/terjadi di KPPN diperoleh dari hasil 

pengamatan, wawancara, dan penelitian dokumen/arsip yang dilakukan 

secara uji petik dengan jumlah sampel minimal 30% dari populasi data.  

Kriteria Penilaian Supervisi Penilaian supervisi KPPN dibagi kedalam 3 

aspek penilaian berdasarkan kertas kerja, yaitu Penilaian Supervisi Kinerja 

Utama (SKU) dengan bobot penilaian sebesar 40%, penilaian Supervisi 

Kinerja Pelayanan Kantor Percontohan dengan bobot penilaian sebesar 

30%, dan penilaian Supervisi Kinerja Tata Kelola dengan bobot penilaian 

sebesar 30%.  

Aspek Penilaian Supervisi Kinerja Utama, terdiri dari 3 kriteria yaitu : 

1. Evaluasi Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (EPNKO), yaitu rata-rata 

hasil evaluasi dari unsur Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Nilai 

Sasaran Strategis, Nilai Perspektif, dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). 

2. Evaluasi Ketepatan Waktu (EKW), yaitu nilai rata-rata hasil penilaian 

dari unsur  Ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja dan 

Ketepatan waktu pelaporan  capaian kinerja triwulanan. 

3. Evaluasi Capaian Kinerja Internal (ECKI), yaitu nilai rata-rata hasil 

evaluasi unsur evaluasi internal dilaksanakan setiap bulan dan hasil 

pelaksanaan evaluasi (laporan). 

Aspek Supervisi Kinerja Pelayanan Kantor Percontohan, terdiri dari 3 kriteria 

yaitu : 

1. Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan (bobot 70%) diperoleh dari total 

nilai Form A dan Form B, yaitu: 

a. Form A (bobot 50%) terdiri dari 9 komponen penilaian yang terdiri 

dari Visi, Misi, Motto Pelayanan dan Nilai-nilai Kementerian 

Keuangan (bobot 5%); Standar & Maklumat Pelayanan (bobot 15%); 

Sistem, Mekanisme dan Prosedur (bobot 12%); SDM (bobot 15%); 

Sarana dan Prasarana (bobot 8%); Penanganan Pengaduan (bobot 

10%); Indeks Kepuasan Masyarakat (bobot 10%); Sistem Informasi 

Pelayanan Publik (bobot 10%); Produktivitas Dalam Pencapaian 

Target Pelayanan  (bobot 15%). 

b. Form B (bobot 30%), yaitu nilai dari komponen Inovasi dan Prestasi 

Kantor Pelayanan. 

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (bobot 30%) diperoleh dari jumlah 

nilai rata-rata  tertimbang semua unsur kuesioner dikalikan 25.Kuesioner 

tersebut terdiri dari 10 pertanyaan pilihan berganda yang diisi oleh 

petugas satker mitra kerja KPPN. 

 

Aspek Supervisi kinerja tata kelola, yaitu merupakan  nilai rata-rata  dari 8 

unsur  penilaian  yang meliputi: 

1. Peningkatan  Pengarsipan  Dokumen  (PPD), 

2. Peningkatan Pengaduan Layanan (PPL), 

3. Peningkatan Mutu Layanan (PML), 

4. Peningkatan Kapasitas SDM (PKSDM), 

5. Pemenuhan Standardisasi Sarana dan  Prasarana (PSSP),  

6. Kepatuhan Pelaksanaan Proses  Bisnis (KPPB),  

7. Kepatuhan  Implementasi SOP (KISOP), 

8. Implementasi Sistem Pengendalian Internal (ISPI). 
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Total nilai supervisi merupakan penjumlahan dari ketiga aspek penilaian 

tersebut diatas setelahdikalikan bobot masing-masing aspek atau dengan 

rumus: 

(Nilai Supervisi Kinerja Utama x 40%) + (Nilai Supervisi Kinerja Kantor 

Pelayanan Percontohan x30%) + (Nilai Supervisi Tata Kelola x 30%) 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kegiatan Pembinaan dan Supervisi – Pada hari terakhir pembinaan dan 
supervisi selesai, dilakukan pemaparan hasil - hasil pembinaan dan supervisi 
oleh Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi 
Sulawesi Barat yang dihadiri oleh seluruh pejabat/pegawai KPPN Majene. 

 
Kegiatan Pembinaan dan Supervisi – Tampak Ketua Tim Pembinaan dan 
Supervisi sedang melakukan wawancara secara langsung dengan stakeholderdi 
KPPN Majene. Kegiatan wawancara ini sebagai salah satu cara untuk menggali 
dan mengenali secara langsung seberapa tinggi tingkat kepuasan para 
stakeholderatas layanan yang telah diberikan oleh KPPN Majene. Selain dengan 
metode wawancara dilakukan juga penyebaran pengisian kuesioner kepada para 
stakeholder KPPN Majene selama pelaksanaan pembinaan dan supervisi 
berlangsung. 

 

"Total nilai supervisi meliputi 

nilai supervisi kinerja utama, 

kantor pelayanan 

percontohan, dan tata kelola" 

 

 

 

 

 

 

 
Tari Ma’bundu - Tari Ma'bundu adalah  tarian 

perang tradisional kreasi baru yang dipadukan 

dengan beberapa tarian tradisional Kecamatan 

Kalumpang dan Kecamatan Bonehau Kabupaten 

Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Tari Ma’bundu 

diangkat dari kisah cerita perang masa lampau yang 

saling mengadu ketangkasan kekebalan terhadap 

senjata-senjata  tajam dan yang keluar menjadi 

pemenang  membawa ulu tau (Penggalan kepala 

lawan). Uniknya, tarian ini kebanyakan dibawakan 

oleh perempuan dan ditarikan untuk menyambut 

tamu yang datang ke Sulawesi Barat. 
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B. Hasil Evaluasi dan Penilaian 

Berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan sebagaimana pada 

Kepdirjen Perbendaharaan Kep-189/PB/2014, nilai supervisi KPPN 

bersumber dari hasil penilaian sebagai berikut: 

1. Nilai Supervisi Kinerja Utama (Bobot 40%) 

a. KPPN Mamuju 

i. Evaluasi Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (EPNKO) 

Nilai ini diperoleh dari capaian IKU sampai dengan triwulan II 

Tahun 2015. IKU yang dimiliki KPPN untuk Tahun 2015 

sebanyak 16 IKU. Nilai yang diperoleh dari perhitungan IKU ini 

adalah sebagai berikut: 

 Nilai rata-rata perhitungan capaian IKU:   108,73 

 Nilai rata-rata perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS): 

108,48 

 Nilai rata-rata perhitungan Nilai Kinerja Perspektif: 107,99 

 Nilai perhitungan Nilai NKO : 108,16 

Nilai rata-rata Evaluasi Perhitungan Nilai Kinerja = (Nilai 1+Nilai 

2+Nilai 3+ Nilai 4) ÷ 4 = 108,34 

ii. Evaluasi Ketepatan Waktu (EKW) 

Dokumen sumber yang dinilai adalah dokumen capaian kinerja 

sampai dengan triwulan II Tahun 2015, dengan unsur-unsur 

sebagai berikut: 

 Nilai ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja 

tahun 2015: 100 

 Nilai ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan I 

Tahun 2015: 100 

Dengan demikian nilai rata-rata Evaluasi Ketepatan Waktu 

(EKW) adalah 100 

iii. Evaluasi Capaian Kinerja Internal (ECKI) 

Nilai ini diperoleh dari hasil pemantauan terhadap dokumen 

pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan oleh KPPN 

Mamuju, dengan hasil sebagai berikut: 

 Nilai evaluasi internal  dilaksanakan tiap bulan: 100 

Terdapat hasil pelaksanaan evaluasi (Laporan): 100 

Sehingga nilai rata-rata Evaluasi Capaian Kinerja Internal (ECKI) 

adalah 100 

Nilai Supervisi Kinerja Utama diperoleh dari rata-rata nilai EPNKO, 

EKW, dan ECKI sehingga didapat nilai sebagaimana berikut = (Nilai 

EPNKO + Nilai EKW + Nilai ECKI) ÷ 3 = (108,34 + 100 + 100)  ÷ 3 = 

102,78 

b. KPPN Majene 

i. Evaluasi Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (EPNKO) 

Nilai ini diperoleh dari capaian IKU sampai dengan triwulan II 

Tahun 2015. IKU yang dimiliki KPPN untuk Tahun 2015 

sebanyak 16 IKU. Nilai yang diperoleh dari perhitungan IKU ini 

adalah sebagai berikut: 

 Nilai rata-rata perhitungan capaian IKU:   105,81 

 Nilai rata-rata perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS): 

105,23 

 Nilai rata-rata perhitungan Nilai Kinerja Perspektif: 104,59 

 Nilai perhitungan Nilai NKO : 104,87 

Nilai rata-rata Evaluasi Perhitungan Nilai Kinerja = (Nilai 1+Nilai 

2+Nilai 3+ Nilai 4) ÷ 4 = 105,13 

ii. Evaluasi Ketepatan Waktu (EKW) 

Dokumen sumber yang dinilai adalah dokumen capaian kinerja 

sampai dengan triwulan II Tahun 2015, dengan unsur-unsur 

sebagai berikut: 

 Nilai ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja 

tahun 2015: 100 

"Nilai supervisi kinerja utama 

KPPN Mamuju 102,78" 

 

 

 

 

 

 

 
Tari Bulu Londong - Tari Bulu Londong adalah 

tarian tradisional berlatar belakang nasar (elang) 

yang disebut Samaya. Tarian ini juga merupakan 

tari perang yang menggambarkan sekelompok 

prajurit yang kembali dari medan laga. Selain itu, 

tarian ini juga ditujukan pada acara Rambutuka 

sebagai rasa syukur penduduknya dan biasa juga 

dilakukan pada pesta pelantikan Ketua Adat dan 

penyambutan tamu kehormatan. Pakaian tari ini 

mengenakan baju adat Mamasa yang berbahan 

bulu burung.  Perlengkapan tari yang dipakai adalah 

terompet, pedang atau tombak, sengo, dan kepala 

manusia. Sebagai kenangan kepada para pahlawan 

yang sudah bangkit melawan penjajah Belanda, 

maka dalam tarian ini disebutkan nama beberapa 

pahlawan. 
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 Nilai ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan I 

Tahun 2015: 100 

Dengan demikian nilai rata-rata Evaluasi Ketepatan Waktu 

(EKW) adalah 100 

iii. Evaluasi Capaian Kinerja Internal (ECKI) 

Nilai ini diperoleh dari hasil pemantauan terhadap dokumen 

pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan oleh KPPN 

Majene, dengan hasil sebagai berikut: 

 Nilai evaluasi internal  dilaksanakan tiap bulan: 100 

 Terdapat hasil pelaksanaan evaluasi (Laporan): 100 

Sehingga nilai rata-rata Evaluasi Capaian Kinerja Internal (ECKI) 

adalah 100 

Nilai Supervisi Kinerja Utama diperoleh dari rata-rata nilai EPNKO, 

EKW, dan ECKI sehingga didapat nilai sebagaimana berikut = (Nilai 

EPNKO + Nilai EKW + Nilai ECKI) ÷ 3 = (105,13 + 100 + 100)  ÷ 3 = 

101,71 

"Nilai supervisi kinerja utama 

KPPN Majene 101,71" 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mansossor Manurung - Mansossor 

Manurung(mansossor = menyuci, manurung = 

parang atau keris pusaka), adalah upacara 

penyucian keris pusaka yang sangat dikeramatkan 

oleh orang-orang Mamuju karena dianggap dapat 

membawa berkah. Penyucian parang atau keris 

dilakukan dengan upacara kebesaran, yang intinya 

menyuci keris dengan air suci yang melibatkan para 

tokoh adat Mamuju selaku pewaris dan para tokoh 

adat Bali yang tinggal di Mamuju karena ada 

keterkaitan sejarah. Diyakini masyarakat Mamuju, 

sarung pusaka manurung hingga saat ini berada di 

Pulau Bali. 
 

Nilai Supervisi Kinerja Utama KPPN 

    
No Uraian 

Nilai KPPN 

Mamuju Majene 

1 Evaluasi Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi 108.34 105.13 

2 Evaluasi Ketepatan Waktu 100.00 100.00 

3 Evaluasi Capaian Kinerja Internal 100.00 100.00 

Nilai Rata-Rata Supervisi Kinerja Utama KPPN 102.78 101.71 
 

 

 
Kegiatan Pembinaan dan Supervisi – Tampak anggota Tim Pembinaan dan 
Supervisi sedang melakukan wawancara secara langsung dengan 
stakeholderdi KPPN Mamuju. Kegiatan wawancara ini sebagai salah satu 
cara untuk menggali dan mengenali secara langsung seberapa tinggi tingkat 
kepuasan para stakeholderatas layanan yang telah diberikan oleh KPPN 
Mamuju. Selain dengan metode wawancara dilakukan juga penyebaran 
pengisian kuesioner kepada para stakeholder KPPN Majene selama 
pelaksanaan pembinaan dan supervisi berlangsung. 

 

 

 
Kegiatan Pembinaan dan Supervisi – Pada hari terakhir pembinaan dan 
supervisi selesai, dilakukan pemaparan hasil - hasil pembinaan dan supervisi 
oleh Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi 
Sulawesi Barat yang dihadiri oleh seluruh pejabat/pegawai KPPN Mamuju. 
Dalam pembinaan dan supervisi periode semester I tahun 2015, pemaparan 
hasil pembinaan dan supervisi dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat sebagai penanggungjawab 
dari kegiatan pembinaan dan supervisi. 
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2. Nilai Supervisi Kinerja Kantor Pelayanan (Bobot 30%) 

a. Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan 

Kinerja Pelayanan Publik diperoleh dari penilaian pada lampiran II 

checklist supervisi KPPN yaitu Form Penilaian Kinerja Pelayanan 

Publik. 

Terdapat 9 komponen penilaian untuk form A dan 2 komponen 

penilaian untuk form B dengan bobotnya masing-masing dan terdiri 

dari beberapa indikator dengan hasil penilaian sebagai berikut: 

"Nilai supervisi kinerja kantor 

pelayanan: KPPN Mamuju 

92,80; dan KPPN Majene 

89,40" 

 

 

 
Passayang-sayang – Salahsatu jenis pertunjukan 

musik tradisional Mandar yang sangat populer dan 

digemari sampai hari ini masih kerap dipertunjukkan 

pada masyarakat Mandar yang mempunyai hajatan 

Tinjaq (Nadzar),upacara 

adat,perkawinan,khitanan,kenduri dan acara lainnya 

yang bersifat kedaerahan.Penamaan Passayang-

sayang pada jenis alat musik ini identik dengan 

penampilannya yang melantunkan lagu-lagu yang 

mengungkapkan rasa cinta,rasa sayang dan 

ungkapan kerinduan yang sangat dalam kepada 

lawan jenis yang diiringi oleh petikan gitar (Koqbiq-

koqbiq)dengan petikan yang macam-macam juga 

ketukan nadanya,seperti sayang-sayang 

Kemayoran,padang pasir dll.Saat tampil para 

pemainnya memakai pakaian kostum adat Mandar 

beserta aksesorisnya. 
 

Form A: Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan (50%) 

       

No Komponen Penilaian Nilai KPPN Bobot 

Nilai Tertimbang 

KPPN 

Mamuju Majene Mamuju Majene 

1 Visi, Misi, Motto Layanan, dan Nilai-Nilai Kemenkeu 50.00 50.00 5% 2.50 2.50 

2 Standar dan Maklumat Pelayanan 150.00 150.00 15% 22.50 22.50 

3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 60.00 60.00 12% 7.20 7.20 

4 Sumber Daya Manusia Pelayanan 150.00 150.00 15% 22.50 22.50 

5 Sarana dan Prasarana Pelayanan 80.00 70.00 8% 6.40 5.60 

6 Penanganan Pengaduan 100.00 100.00 10% 10.00 10.00 

7 Indeks Kepuasan Masyarakat 100.00 100.00 10% 10.00 10.00 

8 Sistem Informasi Pelayanan Publik 100.00 100.00 10% 10.00 10.00 

9 Produktivitas dalam Pencapaian Target Pelayanan 150.00 150.00 15% 22.50 22.50 

Sub Total     100% 113.60 112.80 

Nilai Tertimbang Form A 113.60 112.80 50% 56.80 56.40 
 

 

Form B: Penilaian Inovasi dan Prestasi Kantor Pelayanan (30%) 

    
No Komponen Penilaian 

Nilai KPPN 

Mamuju Majene 

1 Inovasi Kantor Pelayanan 100.00 100.00 

2 Prestasi Kantor Pelayanan 20.00 10.00 

Sub Total 120.00 110.00 

Nilai Tertimbang Form B (Sub Total x 30%) 36.00 33.00 
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b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) – Bobot 30% 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil penyebaran 

kuesioner oleh Tim Pembinaan Kanwil kepada para petugas satker 

(survey tertutup).  

Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah 30 orang untuk 

KPPN Mamuju dan 29 orang untuk KPPN Majene, dengan hasil penilaian 

sebagai berikut: 

"Nilai IKM: KPPN Mamuju 

82,80; dan KPPN Majene 

85,95" 

 

 

 

 

 

 
Pamaccaq –Pamaccaq merupakanseni bela diri 

yang menggabungkan dua aspek yaitu bela diri dan 

seni gerak hiburan. Pamaccaq dikenali di daerah 

Mandar dan biasa dipertunjukkan ketika 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkenaan 

dengan kebudayaan. Pertunjukan ini juga kadang 

ditampilkan ketika hajatan, syukuran, pernikahan, 

sunatan, akikahan, ataupun acara-acara dalam 

keluarga yang lainnya.Dalam pertunjukan 

pamaccaq, maka akan ditampilkan dua orang 

pendekar yang melakukan "sparring" atau duel dan 

diiringi dengan tabuhan gendang, biasanya 

keduanya mengenakan pakaian yang beragam, 

namun dominan mereka menggunakan pakaian 

berwarna hitam, dengan kopiah dengan sarung 

sejenis sutera yang dililitkan di bagian pinggang. 
 

Indeks Kepuasan Masyarakat (30%) 

    

No Indikator Kepuasan 

Nilai Rata-Rata 
KPPN 

Mamuju Majene 

1 Kemudahan prosedur 3.13 3.21 

2 Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan 3.13 3.21 

3 Kedisiplinan petugas 3.13 3.31 

4 Tanggung jawab petugas 3.37 3.28 

5 Kemampuan petugas 3.40 3.41 

6 Kecepatan pelayanan 2.93 3.29 

7 Kesopanan dan keramahan petugas 3.37 3.48 

8 Pungutan tidak resmi 4.00 4.00 

9 Ketepatan penyelesaian pekerjaan 3.23 3.57 

10 Kenyamanan unit layanan 3.43 3.62 

Total Rata-Rata 3.31 3.44 

Sub Total (Rata-Rata x 25) 82.80 85.95 

Nilai Tertimbang (Sub Total x 30%) 24.84 25.79 
 

Nilai Supervisi Kinerja Kantor Pelayanan diperoleh dari penjumlahan nilai kinerja KPP dan  IKM, sehingga didapat nilai sebagaimana berikut: 

Nilai Supervisi Kinerja Kantor Pelayanan 

     
No Uraian Bobot 

Nilai Tertimbang 
KPPN 

Mamuju Majene 

1 Nilai Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan 50.00% 56.80 56.40 

2 Inovasi dan Prestasi Kantor Pelayanan 30.00% 36.00 33.00 

3 Indeks Kepuasan Masyarakat 30.00% 24.84 25.79 

Nilai Supervisi Kinerja Kantor Pelayanan 117.64 115.19 
 

 



SEMESTER I TAHUN 2015 
 

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 45 

 

3. Nilai Supervisi KinerjaTata Kelola (Bobot 30%) 

Kinerja Supervisi Tata Kelola diperoleh dari penilaian pada lampiran IV kerangka kinerja Tata Kelola, dengan hasil sebagai berikut: 
"Nilai supervisi tata kelola 

KPPN Mamuju 99,95 dan 

KPPN Majene 99,61" 

 

 

 

 
Boyang Mandar - Identitas Arsitektur Tradisional 
Mandar tergambar dalam bentuk rumah tradisional 
yang disebut ”boyang” . dikenal adanya dua jenis 
boyang,yaitu : ”boyang adaq” dan ”boyang beasa”. 
”Boyang adaq” ditempati oleh keturunan 
bangsawan, sedangkan ”boyang beasa” ditempati 
oleh orang biasa. Pada ”boyang adaq” diberi 
penanda sebagai simbolik identitas tertentu sesuai 
tingkat status sosial penghuninya. Simbolik tersebut, 
misalnya ”tumbaq layar” yang bersusun antara 3 
sampai 7 susun, semakin banyak susunannya 
semakin tinggi derajat kebangsawanan seseorang. 
Sedangkan pada boyang beasa, ”tumbag layar” nya 
tidak bersusun. Simbolik lain dapat dilihat pada 
struktur tangga. Pada boyang adaq, tangganya 
terdiri atas dua susun, susunan pertama yang terdiri 
atas tiga anak tangga, sedangkan susunan kedua 
terdiri atas sembilan atau sebelas anak tangga. 
Kedua susunan anak tangga tersebut diantarai oleh 
pararang . sedangkan boyang beasa,tangga tidak 
bersusun. 

 
 

Penilaian Supervisi Kinerja Tata Kelola 

    
No Uraian Kinerja 

Nilai KPPN 

Mamuju Majene 

        

1 Peningkatan Pengarsipan Dokumen 100.00 100.00 

2 Peningkatan Pengaduan Layanan 100.00 100.00 

3 Peningkatan Mutu Layanan 100.00 100.00 

4 Peningkatan Kapasitas SDM 100.00 100.00 

5 Pemenuhan Standarisasi Sarana dan Prasarana 100.00 100.00 

6 Kepatuhan Pelaksanaan Proses Bisnis 99.59 96.87 

7 Kepatuhan Implementasi SOP 100.00 100.00 

8 Implementasi Sistem Pengendalian Internal 100.00 100.00 

Nilai Supervisi Kinerja Tata Kelola 99.95 99.61 
 

 

 
Ruang Arsip KPPN Majene –Tampak 
pegawai KPPN sedang melakukan 
pencarian dokumen arsip. 

 
 

 

 
Ruang Arsip KPPN Mamuju - Tampak 
pegawai KPPN sedang melakukan pencarian 
dokumen arsip. 
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4. Total Nilai Keseluruhan Pembinaan Dan Supervisi KPPN 

Nilai keseluruhan Pembinaan dan Supervisi KPPN merupakan 

penjumlahan dari unsur-unsur penilaian yang terdiri dari nilai Supervisi 

Kinerja Utama, Nilai Supervisi Kinerja Pelayanan Publik, dan  Nilai 

Supervisi Kinerja Tata Kelola yang dikalikan bobotnya masing-masing 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

Total Nilai Supervisi = (Total Nilai Supervisi Kinerja Utama x 40%) + 

(Total Nilai Supervisi Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan x 30%) + 

(Total Nilai Supervisi Kinerja Tata Kelola x  30%) 

 

"Nilai total pembinaan dan 

supervisi KPPN: KPPN 

Mamuju 106,39 dan KPPN 

Majene 105,12" 

 

 
Banua Layuk - Banua Layuk merupakan rumah 

adat dari Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. 

Bentuknya yang mirip dengan Tongkonan di Toraja 

tidak dapat dilepaskan dari kedekatan budaya 

dengan Tana Toraja di Sulawesi Selatan, bahkan 

Mamasa sering disebut dengan Toraja Utara. Banua 

layuk di Mamasa dengan tongkonan di Tana Toraja 

terdapat beberapa persamaan, juga terdapat 

beberapa perbedaan antara banua layuk dengan 

tongkonan. Perbedaan itu disebabkan oleh kondisi 

lingkungan alam dan sosial budaya yang berbeda 

dari masing-masing rumah adat. Bentuk rumah 

tradisional di Mamasa saat ini adalah hasil 

perkembangan dari bentuk sebelumnya yang 

bermula dari banua pandoko dena, banua lentong 

appa, banua tamben dan banua tolo' (sanda ariri). 

Struktur banua layuk yang terdiri atas tiga bagian, 

yakni atap, badan, dan kolong (rumah panggung), 

selain karena pertimbangan fungsional sekaligus 

tersirat makna filosofi. 
 

Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN 

       
No Uraian Bobot 

Nilai KPPN Nilai Tertimbang 

Mamuju Majene Mamuju Majene 

              

1 Nilai Standar Kinerja Pelayanan Publik 30.00% 117.64 115.19 35.29 34.56 

2 Nilai Supervisi Kinerja Tata Kelola 30.00% 99.95 99.61 29.98 29.88 

3 Nilai Supervisi Kinerja Utama 40.00% 102.78 101.71 41.11 40.68 

Nilai Kinerja KPPN       106.39 105.12 
 

Dari tabel didapatkan nilai pembinaan dan supervisi KPPN periode I tahun 

2015 untuk KPPN Mamuju adalah 106,39 dan KPPN Majene adalah 105,12. 

 

Nilai KPPN Mamuju = 106,39 

Nilai KPPN Majene = 105,12 
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C. Tindak Lanjut Temuan Sebelumnya dan Matriks Permasalahan 

1. Tindak Lanjut Temuan Sebelumnya 

Pada periode pembinaan dan supervisi di semester I tahun 2015 ini tidak 

ditemukan lagi temuan berulang dari periode sebelumnya. Seluruh temuan 

pembinaan semester II tahun 2014 telah ditindaklanjuti dengan tuntas. Total 

terdapat 21 temuan di KPPN Mamuju dan 17 temuan di KPPN Majene yang 

telah ditindaklanjuti.   

Khusus untuk retur, penyelesaiannya sudah dilakukan dan dalam proses 

konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sebelum dilakukan eksekusinya. 

Adapun temuan sebelumnya yang telah ditindaklanjuti pada periode 

pembinaan dan supervisi semester I tahun 2015 tersaji dalam tabel berikut 

ini. 

 

Tindak Lanjut Temuan Sebelumnya KPPN Mamuju 

No. Permasalahan/Temuan 
Tindak Lanjut 

Keterangan 
Sudah Belum 

A. Permasalahan periode sebelumnya yang belum mendapatkan tindak lanjut  

1. . Signage/neon box belum terpasang √   

B. Permasalahan Tugas Kuasa BUN 

1.  Terdapat SP2D yang tidak dilampiri karwas kontrak, antara lain: 

a. SP2D No. 281154H tgl. 28-05-2014. 

b. SP2D No. 281160H tgl. 28-05-2014. 

c. SP2D No. 282542H tgl. 17-06-2014. 

√   

2.  Terdapat karwas kredit DIPA yang tidak diparaf oleh Kasi Pencairan Dana/petugas, yaitu: 

a. SP2D No. 286924H tgl. 05-09-2014. 

b. SP2D No. 286258H tgl. 27-08-2014. 

c. SP2D No. 286051H tgl. 21-08-2014. 

d. SP2D No. 282797H tgl. 23-06-2014. 

e. SP2D No. 286985H tgl. 08-09- 2014. 

f. SP2D No. 286871H tgl. 05-09-2014. 

√   

3.  Terdapat daftar rekening terlampir pada SP2D yang belum ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana dan Kasi Bank, yaitu: 

a. SP2D No. 286686H tgl. 03-09- 2014. 

b. SP2D No. 286687H tgl. 03-09- 2014. 

c. SP2D No. 285514H tgl. 01-09-2014. 

√   

4.  Terdapat surat persetujuan pembukaan rekening yang diterbitkan lebih dari satu hari, antara lain: √   
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No. Permasalahan/Temuan 
Tindak Lanjut 

Keterangan 
Sudah Belum 

a. Surat Persetujuan No. S-2167/WPB.32/KP.1030/2014 tgl. 21-07-2014. 

b. Surat Persetujuan No. S-2166/WPB.32/KP.1030/2014 tgl. 21-07-2014. 

c. Surat Persetujuan No. S-2287/WPB.32/KP.1030/2014 tgl. 06-08-2014. 

5.  Terdapat SSP yang belum ditandatangani oleh wajib pajak/wajib setor, yaitu SP2D No. 285963H tgl. 20-08-2014. √   

6.  Terdapat penyampaian data kontrak yang melebihi 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani, yaitu: 

a. Kontrak/SPK No. Mts.31.05.01/KS.01.6/83.a/2014 tgl. 12-05-2014, diterima KPPN tgl. 18-07-2014. 

b. Kontrak/SPK No. 520/2419/SPK/IX/2014/DISTANAK/2014 tgl. 15-09-2014, diterima KPPN tgl. 01-10-2014. 

c. Kontrak/SPK No. 027.2/606/APBN-TP/IX/2014/DINSOS tgl. 01-09-2014, diterima KPPN tgl. 23-09-2014. 

d. Kontrak/SPK No. 520/1730/VII/SPK/2014/DISTANAK tgl. 01-07-2014, diterima KPPN tgl. 19-09-2014. 

e. Kontrak/SPK No. 05013/215/VI/NP/bappeda tgl. 23-06-2014, diterima KPPN tgl. 10-07-2014. 

f. Kontrak/SPK No. Mi.t/23/PP.01.1/132/2014 tgl. 20-06-2014, diterima KPPN tgl. 10-07-2014. 

g. Kontrak/SPK No. 005/WPJ.15/KP.13/PPK/2014 tgl. 05-08-2014, diterima KPPN tgl. 19-08-2014. 

h. Kontrak/SPK No. 003/WPJ.15/KP.13/PPK/2014 tgl. 03-07-2014, diterima KPPN tgl. 18-07-2014. 

√   

7.  Terdapat daftar nominatif penerimaan (DNP) yang belum diparaf/ditandatangani, yaitu DNP tgl. 18-06-2014. √   

8.  Terdapat pejabat yang belum membubuhkan tanda tangan pada berita acara pelaksanaan rekonsiliasi internal, yaitu 

Rekonsiliasi Harian tgl. 07-07-2014 dan 25-07-2014. 

√   

9.  Masih terdapat saldo retur yang harus mendapatkan penanganan lebih lanjut, yaitu sebesar Rp 1.234.437.582. √  Dalam proses tindak 

lanjut, namun belum 

tuntas. 

10.  Terdapat selisih pembukuan UP pada LPJ Bendahara yang belum dijelaskan, yaitu LPJ Bendahara Dinas Kelautan dan 

Perikanan tgl. 29-08-2014, sebesar Rp 148.815.000. 

√   

11.  Terdapat selisih pembukuan UP pada LPJ Bendahara (hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA) yang tidak ada 

penjelasannya, yaitu LPJ Bendahara satker PU tgl. 01-07-2014 angka IV. 

√   

C. Pelayanan Perbendaharaan 

1.  Berdasarkan survey IKM, mitra kerja KPPN Mamuju tetap menghendaki peningkatan kualitas SDM, sarana/prasarana, dan 

sistem/prosedur. IKM KPPN Mamuju Sebesar 83,52. 

√   

D. Tata Kelola KPPN 
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No. Permasalahan/Temuan 
Tindak Lanjut 

Keterangan 
Sudah Belum 

1.  Kondisi electronic filing system: 

a. Aplikasi yang telah tersedia masih belum digunakan. 

b. Hasil scan dokumen telah disimpan dalam folder-folder. Struktur folder disusun dengan pola 

"tahun\nama_satker\kode_satker.mm.dd.yyyy.no_sp2d". Struktur folder dengan pola tersebut masih dapat disempurnakan 

untuk memudahkan pengurutan. 

√   

2.  Kondisi papan informasi pengaduan: 

a. Telepon pengaduan ((0426) 2325035) tidak berada di Unit Kepatuhan Internal (UKI). 

b. SMS pengaduan (08114607284) tidak aktif, perangkat penerima (ponsel) belum tersedia. 

c. Mailbox email pengaduan (ukikppnmamuju@gmail.com) jarang dibuka. 

d. Ukuran papan informasi tidak cukup besar, sehingga tidak mudah terlihat oleh stakeholder. 

√   

3.  Terdapat pegawai yang belum memiliki karis/karsu, yaitu: 

a. Maulana Riska Irianto (karis). 

b. Kurniati (karsu). 

√   

4.  Terdapat pegawai yang belum memiliki kartu pegawai (karpeg), yaitu Nurmaladi Wicaksono. √   

5.  Terdapat pegawai yang belum dibuatkan kartu cuti, yaitu: 

a. Wisnu Sri Baroto. 

b. Martono. 

c. Trisno Sukarmo. 

√   

6.  Pada beberapa kartu cuti belum dicatat nomor surat cutinya. √   

7.  Terdapat 19 bukti pembelian yang tidak ditempeli meterai, antara lain: 

a. CV Sumber Teknik, nota tgl. 07-05-2014, belanja barang sebesar Rp 2.600.000. 

b. UD Toko Metro, nota tgl. 09-05-2014, belanja barang sebesar Rp 380.000. 

c. UD Toko Metro, nota tgl. 08-05-2014, belanja barang sebesar Rp 11.343.200. 

√   

8.  DVR (perangkat monitoring) CCTV untuk ruang pelayanan dalam kondisi rusak. √   

 

 

 

mailto:ukikppnmamuju@gmail.com
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Tindak Lanjut Temuan Sebelumnya KPPN Majene 

No. Permasalahan/Temuan 
Tindak Lanjut 

Keterangan 
Sudah Belum 

A. Permasalahan periode sebelumnya yang belum mendapatkan tindak lanjut  

1.  Tidak terdapat running text di front office sebagai sarana untuk menampilkan informasi layanan. √   

2.  Terdapat sarana yang belum tersedia, yaitu film profil KPPN. √   

B. Permasalahan Tugas Kuasa BUN 

1.  Terdapat persetujuan TUP yang terlambat diterbitkan/melebihi batas ketentuan yang ditetapkan pada SOP, yaitu: 

a. Permohonan persetujuan diterima tgl. 05-09-2014, surat persetujuan tgl. 08-09-2014 (nomor S-

2139/WPB.32/KP.059/2014). 

b. Permohonan persetujuan diterima tgl. 06-06-2014, surat persetujuan tgl. 10-06-2014 (nomor S-

1334/WPB.32/KP.059/2014). 

√   

2.  Terdapat daftar rekening terlampir (lampiran SPM) yang belum ditandatangani oleh Kepala Seksi PDMS dan Kepala Seksi 

Bank, antara lain: 

a. SP2D nomor 501410J tgl. 13-05-2014. 

b. SP2D nomor 501398J tgl. 13-05-2014. 

c. SP2D nomor 501376J tgl. 12-05-2014. 

d. SP2D nomor 501375J tgl. 12-05-2014. 

e. SP2D nomor 503718J tgl. 20-08-2014. 

√   

3.  Terdapat karwas kredit DIPA yang tidak diparaf oleh Kasi PDMS, antara lain: 

a. SP2D nomor 503716J tgl. 20-08-2014. 

b. SP2D nomor 503709J tgl. 20-08-2014. 

c. SP2D nomor 503717J tgl. 20-08-2014. 

d. SP2D nomor 504608J tgl. 30-09-2014. 

e. SP2D nomor 504621J tgl. 30-09-2014. 

√   

4.  Terdapat SP2D LS nongaji (kontraktual) yang tidak dilampiri karwas kontrak, antara lain: 

a. SP2D nomor 501242J tgl. 08-05-2014. 

b. SP2D nomor 503612J tgl. 14-08-2014. 

c. SP2D nomor 503619J tgl. 14-08-2014. 

√   
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No. Permasalahan/Temuan 
Tindak Lanjut 

Keterangan 
Sudah Belum 

d. SP2D nomor 503621J tgl. 14-08-2014. 

e. SP2D nomor 504103J tgl. 05-09-2014. 

5.  Terdapat kesalahan penulisan kode sifat pembayaran pada SPM belanja pegawai, tertulis kode sifat pembayaran 1 (dana UP), 

yaitu SP2D nomor 501378 tgl. 12-05-2014. 

√   

6.  Terdapat penyelesaian SKPP yang terlambat diterbitkan/melebihi batas ketentuan yang ditetapkan pada SOP dan SKPP tidak 

dilampiri surat pengantar dari satker, yaitu: 

a. Permohonan SKPP tgl. 05-09-2014, SKPP terbit tgl. 08-09-2014 (nomor SKPP-93/WPB.32/KP.059/2014).  

b. Permohonan SKPP tgl. 03-09-2014, SKPP terbit tgl. 05-09-2014 (nomor SKPP-92/WPB.32/KP.059/2014). 

√   

7.  Terdapat selisih pembukuan pada LPJ bendahara yang tidak terdapat penjelasannya, yaitu: 

a. LPJ bulan Mei pada Satker BPS sebesar Rp 25.000.000. 

b. LPJ bulan Agustus pada Satker Kemenakertrans sebesar Rp 4.050.000. 

√   

C. Pelayanan Perbendaharaan 

1. Berdasarkan survey IKM, mitra kerja KPPN Majene tetap menghendaki peningkatan kualitas SDM, sarana/prasarana, dan 

sistem/prosedur. IKM KPPN Majene sebesar 82,50. 

√   

D. Tata Kelola KPPN 

1.  Sarana pengaduan tidak diinformasikan dalam papan/media tersendiri, melainkan dijadikan satu dengan informasi sarana 

kritik/saran. Papan informasi yang ada tidak mencantumkan informasi mengenai sarana-sarana pengaduan yang dimiliki oleh 

Unit Kepatuhan Internal Tingkat KPPN (UKI-P). Juga tidak mencantumkan informasi mengenai sarana-sarana pengaduan UKI-

W, UKI-E1, dan Itjen/Wise. 

√   

2.  Terdapat pegawai yang belum memiliki karis, yaitu Agus Nurwanto, Muhammad Ihsan Hapil, Asy’ari Nurdin, dan Rusli Ruben. √   

3.  Terdapat kuitansi UP yang tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran KPPN, yaitu: 

a. Kuitansi tgl. 15-07-2014, no. bukti 35/K/07/2014 000351-01. 

b. Kuitansi a.n. Toko Dewi, pada SP2D nomor 502429J tgl. 30-06-2014. 

√   

4.  Terdapat Surat Perjalanan Dinas (SPD) lembar 2 tidak ditandatangani oleh PPK, yaitu: 

a. SPD tgl. 01-07-2014 a.n. Agus Sugiantoro. 

b. SPD a.n. Sardi pada SP2D nomor 501406J tgl. 13-05-2014. 

c. SPD a.n. Andi Besse pada SP2D nomor 502083J tgl. 11-06-2014. 

√   

5.  Terdapat LH1 dan LH2 yang tidak ditandatangani oleh penanggung jawab absensi, yaitu LH1 dan LH2 periode bulan Mei s.d. √   
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No. Permasalahan/Temuan 
Tindak Lanjut 

Keterangan 
Sudah Belum 

September 2014. 

6.  Terdapat laporan keuangan yang belum ditandatangani oleh petugas SAK UAKPA, yaitu laporan keuangan periode bulan Juni 

2014. 

√   

7.  Terdapat Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) yang tidak ditandatangani oleh petugas pemantau pengendalian utama, yaitu 

DUPU tgl. 15-09-2014, kegiatan Penerbitan SP2D LS Nongaji. 

√   

 

Pembinaan dan supervisi KPPN yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat semester I tahun 2015 

menghasilkan temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh KPPN Mamuju 

dan KPPN Majene. Untuk KPPN Mamuju terdapat 9 permasalahan yang 

perlu ditindaklanjuti, sementara KPPN Majene hanya berjumlah 8 

permasalahan. 

Permintaan tanggapan atas permasalahan telah disampaikan oleh Kanwil 

kepada KPPN Mamuju melalui surat nomor S-315/WPB.32/BD.0401/2015 

tanggal 24 April 2015 dan KPPN Majene melalui surat nomor S-

401/WPB.32/BD.0401/2015 tanggal 4 Juni 2015. Tanggapan KPPN Mamuju 

dikirimkan melalui surat nomor S-0668/WPB.32/KP.1050/2015 tanggal 11 

Mei 2015 dan KPPN Majene melalui surat nomor S-

343/WPB.32/KP.059/2015 tanggal 15 Juni 2015. 

 

 

Matriks Permasalahan KPPN Mamuju 

No. Permasalahan/Temuan Dasar Hukum Rekomendasi 

Target Waktu 

dan 

Penanggung 

Jawab 

Tanggapan KPPN 

A. Permasalahan periode sebelumnya yang belum mendapatkan tindak lanjut  

 - - - - - 

B. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN 

  1. Terdapat daftar nominatif pembayaran honor 

yang belum ditandatangani PPK, yaitu Satker 

GKN Mamuju, SPPT SPPT/178/1500227471 tgl. 

2 Maret 2015 untuk pembayaran honor bulan 

Februari 2015. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut, 

daftar nominatif pembayaran honor 

harus ditandatangani PPK. 

Segera 

Kasi PD 

Telah ditindaklanjuti dengan 

ditandatanganinya daftar nominatif 

pembayaran honor Satker GKN 

Mamuju oleh PPK. 

  2. Terdapat penyampaian ADK kontrak lewat 5 hari 

kerja dan ringkasan kontrak belum 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut, 

Segera 

Kasi PD 

Telah ditindaklanjuti dengan 

menyampaikan surat ke seluruh 
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No. Permasalahan/Temuan Dasar Hukum Rekomendasi 

Target Waktu 

dan 

Penanggung 

Jawab 

Tanggapan KPPN 

ditandatangani oleh PPK, antara lain: 

a. Satker BPK RI Perwakilan Provinsi 

Sulawesi Barat Kontrak No. 

05.b/SPK/PPK.PPSPAB.01/01/2015 tgl. 

kontrak 20-01-2015, diterima KPPN tgl. 31-

03-2015. 

b. Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi 

Barat kontrak No. 04/PPK/SEG.D/PLLAJ-

SB/II/2015 tgl. 04-02-2015, diterima KPPN 

23-03-2015 

c. Satker KPP Pratama Mamuju kontrak No. 

SPK-004/WPJ.15/KP.13/PPK/2015 tgl. 27-

02-2015, diterima KPPN 17-03-2015. 

d. Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Sulbar No. Kw.31.2/PP.00.11/730.a/2015 

tgl. 13-03-2015, diterima KPPN 02-04-

2015. 

penyampaian ADK tidak boleh lebih 

dari 5 hari kerja dan ringkasan 

kontrak harus ditandatangani oleh 

PPK. 

satker untuk menyampaikan ADK 

sesuai dengan ketentuan, yaitu surat 

Kepala KPPN MamujuNomor S-

0557/WPB.32/KP.1050/2015 tgl. 22-

04-2015. 

   3. Terdapat selisih pembukuan UP pada LPJ 

bendahara tanpa penjelasan yang detail dan 

tidak dilampiri rekening koran, yaitu LPJ 

bendahara satker Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kab. Mamuju Tengah. 

Peraturan Dirjen Perbendaharaan 

Nomor PER-3/PB/2014 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut, 

selisih pembukuan UP pada LPJ 

bendahara harus disertai penjelasan 

yang detail dan dilampiri rekening 

koran. 

Segera 

Kasi Vera 

LPJ bendahara dimaksud telah 

diperbaiki. 
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No. Permasalahan/Temuan Dasar Hukum Rekomendasi 

Target Waktu 

dan 

Penanggung 

Jawab 

Tanggapan KPPN 

C. Pelayanan Perbendaharaan 

1. Berdasarkan survey IKM, mitra kerja KPPN 

Mamuju tetap menghendaki peningkatan 

kualitas pelayanan. IKM KPPN Mamuju sebesar 

82,83. 

Keputusan Dirjen Perbendaharaan 

nomor KEP-189/PB/2014 

Agar terus mengambil langkah-

langkah strategis dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan baik 

dari sisi SDM maupun 

sistem/prosedur. 

Segera 

Kepala KPPN 

KPPN Mamuju secara rutin telah 

mengadakan GKM serta telah 

menyelenggarakan pelatihan service 

excellence, dan capacity building. 

D. Tata Kelola KPPN 

1.  Tim akuntansi tingkat satker (UAKPA/UAKPB) 

tidak ditetapkan atas dasar SK pejabat eselon II, 

yaitu Keputusan Kepala KPPN Mamuju Nomor 

KEP-016/WPB.32/KP.1010/2015 tgl. 02-02-2015 

tentang Penetapan Tim Akuntansi Tingkat 

Satuan Kerja UAKPA/UAKPB selaku pengelola 

SAI KPPN Mamuju TA. 2015 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan KEP-

026/WPB.32/KP.1010/2015 tgl. 25-03-2015. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

53/PMK.02/2014 tentang SBM 2015 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

57/PMK.02/2015 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut, tim 

akuntansi tingkat satker harus 

ditetapkan berdasarkan keputusan 

pejabat eselon II. 

Segera 

Kasubag 

Umum 

Telah dibuatkan usulan penetapan tim 

UAKPA/UAKPB KPPN Mamuju 2015 

kepada Kanwil DJPBN Prov. Sulbar 

dengan surat Nomor S-

0644/WPB.32/KP.1010/2015 tanggal 

05-05-2015untuk ditetapkan. 

2.  Terdapat kelebihan jumlah staf pengelola 

keuangan (SPK), yaitu pada Keputusan Kepala 

KPPN Mamuju Nomor KEP-

015/WPB.32/KP.1010/2015 tgl. 02-02-2015 

tentang Penetapan Tim Pengelola Keuangan 

KPPN Mamuju TA 2015 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan KEP-

024/WPB.32/KP.1010/2015 tgl. 25-03-2015. Di 

dalam SK tersebut terdapat 6 orang SPK. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

53/PMK.02/2014 tentang SBM 2015 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

57/PMK.02/2015 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut, 

untuk KPA yang dibantu oleh satu 

atau lebih PPK, jumlah staf pengelola 

keuangan tidak boleh lebih dari 3 

orang. 

Segera 

Kasubag 

Umum 

SK Pengelola Keuangan dengan 

Nomor KEP-024/WPB.32/ 

KP.1010/2015 tanggal 25-03-2015 

telah direvisi dengan staf pengelola 3 

orang. 

3.  Terdapat tim yang melibatkan keanggotaan 

lintas kementerian tidak ditetapkan oleh Sekjen 

Kementerian Keuangan a.n. Menteri Keuangan, 

yaituKeputusan Kepala KPPN Mamuju Nomor 

KEP-017/WPB.32/KP.1010/2015 tgl. 02-02-2015 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

53/PMK.02/2014 tentang SBM 2015 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

57/PMK.02/2015 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut, tim 

yang melibatkan keanggotaan lintas 

kementerian harus ditetapkan oleh 

Sekjen Kementerian Keuangan a.n. 

Segera 

Kasubag 

Umum 

Telah dibuatkan suratnomor S-

0643/WPB.32/KP.1010/2015 tgl. 04-

05-2015 kepada Kepala Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Sulawesi 

Barat hal Usulan Pembentukan Tim 
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tentang Penetapan Tim Perencanaan Kas dan 

Realisasi Anggaran Satuan Kerja di wilayah 

KPPN Mamuju TA. 2015 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan KEP-

025/WPB.32/KP.1010/2015 tgl. 25-03-2015. 

Terdapat anggota dalam tim a.n. Muh. Ferdian 

Saputra dari BPS Prov. Sulbar. 

Menteri Keuangan yang Keanggotaannya Lintas 

Kementerian/Lembaga pada KPPN 

Mamuju TA 2015. 

4.  Terdapat SPM pengadaan belanja modal yang 

tidak dilampiri faktur pajak, antara lain: 

a. SPM Nomor 00036 Tanggal 24-03-2015 

kepada UD Harmoni untuk pembelian 

laptop sebesar Rp 14.800.000. 

b. SPM Nomor 00035Tanggal 24-03-2015: 

 Kepada UD Metro untuk biaya 

pemeliharaan printer sebesar Rp 

3.465.000. 

 Kepada UD Metro untuk biaya 

pemeliharaan komputer sebesar Rp 

4.697.000. 

c. SPM Nomor 00022 Tanggal 27-02-2015: 

 Kepada UD Metro untuk biaya 

pengadaan ATK sebesar Rp 

3.818.650. 

 Kepada UD Metro untuk biaya 

pengadaan supplies komputer sebesar 

Rp 6.864.000. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut, 

pembayaran tagihan kepada 

penyedia barang/jasa dilaksanakan 

berdasarkan bukti-bukti yang sah 

meliputi antara lain faktur pajak 

beserta SSP yang telah 

ditandatangani oleh wajib 

pajak/Bendahara Pengeluaran. 

Segera 

Kasubag 

Umum 

Telah ditindaklanjuti dan SPM 

tersebut telah dilampiri faktur pajak. 

5.  Terdapat kegiatan pemrosesan tagihan 

pengadaan barang/jasa melalui penunjukan 

langsung yang tidak dibuatkan DUPU/TOPU, 

Keputusan Dirjen Perbendaharaan 

Nomor KEP-34/PB/2013 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut, 

Segera 

Kasi MSKI 

Kegiatan pemrosesan tagihan 

pengadaan barang/jasa dimaksud 
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yaitu  bulan Oktober-Desember 2014. kegiatan pemrosesan tagihan 

pengadaan barang/jasa melalui 

penunjukan langsung harus dibuatkan 

DUPU/TOPU. 

sudah dibuatkan DUPU/TOPU. 

 

Matriks Permasalahan KPPN Majene 

No. Permasalahan/Temuan Dasar Hukum Rekomendasi 

Target Waktu 

dan 

Penanggung 

Jawab 

Tanggapan KPPN 

A. Permasalahan periode sebelumnya yang belum mendapatkan tindak lanjut  

 - - - - - 

B. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN 

1.  Terdapat daftar perubahan data pegawai yang 

tidak terlampir dan belum ditandatangani oleh 

PPSPM yaitu: 

a. Polres Polewali Mandar SPPT No. 

SPPT/059/1500052845 tgl. 27-01-2015. 

b. Polres Polewali Mandar SPPT No. 

SPPT/059/1500154375 tgl. 13-02-2015. 

c. MAN Majene Kab. Majene SP2D No.5077045 

tgl.02-01-2015 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut,daftar 

perubahan data pegawai disampaikan 

ke KPPN paling lambat bersamaan 

dengan pengajuan SPM belanja 

pegawai ke KPPN dan 

penyampaiannya dilaksanakan 

setelah terlebih dahulu disahkan oleh 

PPSPM. 

Segera 

Kasi PDMS 

Telah ditindaklanjuti dan untuk 

selanjutnya menjadi perhatian. 

2.  Terdapat SPPT yang tidak dilampiri karwas 

kontrak yaitu: 

a. Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene SPPT 

No. SPPT/059/1500224195 tgl. 27-02-2015. 

b. Kantor Pertanahan Kab. Polman SPPT No. 

SPPT/059/1500225423 tgl. 27-02-2015. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut dan 

SOP, penerbitan SP2D-LS nongaji 

(kontraktual) harus dilampiri Kartu 

Pengawasan Kontrak. 

Segera 

Kasi PDMS 

Telah ditindaklanjuti dan untuk 

selanjutnya menjadi perhatian. 
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c. Rumah Tahanan Majene SPPT No. 

SPPT/059/1500057402 tgl. 29-01-2015. 

3.  Terdapat SPM permintaan UP yang tidak 

dilampiri surat pernyataan dari KPA yaitu SPPT 

No. SPPT/059/1500222531 tgl. 27-02-2015 Dinas 

Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kab. 

Mamasa. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut, 

penyampaian SPM UP agar dilampiri 

dengan surat pernyataan dari KPA. 

Segera 

Kasi PDMS 

Telah ditindaklanjuti dan untuk 

selanjutnyaakan menjadi perhatian. 

4.  Terdapat keterlambatan penyampaian ADK 

Kontrak lewat dari 5 hari kerja dari tanggal 

kontrak antara lain : 

a. Pengadilan Agama Majene kontrak No. 

W20.A11/024/PL.01/PPK/II/2015 tgl. 23-02-

2015 disampaikan ke KPPN tgl. 20-04-2015. 

b. LPMP Sulawesi Barat kontrak No. 

1586/J48.1/KU/2015-43/J48.1/KU/2015 tgl. 

05-01-2015 disampaikan ke KPPN tgl. 30-03-

2015. 

c. LPMP Sulawesi Barat kontrak No. 

2156/J48.1/KU/2015-44/J48.1/KU/2015 tgl. 

05-01-2015 disampaikan ke KPPN tgl. 30-03-

2015. 

d. Rumah Tahanan Negara Majene kontrak No. 

W33.PAS3.PL.03.03.03-178 tgl. 07-03-2015 

disampaikan ke KPPN tgl. 30-03-2015. 

e. Pengadilan Agama Majene kontrak No. 

W20.A11/021/PL.01/I/2015 tgl.15-01-2015 

disampaikan ke KPPN tgl.25-02-2015. 

f. KPPN Majene kontrak No. SPK-

11/WPB.32/KP.059/2015 tgl.23-01-2015 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut, ADK 

kontrak disampaikan kepada KPPN 

paling lambat 5 (lima) hari kerja 

setelah ditandatanganinya 

perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke 

dalam kartu pengawasan kontrak 

KPPN. 

Segera 

Kasi PDMS 

Telah ditindaklanjuti dengan 

mengimbau satker untuk 

menyampaikan data kontrak ke 

KPPN untuk didaftarkan di aplikasi 

SPAN dan untuk selanjutnya akan 

menjadi perhatian. 
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disampaikan ke KPPN tgl. 04-02-2015. 

g. LPMP Sulawesi Barat kontrak No. 

2185/J48.1/KU/2014 tgl.13-11-2014 

disampaikan ke KPPN tgl.22-12-2014. 

h. Universitas Sulawesi Barat kontrak No. 

998/K-PWT/XII/2014 tgl.18-12-2014 

disampaikan ke KPPN tgl.23-12-2014 dan 

tanda terima ADK kontrak belum 

ditandatangani oleh petugas FO. 

C. Pelayanan Perbendaharaan 

1. Berdasarkan survey IKM, mitra kerja KPPN 

Majene tetap menghendaki peningkatan kualitas 

pelayanan. IKM KPPN Majene sebesar 85,94. 

Keputusan Dirjen Perbendaharaan 

nomor KEP-189/PB/2014 

Agar terus mengambil langkah-

langkah strategis dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan baik 

dari sisi SDM maupun 

sistem/prosedur. 

Segera 

Kepala KPPN 

Telah ditindaklanjuti dengan 

menyelenggarakan GKM,  pelatihan 

service excellence, dan capacity 

building. 

D. Tata Kelola KPPN 

1.  Terdapat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi 

Teknis dan Biaya belum ditandatangani oleh 

calon penyedia, yaitu  SPK No. SPK-

12/WPB.32/KP.059/2015 (CV. Cahaya Rezeki) 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 

2012 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut, 

evaluasi penawaran pekerjaan 

barang/jasa harus diikuti dengan 

klarifikasi dan negosiasi teknis dan 

biaya, dibuktikan dengan tandatangan 

kedua belah pihak pada dokumen 

dimaksud. 

Segera 

Kasubag Umum 

Segera ditindaklanjuti dan akan lebih 

diperhatikan. 

2.  Terdapat kuitansi yang belum dirincikan biayanya, 

yaitu : 

a. Biaya perbaikan AC sebesar Rp. 

5.000.000,-, tanpa rincian jumlah unit AC 

yang diperbaiki, SPM 00104 tgl 29-12-2014.  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 

Segera tindaklanjuti. 

Berdasarkan peraturan tersebut, 

kuitansi harus mencantumkan jumlah 

barang/jasa dan spesifikasi teknisnya. 

Segera 

Kasubag Umum 

Telah ditindaklanjuti, kuitansi telah 

dilampiri dengan rincianjumlah unit 

yang diperbaiki, yang merupakansatu 

kesatuan bukti pembayaran. Untuk 

selanjutnya akan lebih diperhatikan. 
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b. Biaya perbaikan komputer sebesar Rp. 

2.000.000,-, tanpa rincian jumlah unit 

komputer yang diperbaiki, SPM 00104 tgl 

29-12-2014 

3.  Terdapat rumah dinas yang dihuni oleh pihak 

yang tidak berhak (pensiunan), yaitu : 

a. 2 unit rumah dinas di Jalan K.H. Muh. Saleh. 

b. 1 unit rumah dinas di Lembang. 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

403/KMK.06/2013 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 

Penertiban Barang Milik Negara pada 

Kementerian Negara/Lembaga 

Agar segera mengambil langkah-

langkah strategis dalam rangka 

pengambilalihan barang milik negara 

yang dikuasai oleh pihak lain 

berdasarkan peraturan tersebut. 

Segera 

Kepala KPPN 

Telah diterbitkan surat pencabutan 

ijinrumah dinas di jalan K.H. Muh. 

Saleh padatahun 2013 dan surat 

tersebut akan segera ditindaklanjuti. 

Untuk 1 unit rumah dinas di 

Lembang, telah terdapat surat pinjam 

pakai dariJanda Alm. Rusli Ruben 

sampai denganbulan Juli 2015. 

 

Dari kegiatan Pembinaan dan Supervisi KPPN yang telah dilaksanakan oleh 

tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat diperoleh 

permasalahan sebanyak 17 masalah, yang ditemukan di masing-masing 

bidang supervisi yang ada pada KPPN Mamuju dan Majene. Meskipun 

demikian tidak ditemukan permasalahan yang mengindikasikan kerugian 

negara, gratifikasi maupun yang berkaitan dengan tindakan KKN.  

Permasalahan yang ditemui di kedua KPPN tersebut menyangkut 

permasalahan tugas Kuasa BUN sebanyak 7 buah, pelayanan 

perbendaharaan sebanyak 2 buah, dan tata kelola sebanyak 8 buah. Hal 

lainnya yang menggembirakan adalah temuan ini menunjukkan penurunan 

jika dibandingkan dengan periode pembinaan sebelumnya. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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Rumah Adat Mamuju - Sulawesi Barat memiliki daya tarik wisata alam yang 
fantastis dengan panorama pegunungan, keunikan budaya dan 
peninggalan sejarah yang unik, salah satunya Rumah Adat 
Mamuju. Rumah Adat Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat 
memiliki beberapa jenis rumah adat, diantaranya adalah rumah 
adat Mamuju. Rumah adat tersebut diketahui memiliki arti atau 
makna tersendiri dalam setiap bentuk fisik atau ciri khas 
arsitekturnya. Rumah Adat Mamuju adalah kesatuan bangunan 
yang merupakan kesatuan nilai terpisahkan dengan bangunan 
lain. Bangunan-bangunan ini terdiri atas: 1 bangunan rumah utama 
(Salassa), 1 bangunan barada raja, 1 bangunan rumah pengawal, 
1 bangunan pandai besi dan emas, 1 lumbung pangan, 1 
bangunan kandang kuda dan rusa serta 2 tempat duduk penjaga. 
Bangunan ini berada di tengah kota Mamuju, ibukota Sulawesi 
Barat. (Foto: Timur Nusantara) 
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Berangkat ke Sekolah - Seorang anak sedang berangkat 

ke sekolah menyusuri jalan kayu di atas rawa hutan 

bakau. Sebagai daerah pesisir, Mamuju memiliki banyak 

rawa yang terbentang di pesisir menghadap langsung ke 

Selat Makassar. Rawa-rawa tersebut berfungsi sebagai 

sumber air tawar bagi penduduk sekaligus merupakan 

habitat ikan. Untuk menghubungkan antara rawa-rawa 

tersebut ke jalan terdekat, penduduk membuat jembatan 

dari kayu maupun bambu yang digunakan sebagai jalan 

masuk. (Foto: Tadjuddin Parenta) 
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ANALISIS HASIL DAN KONTINUITAS PEMBINAAN "Jumlah temuan 

permasalahan terus menurun 

dan tidak ada temuan 

berulang" 

 

 

 

 
Sayyang Pattudu (1) -  Sayyang pattudu (kuda 
menari) merupakan acara yang diadakan dalam 
rangka untuk mensyukuri anak-anak yang khatam 
Alquran. Bagi masyarakat di Sulawesi Barat tamat 
Alquran adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan 
perlu disyukuri secara khusus dengan mengadakan 
pesta adat sayyang pattudu. Pesta ini diadakan 
sekali dalam setahun, bertepatan dengan bulan 
Maulid/Rabiul Awwal (kalender hijriyah). Dalam 
pesta tersebut menampilkan atraksi kuda berhias 
yang menari sembari ditunggangi anak-anak yang 
sedang mengikuti acara tersebut. Bagi masyarakat 
Mandar, khatam Alquran dan upacara adat sayyang 
pattudu memiliki pertalian yang sangat erat antara 
yang satu dengan yang lainnya. Jejak sejarah yang 
menunjukkan awal pelaksanaan dari kegiatan ini 
belum terdeteksi oleh para tokoh masyarakat dan 
para sejarawan. 

 
 

A. Perkembangan Jumlah Temuan Permasalahan 

Bidang 

Permasalahan 

Semester 

I 2014 

Semester 

II 2014 

Semester 

I 2015 
Tren 

KPPN Mamuju 

Permasalahan 

lalu blm 

ditindaklanjuti 

1 1 0 

Tetap-

turun 

Pelaksanaan 

tugas Kuasa 

BUN 

14 11 3 

Turun 

Pelayanan 

perbendaharaan 
1 1 1 

Tetap 

Tata kelola 

KPPN 
10 4 5 

Turun-

naik 

Jumlah 26 17 9 Turun 

KPPN Majene 

Permasalahan 

lalu blm 

ditindaklanjuti 

1 2 0 

Naik-

turun 

Pelaksanaan 

tugas Kuasa 

BUN 

12 7 4 

Turun 

Pelayanan 

perbendaharaan 
1 1 1 

Tetap 

Tata kelola 

KPPN 
12 7 3 

Turun 

Jumlah 26 17 8 Turun 

Jumlah total 52 34 17 Turun 
 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan 

pembinaan dan supervisi KPPN sejak periode semester I tahun 2014. Untuk 

menggambarkan kontinuitas tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan 

yang telah ditemukan, di bagian ini akan diuraikan riwayat temuan 

permasalahan pada KPPN Mamuju dan KPPNMajene. 

Dari data di atas terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian: 

1. Secara umum tidak terjadi temuan berulang di kedua KPPN, karena 

temuan permasalahan dari periode pembinaan dan supervisi periode 

sebelumnya telah ditangani tuntas oleh kedua KPPN. Terdapat satu 

temuan di KPPN Mamuju dan dua temuan di KPPN Majene yang 

periode sebelumnya belum tertangani, pada semester ini berhasil 

diselesaikan. Ketiga temuan permasalahan dimaksud terkendala 

diselesaikan pada periode sebelumnya karena keterbatasan dana. Tidak 

terdapatnya permasalahan berulang yang ditemukan di semester I tahun 

2015 ini menunjukkan perbaikan pengelolaan KPPN berjalan pada 

koridor yang ditentukan.  

2. Terdapat penurunan jumlah temuan permasalahan yang signifikan di 

kedua KPPN, dikarenakan perbaikan di bidang pelaksanaan tugas 

Kuasa BUN di KPPN. Perbaikan tugas Kuasa BUN ini ditandai dengan 

implementasi SPAN secara nasional, sehingga mendorong pelayanan 

yang lebih akuntabel dan mengurangi kesalahan. Meskipun di sisi lain, 

dalam proses pelayanan kepada satker ditemukan adanya penurunan 

kepuasan. 

3. Terjadi penurunan nilai IKM di kedua KPPN dikarenakan meningkatnya 

ekspektasi stakeholders dan adanya rollout SPAN yang mempengaruhi 

kecepatan layanan. Ekspektasi ini ditandai dengan harapan-harapan 

agar kedua KPPN menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang 

lebih baik, serta meningkatkan kualitas SDM pelayanan. Sementara itu, 

dalam masa transisi penerapan SPAN ini banyak satker yang belum 

terbiasa ataupun mengalami kendala pelayanan, sehingga 

menyebabkan turunnya kepuasan. 
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4. Pada KPPN Mamuju ditemukan peningkatan permasalahan 

terkait tata kelola dikarenakan adanya pergantian pejabat 

pengelola perbendaharaan di awal tahun. Pergantian 

dimaksud terkait dengan adanya mutasi pelaksana di 

lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Namun peningkatan ini 

diimbangi dengan turunnya jumlah temuan di bidang 

pelaksanaan tugas Kuasa BUN dan pelayanan 

perbendaharaan. 

Dapat disimpulkan kinerja kedua KPPN di semester I tahun 

2015 ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan semester 

II tahun 2014 yang lalu. Selain adanya kenaikan hasil penilaian 

pembinaan dan supervisi perbaikan kinerja juga ditandai dengan 

penurunan jumlah  permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kegiatan Capacity Building – Tampak para pegawai lingkup Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat sedang melakukan salah satu jenis 
permainan pada kegiatan  Capacity Buildingyang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 
24 Mei 2015 berlokasi Taman Wisata Bukit Gentungan, Mamuju. 

 
Kegiatan Capacity Building – Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai lingkup  
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari pegawai  
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, KPPN Mamuju dan KPPN 
Majene. 

 

 

 

 

 

 
Sayyang Patuddu (2) – Sayyang Pattudu 

merupakan tarian tradisional suku Mandar, yakni 

suku yang sebagian besar mendiami provinsi 

Sulawesi Barat. Karena tarian ini menggunakan 

tombak dan pedang, tarian ini juga disebut tari 

perang. Disebut tari perang karena sejarah tarian ini 

memang untuk menyambut balatentara Kerajaan 

Balanipa yang baru saja pulang dari berperang. 

Balanipa dulu merupakan salah satu kerajaan yang 

berdiri di daerah provinsi Sulawesi Barat. Menurut 

sebagian besar masyarakat Suku Mandar, Tari 

Patuddu lahir karena dahulu sering terjadi huru-hara 

dan peperangan antara balatentara Kerajaan 

Balanipa dan Kerajaan Passokorang, dua kerjaan 

yang dulu berada di Sulawesi Barat. Setiap kali 

pasukan perang pulang, warga kerajaan tersebut 

selalu melakukan penyambutan dengan tarian 

Patuddu. Tarian ini memiliki makna, bahwa telah 

datang para pejuang dan pahlawan negeri.  
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B. Analisis Temuan per Penanggungjawab 

Permasalahan dan tindak lanjut penanganan yang dilakukan oleh KPPN 

sangat ditentukan oleh kinerja masing-masing penanggung jawabnya. Untuk 

lebih menajamkan penanganan permasalahan yang ditemukan, tim 

menentukan penanggungjawab yang terkait langsung dengan 

permasalahan. Hal ini juga berguna untuk mengukur kinerja masing-masing 

penanggungjawab sampai dengan periode pembinaan berikutnya. 

1. KPPN Mamuju 

a. Kepala KPPN 

 Pada periode pembinaan dan supervisi semester I tahun 2014, 

Kepala KPPN Mamuju bertanggung jawab atas temuan 

permasalahan periode sebelumnya yang belum mendapatkan 

tindak lanjut. Permasalahan tersebut adalah belum 

terpasangnya signage/neon box di depan kantorsebagai 

pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana instansi 

vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagaimana diamanatkan 

dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-

30/PB/2012. Temuan tersebut berulang terus di periode 

berikutnyadan masih ditemukan saat pelaksanaan pembinaan 

dan supervisi on the spot periode semester I tahun 2015. 

Akhirnya, permasalahan ini terselesaikan setelah Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat memasang 

signage/neon box pada bulan Juni 2015. 

 Pada semester II tahun 2014, permasalahan lain yang menjadi 

temuan adalah tingginya saldo retur yang belum tertangani, 

yaitu sebesar Rp 1.234.437.582. Menindaklanjuti hal itu, KPPN 

Mamuju melakukan langkah-langkah penyelesaian dengan 

menghubungi satker-satker terkait. Sebagai langkah preventif, 

KPPN mewajibkan satker khusus yang menyalurkan Belanja 

Sosial ke banyak penerima, agar terlebih dahulu 

mengonfirmasikan nomor-nomor rekening tujuan ke bank terkait, 

sebelum mengajukan SPM ke KPPN. Pada bulan Mei 2015 

saldo retur tinggal tersisa Rp 264.713.120.  

 Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diraih 

oleh KPPN Mamuju hasil survei yang dilakukan pada saat 

pembinaan dan supervisi on the spot mengalami fluktuasi. Pada 

periode semester I tahun 2014 IKM KPPN Mamuju adalah 83,17, 

periode semester II tahun menjadi 83,52, dan IKM pada periode 

ini (semester I tahun 2015) adalah 82,83. Tim pembinaan dan 

supervisi merekomendasikan agar KPPN terus mengambil 

langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan baik darisisi SDMdan sistem/prosedur. Sebagai tindak 

lanjut, KPPN Mamuju secara rutin telah mengadakan GKM serta 

telah menyelenggarakan pelatihan service excellence, dan 

capacity building. 

 Permasalahan lain yang menjadi tanggung jawab Kepala KPPN 

Mamuju adalah electronic filing systemyang belum sempurna. 

Pada semester I tahun 2014, electronic filing systempada KPPN 

Mamuju belum didukung dengan aplikasi untuk mempermudah 

pencarian dokumen. Pada semester II tahun 2014, aplikasi telah 

tersedia, namun tim menilai perlunya penataan ulang folder-

folder dalam media penyimpanan data agar tersusun lebih rapi 

dan mudah diurutkan. Saat ini, permasalahan tersebut telah 

ditindaklanjuti. 

b. Kasi Pencairan Dana 

 Pada periode semester I tahun 2014, temuan yang menjadi 

tanggung jawab Kepala Seksi Pencairan Dana (PD) adalah 

terdapatnya konsep SP2D dan kartu pengawasan kredit DIPA 

yang tidak diparaf oleh Kasi PD, SPM/SP2D yang tidak dilampiri 

Daftar Maksimum Pencairan PNBP, tanggal SPM yang lebih dulu 

sebelum tanggal daftar nominatif pembayaran, kesalahan kode 

sifat pembayaran, SP2D yang tidak dilampiri faktur pajak, surat 

permohonan TUP yang jangka waktunya tidak sesuai dengan 

ketentuan, SPMKP yang tidak dilakukan konfirmasi kepada 

Kepala KPPN, daftar perubahan data pegawai yang tidak 

ditandatangani oleh PPSPM, dan sebagainya. 

"Penanganan permasalahan 

akan lebih efektif jika 

diketahui 

penanggungjawabnya" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bandar Udara Tampa Padang - Bandara ini adalah 
bandar udara yang terletak di Kecamatan Kalukku, 
Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Bandar udara 
ini memiliki ukuran landasan pacu 2.500 x 45 m. 
Jarak dari kota Mamuju sekitar 27 km.Terdapat dua 
taxiway dan terminal menampung 100 lebih 
penumpang. Bandar udara ini dapat didarati oleh 
pesawat kelas menengah sejenis Boeing 737-800. 
Bandara ini menjadi jembatan udara dan salah satu 
sumber utama masuknya wisatawan ke Sulawesi 
Barat. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalukku,_Mamuju
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamuju
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Landasan_pacu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mamuju
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 Pada semester II tahun 2014 permasalahan yang ditemukan 

meliputi SP2D yang tidak dilampiri karwas kontrak, karwas kredit 

DIPA yang tidak diparaf, daftar rekening terlampir yang tidak 

ditandatangani, surat persetujuan pembukaan rekening yang 

diterbitkan lebih dari satu hari kerja, SSP yang belum 

ditandatangani oleh wajib pajak, dan penyampaian data kontrak 

yang melebihi 5 hari kerja. Permasalahan-permasalahan 

tersebut telah ditindaklanjuti. 

 Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang muncul lagi 

pada periode semester I tahun 2015 ini, yaitu penyampaian data 

kontrak yang melebihi 5 hari kerja setelah kontrak 

ditandatangani. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, penyampaian ADK tidak 

boleh lebih dari 5 hari kerja dan ringkasan kontrak harus 

ditandatangani oleh PPK. Dalam tanggapannya, KPPN 

mengungkapkan bahwa terjadinya keterlambatan karena tidak 

ada aturan sanksi keterlambatan dalam PMK tersebut. Namun, 

KPPN Mamuju telah menindaklanjuti dengan menyampaikan 

surat ke seluruh satker untuk menyampaikan ADK kontrak 

sesuai dengan ketentuan. Satker yang terlambat menyampaikan 

ADK kontrak harus melampirkan surat pernyataan penyebab 

terjadinya keterlambatan. 

 Permasalahan yang baru ditemukan pada periode ini adalah 

terdapatnya daftar nominatif pembayaran honor yang belum 

ditandatangani PPK. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 190/PMK.05/2012, daftar nominatif pembayaran honor 

harus ditandatangani PPK. 

c. Kasi Bank 

 Pada periode semester I tahun 2014, permasalahan yang 

menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Bank KPPN Mamuju 

adalah terdapatnya transaksi MPN yang perlu konfirmasi ke 

bank tetapi tidak dikonfirmasi. Permasalahan tersebut 

ditindaklanjuti. 

 Pada periode semester II tahun 2014, ditemukan permasalahan 

daftar nominatif (DNP) yang belum diparaf/ditandatangani. 

Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti. 

 Dalam periode I tahun 2015 ini tidak ditemukan permasalahan 

yang menjadi tanggung jawab Kasi Bank. 

d. Kasi Vera 

 Permasalahan periode semester I tahun 2014 yang menjadi 

tanggung jawab Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) 

adalah terdapatnya data LPJ Bendahara Penerimaan yang 

belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penyusunan 

rekapitulasi LPJ tingkat KPPN yang tidak sesuai dengan data 

dari satker. Kedua permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti. 

 Pada periode semester II tahun 2014 terdapat selisih 

pembukuan UP pada LPJ Bendahara yang belum dijelaskan. 

Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti. 

 Pada periode semester I tahun 2015 ini, ditemukan lagi selisih 

pembukuan UP pada LPJ Bendahara yang belum dijelaskan dan 

LPJ tersebut tidak dilampiri rekening koran. Sesuai dengan 

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014, 

selisih pembukuan UP pada LPJ Bendahara harus disertai 

penjelasan yang detail dan dilampiri rekening koran. Menanggapi 

hal tersebut, KPPN menyatakan bahwa LPJ Bendahara 

dimaksud telah diperbaiki. 

e. Kasi MSKI 

 Pada periode semester I tahun 2014, permasalahan yang 

menjadi tanggung jawab Kepala Seksi MSKI adalah belum 

dibuatnya Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) dan Tabel 

Observasi Pengendalian Utama (TOPU). 

 Pada periode semester II tahun 2014, permasalahan yang 

menjadi tanggung jawab Kepala Seksi MSKI dipikul bersama 

dengan Kepala Subbagian Umum, yaitu masalah kurang baiknya 

kondisi papan informasi pengaduan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mamuju City - Landmark khas Kota Mamuju ini 

mendapatakan penghargaan dari Museum Rekor 

Indonesia (MURI) sebagai landmark terpanjang di 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2014. 

Berukuran Panjang 150 meter dan tinggi 15 meter 

dan terletak di atas sebuah bukit membuat icon ini 

dapat dilihat hingga beberapa kilometer jauhnya. 
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 Pada periode semester I tahun 2015 ini, Kepala MSKI 

mendapatkan tanggung jawab atas terdapatnya DUPU/TOPU 

yang belum ditandatangani petugas pemantauan dan adanya 

kegiatan pemrosesan tagihan pengadaan barang/jasa melalui 

penunjukan langsung yang tidak dibuatkan DUPU/TOPU. Atas 

permasalahan itu KPPN menanggapi bahwa DUPU/TOPU yang 

bermasalah telah ditandatangani dan kegiatan pemrosesan 

tagihan dimaksud juga sudah dibuatkan DOPU/TOPU. 

f. Kasubag Umum 

 Pada periode semester I tahun 2014, permasalahan yang 

menjadi tanggung jawab Kepala Subbagian Umum adalah 

terdapatnya Laporan Harian Kehadiran pegawai (LH1 dan LH2) 

yang tidak dicetak, absensi manual yang belum ditutup dengan 

garis merah, bukti pengeluaran yang tidak ditandatangani, daftar 

pengeluaran rill perjalanan dinas yang belum ditandatangani 

oleh PPK, ringkasan kontrak yang belum distempel, dan Surat 

Perjalanan Dinas (SPD) yang belum ditandatangani oleh Kepala 

Kantor. 

 Pada periode semester II tahun 2014, permasalahan meliputi 

terdapatnya pegawai yang belum memiliki karis/karsu, pegawai 

yang belum memiliki kartu pegawai (karpeg), pegawai yang 

belum dibuatkan kartu cuti, beberapa kartu cuti yang belum 

dicatat nomor surat cutinya, bukti-bukti pembelian yang tidak 

ditempeli meterai, dan kerusakan pada DVR (perangkat 

monitoring) CCTV untuk ruang pelayanan. Permasalahan-

permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti. 

 Pada periode semester I tahun 2015 ini, permasalahan yang 

menjadi tanggung jawab Kepala Subbagian Umum meliputi 

adanya penetapan tim akuntansi tingkat satker (UAKPA/UAKPB) 

yang tidak ditetapkan atas dasar SK pejabat eselon II, 

terdapatnya kelebihan jumlah staf pengelola keuangan (SPK), 

terdapatnya tim yang melibatkan keanggotaan lintas 

kementerian yang tidak ditetapkan oleh Sekjen Kementerian 

Keuangan a.n. Menteri Keuangan,  dan sebagainya. 

 Terkait adanya penetapan tim akuntansi tingkat satker 

(UAKPA/UAKPB) yang tidak ditetapkan atas dasar SK pejabat 

eselon II, telah dibuatkan usulan penetapan tim UAKPA/UAKPB 

KPPN Mamuju 2015. Mengenai terdapatnya kelebihan jumlah 

SPK,SK Pengelola Keuangan yang menjadi temuan telah 

direvisi. Sedangkan mengenai terdapatnya tim yang melibatkan 

keanggotaan lintas kementerian yang tidak ditetapkan oleh 

Sekjen Kementerian Keuangan a.n. Menteri Keuangan, telah 

dibuatkan surat usulan pembentukan timyang keanggotaannya 

lintas kementerian/lembaga. 

 Terkait terdapatnya SPM pengadaan belanja modal yang tidak 

dilampiri faktur pajak, KPPN menanggapi bahwa SPM tersebut 

telah dilampiri faktur pajak. 

g. Tanggung Jawab Bersama 

 Pada periode semester I tahun 2014, permasalahan yang 

menjadi tanggung jawab bersama beberapa pejabat eselon IV 

terkait adalah terdapat petugas yang belum membubuhkan paraf 

pada kartu kerja rekon internal harian. Permasalahan tersebut 

ditemukan lagi pada periode II tahun 2014. Pada periode ini 

persoalan itu telah mendapatkan tindak lanjut dan tidak lagi 

muncul hal serupa. 

 Hal lain yang menjadi tanggung jawab bersama adalah kurang 

baiknya sarana pengaduan KPPN yang menjadi tanggung jawab 

bersama Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan 

Internal (MSKI) dan Kepala Subbagian Umum. Pada semester II 

tahun 2014, permasalahan tersebut tidak ditemukan lagi, namun 

ditemukan permasalahan lain, yaitu penempatan telepon 

pengaduan di luar UKI, tidak aktifnya SMS pengaduan, jarang 

dibukanya mailbox email pengaduan, dan kurang besarnya 

ukuran papan informasi pengaduan. Pada periode ini, semua 

permasalahan terkait sarana pengaduan telah ditindaklanjuti dan 

tidak ditemukan lagi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pantai Dato Pangalle - Berlokasi kurang lebih 7 

kilometer dari Kota Majene, Pantai Dato dapat 

ditempuh menggunakan dengan menggunakan 

kendaraan darat dengan waktu tempuh kira-kira 15 

menit dari kota Majene. Keindahan Pantai ini terbagi 

2 bagian yakni pantai yang berpasir putih halus dan 

pantai beralaskan karang. Karang yang menjorok 

kelaut atau karang yang berlubang karena hantaran 

ombak menambah keunikan dan keindahan Pantai 

Dato. Di atas karang yang menjorok kelaut 

pengunjung dapat menikmati liukan ikan kecil 

berwarna warni melalui air laut yang jernih dari atas 

batu karang. Dan di senja hari, Pantai Dato 

menyuguhkan pemandangan terbenamnya matahari 

di balik bukit kota Majene dengan sangat indah. 
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2. KPPN Majene 

a. Kepala KPPN 

 Pada periode I tahun 2014, Kepala KPPN Majene bertanggung 

jawab atas temuan permasalahan periode sebelumnya yang 

belum mendapatkan tindak lanjut, yaitu belum tersedianya film 

profil KPPN dan reward ke bank/pos dan pegawai. 

Permasalahan reward telah ditindaklanjuti pada periode 

berikutnya. Sedangkan permasalahan film profil yang kembali 

menjadi temuan pada periode Semester II tahun 2014, saat ini 

telah ditindaklanjuti. 

 Pada periode semester II tahun 2014 terdapat sebuah 

permasalahan yang juga merupakan permasalahan periode 

sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, yaitu belum adanya 

running text di front office sebagai sarana untuk menampilkan 

informasi layanan. Pada periode ini, permasalahan tersebut 

telah ditindaklanjuti. 

 IKM KPPN Majene pada periode semester I tahun 2014 adalah 

sebesar 86,87. Pada semester II turun menjadi 82,50 dan pada 

periode semester I tahun 2015 ini naik menjadi 85,94. Namun, 

mitra kerja masih menghendaki peningkatan kualitas 

sebagaimana periode-periode sebelumnya. Permasalahan 

tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan GKM, 

pelatihan service excellence, dan capacity building. 

 Permasalahan selanjutnya pada periode ini adalah terdapatnya 

rumah dinas yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak 

(pensiunan). Untuk itu, KPPN diminta untuk segera mengambil 

langkah-langkah strategis dalam rangka pengambilalihan barang 

milik negara yang dikuasai oleh pihak lain. Menanggapi hal itu, 

KPPN menyatakan bahwa telah diterbitkan surat pencabutan ijin 

rumah dinas di jalan K.H. Muh. Saleh pada tahun 2013 dan 

surat tersebut akan segera ditindaklanjuti. Untuk satu unit rumah 

dinas di Lembang, telah terdapat surat pinjam pakai dari Janda 

Alm. Rusli Ruben sampai dengan bulan Juli 2015. 

b. Kasi PDMS 

 Pada periode semester I tahun 2014, Kepala Seksi PDMS 

bertanggung jawab atas terdapatnya konsep SP2D dan Kartu 

Pengawasan Kredit DIPA yang tidak diparaf oleh Kasi PDMS, 

SP2D UP/TUP yang tidak dilampiri kartu pengawasan UP/TUP, 

SP2D permintaan UP yang tidak dilampiri SPM UP dan Surat 

Pernyataan Penggunaan DU, SPM belum dibubuhi cap dinas, 

kelebihan pembayaran uang duka wafat sebesar Rp 600 akibat 

pembulatan ribuan rupiah, penyampaian data kontrak yang 

terlambat atau mendahului tanggal kontrak, serta Daftar 

Perubahan Data Pegawai diteliti, diuji, dan ditandatangani oleh 

selain PPSPM. Semua permasalahan tersebut telah 

ditindaklanjuti. 

 Pada periode semester II tahun 2014, permasalahan yang 

menjadi tanggung jawab Kepala Seksi PDMS meliputi 

terdapatnya persetujuan TUP yang terlambat diterbitkan/melebihi 

batas ketentuan yang ditetapkan pada SOP, karwas kredit DIPA 

yang tidak diparaf oleh kepala seksi, SP2D LS nongaji 

(kontraktual) yang tidak dilampiri karwas kontrak, dan kesalahan 

penulisan kode sifat pembayaran. Semua permasalahan tersebut 

telah ditindaklanjuti. 

 Adapun permasalahan yang menjadi temuan pada periode 

semester I tahun 2015 di antaranya adalah daftar perubahan 

data pegawai yang tidak terlampir dan belum ditandatangani oleh 

PPSPM, SPM permintaan UP yang tidak dilampiri surat 

pernyataan dari KPA, keterlambatan penyampaian ADK Kontrak 

lewatdari 5 hari kerja sejak tanggal kontrak, dan SPPT yang tidak 

dilampiri karwas kontrak. Dalam tanggapannya, KPPN 

menyatakan bahwa atas permasalahan-permasalahan tersebut 

telah ditindaklanjuti dan untuk selanjutnya akan dijadikan 

perhatian. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanjung Losa Mamuju (1)  – Bawah laut Tanjung 

Losa juga menyimpan pesona keindahan yang tak 

kalah hebatnya, ada berbagai macam bentukan 

koral yang bisa ditemukan dengan mudah, mulai 

dari karang bentuk cabang (mirip ranting pohon), 

karang dengan bentukan seperti meja, karang 

dengan bentuk merayap dan berjari.  Anemon laut 

juga hadir menemani terumbu karang, tentu saja 

sepaket dengan “clown fish” atau ikan giru/ikan 

badut atau biasa dikenal dengan “Ikan Nemo”. 

Kelebihan kawasan ini adalah letak terumbu 

karangnya yang dapat dinikmati tanpa harus 

bergerak jauh meninggalkan pantai, jaraknya sangat 

dekat, hanya sekitar 200-300 meter dari pesisir 

maka anda telah dapat menemukan terumbu 

karang, anemon, dan ikan karang yang cantik.  

Snorkling dan diving adalah aktivitas menikmati 

Tanjung Losa yang biasa dilakukan. 
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c. Kasi Bank 

 Pada periode semester I tahun 2014, Kepala Seksi Bank 

bertanggung jawab atas terdapatnya daftar nominatif 

penerimaan (DNP) lembar akhir dan rekap DNP yang belum 

diparaf/ditandatangani oleh Kasi Bank, pelimpahan penerimaan 

negara dari bank persepsi yang diterima oleh BI tidak sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan dan belum 

ditindaklanjuti oleh KPPN sebagaimana mestinya, daftar 

konfirmasi setoran yang tidak dilampiri salinan bukti setor, dan 

saldo retur tahun anggaran sebelumnya yang perlu 

mendapatkan penanganan lebih lanjut. Semua permasalahan 

tersebut telah ditindaklanjuti. 

 Pada periode semester II tahun 2014 tidak ditemukan 

permasalahan yang khusus menjadi tanggung jawab Kepala 

Seksi Bank. Permasalahan terkait daftar rekening yang menjadi 

lampiran SPM merupakan tanggung jawab bersama Kepala 

Seksi Bank dan Kepala Subbagian Umum sebagaimana telah 

diuraikan di atas. 

 Pada periode ini tidak ditemukan permasalahan yang menjadi 

tanggung jawab Kepala Seksi Bank. 

d. Kasi Veraki 

 Pada periode semester I tahun 2014, permasalahan yang 

menjadi tanggung jawab Kasi Veraki adalah terdapatnya 

beberapa satker yang menyusun dan menyampaikan LPJ 

bendahara pengeluaran/penerimaan ke KPPN belum sesuai 

dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-

3/PB/2014 dan masalah DUPU/TOPU yang belum 

ditandatangani oleh pelaksana pemantauan pengendalian 

utama. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti. 

 Di semester II  2014, Kesi Veraki bertanggung jawab atas 

permasalahan selisih pembukuan pada LPJ Bendahara dan 

terdapat DUPU yang tidak ditandatangani oleh petugas. 

Permasalahan-permasalahan tersebut juga telah 

ditindaklanjuti.Pada periode semester I tahun 2015 tidak terdapat 

permasalahan yang menjadi tanggung jawab Kepala Veraki. 

e. Kasubag Umum 

 Pada periode semester I tahun 2014, Kepala Subbagian Umum 

bertanggung jawab atas permasalahan belum dilengkapinya 

electronic filing system dengan aplikasi untuk mempermudah 

pencarian dokumen, belum adanya sarana khusus untuk 

menangani pengaduan, rotasi pegawai yang tidak dilakukan 

setelah satu tahun, survei kepada pengguna layanan yang belum 

sepenuhnya sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor 25 

Tahun 2004, gugus kendali mutu (GKM) yang tidak terjadwal, 

kurang baiknya kondisi beberapa sarana dan prasarana, belum 

sesuainya kenyamanan ruang kerja dengan standar, belum 

dipasangnya Daftar Barang Ruangan (DBR) pada masing-

masing ruangan, tidak terdapatnya running text di front office 

sebagai sarana untuk menampilkan Informasi layanan, laporan 

harian kehadiran pegawai yang tidak dibuat dengan semestinya, 

dan kurang lengkapnya berkas pada SP2D. 

 Pada periode yang lalu, permasalahan yang menjadi tanggung 

jawab Kepala Subbagian Umum meliputi terdapatnya pegawai 

yang belum memiliki karis, kuitansi UP yang tidak ditandatangani 

oleh Bendahara Pengeluaran KPPN, Surat Perjalanan Dinas 

(SPD) lembar ke-2 yang tidak ditandatangani oleh PPK, LH1 dan 

LH2 yang tidak ditandatangani oleh penanggung jawab absensi, 

dan laporan keuangan yang belum ditandatangani oleh petugas 

SAK UAKPA. Permasalahan-permasalahan tersebut telah 

ditindaklanjuti.  

 Pada periode ini, permasalahan yang ditemukan meliputi Berita 

Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya yang belum 

ditandatangani oleh calon penyedia dan permasalahan kuitansi 

yang belum dirincikan biayanya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanjung Losa Mamuju (2) - Tanjung Losa adalah 

salah satu destinasi wisata indah di Kabupaten 

Mamuju yang belum banyak di kunjungi. selain 

karena kurangnya fasilitas, promosi serta akses 

jalan pun kurang mendukung. ditambah lagi cerita-

cerita mitos nan angker yang sering di ucapkan oleh 

penduduk lokal sehingga mengurangi minat 

sebagian besar orang untuk berkunjung di tempat 

ini. Tanjung Losa berada paling ujung Kecamatan 

Simboro berbatasan dengan Tanjung Ngalo 

Tappalang Barat. 
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 Dalam tanggapannya terkait Berita Acara Klarifikasi dan 

Negosiasi Teknis dan Biaya belum ditandatangani oleh calon 

penyedia, KPPN menyatakan bahwa hal itu akan segera 

ditindaklanjuti dan akan lebih diperhatikan. Menanggapi temuan 

tentang adanya kuitansi yang belum dirincikan biayanya, KPPN 

menyatakan bahwa kuitansi telah dilampiri dengan rincian 

jumlah unit yang diperbaiki, yang merupakan satu kesatuan 

bukti pembayaran. 

f. Tanggung Jawab Bersama 

 Pada periode semester I tahun 2014, tidak terdapat 

permasalahan yang menjadi tanggung jawab bersama para 

pejabat eselon IV. Pada periode semester II tahun 2014 terdapat 

permasalahan daftar rekening terlampir (lampiran SPM) yang 

belum ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan 

Manajemen Satker (PDMS) dan Kepala Seksi Bank. 

Permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab kedua pejabat 

yang bersangkutan. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti. 

 Permasalahan lain yang menjadi tanggung jawab bersama pada 

periode lalu adalah tidak diinformasikannya sarana pengaduan 

dalam papan/media tersendiri, masih dijadikan satu dengan 

informasi sarana kritik/saran. Papan informasi yang ada tersebut 

juga tidak mencantumkan informasi mengenai sarana-sarana 

pengaduan yang dimiliki oleh Unit Kepatuhan Internal Tingkat 

KPPN (UKIP) serta tidak mencantumkan informasi mengenai 

sarana-sarana pengaduan UKI-W, UKI-E1, dan Itjen/Wise. 

Permasalahan yang menjadi tanggung jawab Kepala Subbagian 

Umum dan Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan 

Internal (Veraki) itu pada periode ini telah ditindaklanjuti. Pada 

periode ini tidak terdapat permasalahan yang menjadi tanggung 

jawab bersama. 

Dari uraian di atas, tergambar bahwa permasalahan yang dihadapi oleh 
masih-masing penanggung jawab umumnya bersifat administratif dan 
ketidaksesuaian terhadap SOP. Permasalahan ini akan dievaluasi pada 
pembinaan semester II tahun 2015. 

 

 

Pelatihan Service Excellence–Para pejabat/pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Sulawesi Barat, KPPN Mamuju dan KPPN Majene sedang mengikuti Pelatihan 
Service Excellence. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 24 Mei 2015 bertempat di 
Aula Taman Wisata Bukit Gentungan – Mamuju dengan narasumber dari bank BRI 
Cabang Mamuju. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sandeq Race (1) - Sandeq adalah jenis perahu 

layar bercadik yang telah lama digunakan melaut 

oleh nelayan Mandar atau sebagai alat transportasi 

antar pulau. Ukuran Sandeq bervariasi, dengan 

lebar lambung berkisar antara 0,8 - 2 meter dan 

panjang 6 - 12 meter, dengan daya angkut mulai 

dari beberapa ratus kilogram hingga 2 ton lebih, 

bentuknya yang ramping menjadikannya lebih lincah 

dan lebih cepat dibandingkan dengan perahu layar 

lainnya. Nama Sandeq berasal dari bahasa Mandar 

yang berarti runcing. Perahu ini sangat masyhur 

sebagai warisan kebudayaan bahari Masyarakat 

Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. 

Sebelum penggunaan motor (mesin), Sandeq 

menjadi salah satu alat transportasi antar pulau 

paling dominan sebab selain licah dan cepat, 

sandeq juga dapat berlayar melawan arah angin, 

yaitu dengan teknik berlayar zigzag (dalam bahasa 

Mandar disebut sebagai "Makkarakkayi"). 
 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perahu_layar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perahu_layar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Cadik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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C. Indeks Kepuasan Masyarakat 

Salah satu cara untuk mengevaluasi pelayanan yang diberikan oleh KPPN 

Mamuju dan KPPN Majene adalah melalui survei Indeks Kepuasan 

Masyarakat. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat  (IKM) bertujuan untuk 

mengukur  tingkat  kepuasan  stakeholder  terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh KPPN.  

Indikator yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kepuasan stakeholder 

meliputi:  

1. Ketepatan penerapan prosedur pelayanan terutama yang berhubungan 

langsung dengan satuan kerja, misalnya SOP penerimaan SPM dan 

SOP Rekonsiliasi satuan kerja; 

2. Kedisiplinan  pegawai  KPPN terutama  kedisiplinan  waktu 

datang/pulang  kantor maupun waktu pelayanan  serta memiliki etika 

yang baik, sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan;  

3. Kemampuan  pegawai KPPN sesuai bidang tugasnya  masing-masing; 

4. Tidak adanya pungutan dalam pelaksanaan layanan kepada satuan 

kerja; 

5. Sarana  dan prasarana  pelayanan  yang disediakan  KPPN telah 

memadai; 

6. Terciptanya kenyamanan di ruang pelayanan. 

Indikator tersebut diatas selanjutnya dituangkan ke dalam 10 pertanyaan, 

yaitu:  

1. Kemudahan prosedur pelayanan pada KPPN. 

2. Kesesuaian  persyaratan  pelayanan  dengan  jenis  pelayanannya. 

3. Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan. 

4. Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan. 

5. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan. 

6. Kecepatan pelayanan. 

7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan 

9. Ketepatan penyelesaian pelayanan terhadap janji waktu pelayanan 

10. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan. 

Kuesioner dimaksud diisi dengan 4 pilihan jawaban yang bersifat kualitatif 

menurut skala Likert. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada responden 

satker pada saat pembinaan dan supervisi KPPN dilaksanakan. Dari hasil 

survei yang dilakukan ditemukan fakta adanya penurunan kepuasan satker 

terhadap layanan KPPN. KPPN Mamuju yang dalam periode sebelumnya 

mendapat hasil survei IKM sebesar 83,2 di periode ini turun menjadi 82,8. 

Demikian juga KPPN Majene yang mengalami penurunan hasil survei IKM 

dari 86,9 menjadi 85,9. Penurunan kepuasan satker terutama dikarenakan 

satker masih dalam tahap familiarisasi sistem SPAN di sepanjang semester I 

tahun 2015. 

Adapun penjelasan per indikator adalah sebagai berikut: 

1. Dari sisi kemudahan prosedur, tingkat kepuasan satker mitra kerja KPPN 

Mamuju dan KPPN Majene mengalami sedikit penurunan. Hal ini 

dikaitkan dengan prosedur setelah rollout SPAN ini membutuhkan 

kedisiplinan satker dalam mengisikan data-data ADK. Hal ini 

dipersepsikan oleh sebagian satker sebagai penambahan prosedur 

dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga menurunkan 

kepuasan. 

2. Dilihat dari kesesuaian persyaratan, mekanisme SPAN membutuhkan 

data yang presisi agar dapat diproses lebih lanjut. Hal ini juga sering 

dipersepsikan oleh sebagian satker sebagai tambahan persyaratan yang 

tidak perlu. 

3. Dari sisi kedisiplinan petugas, umumnya memiliki tingkat kepuasan yang 

relatif sama dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepatuhan dan disiplin pegawai pada saat jam kerja sudah baik, 

selain itu sistem piket pada saat jam istirahat juga telah berjalan baik. 

4. Dari sisi tanggung jawab petugas, terdapat peningkatan kepuasan satker 

terhadap layanan KPPN Mamuju namun penurunan kepuasan terhadap 

layanan KPPN Majene. Ini tidak lepas dari lebih baiknya kompetensi 

pegawai KPPN Mamuju dalam menangani keluhan-keluhan satker 

sehingga dianggap lebih menunjukkan empati dan tanggung jawab. 

"Hasil survei IKM kedua KPPN 

baik, meskipun sedikit 

menurun " 

 
 
 
 

 
Sandeq Race (2) - Diakui oleh Yachting Asia 

sebagai tercepat, terpanjang, dan paling sulit 

perlombaan dunia untuk kapal nelayan tradisional, 

lomba Sandeq tahunan meliputi tidak kurang dari 

300 mil laut dengan beberapa tahap. Mulai dari 

pelabuhan Mamuju di Sulawesi Barat balap sampai 

ke Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, Balap 

SandeqInternasional mengambil waktu sekitar 

sepuluh hari, dan biasa diadakan selama bulan Juli 

atau Agustus. Pada tahun 2014, untuk 

memperingati ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat 

yang ke-10, event Sandeq Race mengalami 

perubhan lintasan. Dari yang sebelumnya berawal 

dari pantai Mamuju menuju pantai Makassar, untuk 

tahun 2014 berubah menajadi dari Pantai di 

Makassar menuju pantai di Sulawesi Barat. Sandeq 

Race edisi tahun 2014 telah dibagi dalam tujuh 

etape diantaranya dari Makassar, Barru, Ujung Lero 

Kota Pare-Pare, Polewali, Majene, Sendana, dan 

Mamuju. 
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Perkembangan Nilai IKM KPPN Mamuju dan KPPN Majene 

No Indikator 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

Semester I 2014 Semester I 2015 Semester I 2014 Semester I 2015 

Nilai 
Rata-
rata 

0,1 x 
Nilai 
Rata-
rata 

Nilai 
Rata-
rata 

0,1 x 
Nilai 
Rata-
rata 

Nilai 
Rata-
rata 

0,1 x 
Nilai 
Rata-
rata 

Nilai 
Rata-
rata 

0,1 x 
Nilai 
Rata-
rata 

1 Kemudahan prosedur 3.19 0.32 3.13 0.31 3.33 0.33 3.21 0.32 

2 
Kesesuaian persyaratan dengan jenis 
pelayanan 

3.12 0.31 3.13 0.31 3.22 0.32 3.21 0.32 

3 Kedisiplinan petugas 3.08 0.31 3.13 0.31 3.25 0.33 3.31 0.33 

4 Tanggung jawab petugas 3.19 0.32 3.37 0.34 3.50 0.35 3.28 0.33 

5 Kemampuan petugas 3.46 0.35 3.40 0.34 3.38 0.34 3.41 0.34 

6 Kecepatan pelayanan 3.08 0.31 2.93 0.29 3.17 0.32 3.29 0.33 

7 Kesopanan dan keramahan petugas 3.27 0.33 3.37 0.34 3.63 0.36 3.48 0.35 

8 Pungutan tidak resmi 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 

9 Ketepatan penyelesaian pekerjaan 3.62 0.36 3.23 0.32 3.70 0.37 3.57 0.36 

10 Kenyamanan unit layanan 3.27 0.33 3.43 0.34 3.58 0.36 3.62 0.36 

  Jumlah Nilai Rata-rata   3.33   3.31   3.48   3.44 

  
Indeks Kepuasan Masyarakat (25 x Jumlah 
Nilai Rata-rata) 

  83.20   82.80   86.90   85.95 
 

"Hasil survei IKM KPPN 

Mamuju: 82,80 dan KPPN 

Majene: 85,95" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pulau Karampuang - Lokasinya berada di 
Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten 
Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pulau seluas 
sekitar enam kilometer persegi ini memiliki 
keindahan bawah laut berupa terumbu karang dan 
biota laut lainnya. Tidak perlu menyelam untuk 
dapat melihat keindahan tersebut. Terdapat 
dermaga kayu sepanjang 500 meter yang dibangun 
dari garis pantai dan menjorok ke laut. Dermaga ini 
bisa kita temukan di bagian utara Pulau 
Karampuang. Air lautnya sangat bersih dan jernih 
sehingga memungkinkan setiap pengunjung di 
pulau ini untuk melihat berbagai terumbu karang 
dan ikan yang mengagumkan. Di bagian selatan 
dari pulau ini kita bisa menjumpai sumur tiga rasa 

5. Uniknya, kemampuan petugas di KPPN Majene dianggap mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan KPPN Mamuju. Ini tidak lepas dari 

implementasi SPAN, di mana para pegawai KPPN Majene dianggap 

mampu menanganinya, namun bagi KPPN Mamuju satker dominan 

mempersepsikan kelambatan pelayanan dibandingkan peningkatan 

kemampuan. 

6. Untuk kecepatan pelayanan, seluruh stakeholders umumnya belum 

merasa puas dengan kinerja KPPN. Ketidakpuasan ini dapat dipahami 

karena selain kendala yang bersifat internal satker, adakalanya 

gangguan jaringan selama implementasi SPAN turut mempengaruhi 

kecepatan pelayanan. Atas hal ini berbagai upaya telah dilakukan oleh 

7. Dari sisi kesopanan dan keramahan, terdapat peningkatan kepuasan 

satker di KPPN Mamuju. hal ini salah satunya dengan adanya GKM dan 

pelatihan service excellence. Sementara di KPPN Majene terjadi 

penurunan dikarenakan belum meratanya kemampuan petugas layanan, 

sehingga umumnya kepuasan menurun jika dilayani oleh petugas 

pengganti. 

8. Kedua KPPN menunjukkan integritas pelayanan yang tinggi ditunjukkan 

dengan kepuasan seluruh satker atas layanan tanpa biaya yang 

dilakukan. Seluruh pegawai berkomitmen memberikan layanan tanpa 

pungutan apapun. Hal ini patut diapresiasi karena marwah reformasi 

layanan percontohan di tahun 2007 sampai saat ini terus dijaga 
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kedua KPPN baik melalui ucapan permintaan maaf, penanganan 

keluhan yang lebih responsif, maupun bimtek yang terstruktur.  
kemurniannya. atau yang sering dikenal dengan nama Sumur 

Jodoh.  
 

9. Dari sisi ketepatan penyelesaian pekerjaan, responden kedua KPPN 

umumnya merasakan penurunan kepuasan selama semester I tahun 

2015. Implementasi SPAN pada tahap awal lalu dan gangguan jaringan 

dirasakan menjadi faktor utama penurunan kepuasan tersebut, selain 

adaptasi di lingkungan satker terhadap sistem SPAN. 

10. Sementara dari sisi kenyamanan, seluruh responden merasa puas 

terhadap layanan yang diberikan oleh kedua KPPN. Hal ini tidak lepas 

dari berbagai inovasi layanan yang dikembangkan oleh kedua KPPN, 

yaitu penerapan pojok MPN G-2 di kedua KPPN, dan profil satker di 

KPPN Majene. 

Penurunan kepuasan satker patut disikapi dengan proporsional sesuai 

dengan penyebabnya. Satker harus diberi pemahaman yang lebih baik 

mengenai perubahan sistem SPAN dan seiiring berjalannya waktu terjadi 

perbaikan dalam sistem. Akhirnya tujuan utama yang diharapkan dari 

penerapan SPAN yaitu pengelolaan keuangan yang lebih cepat, tepat, dan 

akuntabel dapat terwujud di masa mendatang. 

Selanjutnya, terdapat beberapa saran/masukan yang perlu menjadi bahan 

perbaikan di masa depan, antara lain: 

1. Peningkatan kualitas jaringan untuk mendukung implementasi sistem 

SPAN, sehingga pelayanan kepada satker lebih optimal. 

2. Penambahan petugas dan loket pelayanan, sehingga dapat mengurangi 

jumlah antrian petugas satker. 

3. Penambahan petugas CSO untuk melayani konsultasi dengan satker 

dan konfirmasi surat setoran. 

4. Peningkatan keramahan petugas layanan, sehingga satker semakin 

nyaman untuk dilayani. 

5. Penambahan layanan bimbingan teknis, terutama terkait aplikasi-

aplikasi baru. 

 

 

 

 
Sosialisasi SPAN –Di bulan Januari tahun 2015 tepatnya tanggal 26 s.d 28, KPPN 
Mamuju melaksanakan kegiatan sosialisasi SPAN dan Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran Tahun 2014 bagi satuan kerja lingkup KPPN Mamuju. Kegiatan 
sosialisasi SPAN ini bertepatan dengan pelaksanaan Roll Out SPAN Tahap 2 
Tahun 2015. 

 

"Perbaikan implementasi 

SPAN diharapkan menjadi 

pendorong kenaikan kepuasan 

masyarakat" 

 
 
 
 
 
 

 
Pantai Palippis - Pantai Palippis dikenal dengan 

keindahan panorama alam laut yang sangat eksotis. 

Pantai Palippis ini terletak di jalan poros Provinsi 

Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Bala Kecamatan 

Balanipa ini sekitar 20 Km dari ibu kota Kabupaten 

Polewali Mandar. Selain hamparan pasir putih yang 

memanjang, di sepanjang pantai tampak juga 

keindahan alam perbukitan dan batu karang dengan 

tebing dan goa alam di Lawuang yang memanjang 

dan menyambung dengan Pantai Palippis (kurang 

lebih sepanjang tiga kilometer), di kawasan ini dapat 

juga ditemukan tebing karang yang menyerupai 

ngarai,  gua kelelawar yang  terletak di atas bukit 

yang membentang tidak jauh dari bibir pantai. 
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D. Kepatuhan Proses Bisnis 

Kinerja tata kelola merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur.Salah satu komponen untuk melihat kinerja tata kelola KPPN adalah 

kepatuhan menjalankan proses bisnis. Komponen ini menjadi unsur yang 

paling penting dalam menilai kinerja tata kelola KPPN. 

Pembinaan dan supervisi KPPN terkait proses bisnis pada KPPN SPAN 

dilakukan pada enam kriteria: 

1. Persentase penerbitan SP2D sesuai norma waktu tidak lebih dari 1 jam. 

2. Rekapitulati TSA dengan pembanding AFK. 

3. Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi. 

4. Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP). 

5. Jumlah SP2D yang Tidak Diretur. 

6. Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara. 

Tingkat capaian kinerja kepatuhan proses bisnis KPPN Mamuju dan KPPN 

Majene dapat diperbandingkan sebagai berikut: 

"Kepatuhan proses bisnis 

kedua KPPN sangat baik" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malle Malotong - Malle Malotong merupakan objek 
wisata berupa rangkaian air terjun ini terletak di 
kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi 
Sulawesi Barat. Merupakan tempat wisata yang 
belum dikenali oleh banyak orang. Hal ini 
kemungkinan karena lokasinya yang jauh hingga 
daerah pedalaman Sendana. Malle Malotong 
memiliki keindahan khas daerah pegunungan dan 
kesegaran udara dengan vegetasi hijau nan rimbun 
yang terdapat di sekitarnya. Airnya yang bersih dan 
jernih juga menambah kesejukannya. 

 

Perbandingan Nilai Kepatuhan Proses Bisnis 

No Kriteria 
KPPN 

Mamuju 
KPPN 

Majene 

1 Persentase Penerbitan SP2D 1 jam 100.00% 82.53% 

2 Rekapitulasi TSA dengan pembanding AFK 100.00% 100.00% 

3 Penyampaian LHP dan ADK bank/pos persepsi 100.00% 100.00% 

4 Tingkat Ketepatan Waktu LKP 100.00% 100.00% 

5 Jumlah SP2D yang Tidak Diretur 99.15% 98.69% 

6 Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara 97.99% 100.00% 

Nilai Rata-Rata 99.59% 96.87% 
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat kepatuhan proses bisnis kedua 

KPPN sangat baik. Nilai kepatuhan KPPN Mamuju lebih baik dibandingkan 

dengan KPPN Majene dikarenakan tingkat kompetensi pegawai yang lebih 

baik. Komposisi pegawai di KPPN Mamuju didominasi oleh pegawai dengan 

usia di bawah 40 tahun dan rata-rata memiliki keterampilan teknologi 

informasi yang memadai, sehingga sangat mendukung penyelesaian tugas-

tugas Kuasa BUN. 

Apabila dirunut terdapat satu kriteria di mana KPPN Majene memiliki nilai 

yang lebih baik dibandingkan dengan KPPN Mamuju, yaitu nilai Ketepatan 

Waktu Penyampaian LPJ Bendahara. Hal ini karena jumlah satker yang 

ditangani KPPN Majene lebih sedikit dibandingkan KPPN Mamuju, dengan 

jangkauan wilayah yang lebih sempit. 

Pada saat awal implementasi SPAN juga ditemukan banyak SP2D yang 

diselesaikan melebihi norma waktu 1 jam. Persentase terbanyak 

ketidaksesuaian banyak dilakukan oleh KPPN Majene terutama pada awal 

penerapan SPAN. 

Pada akhirnya nilai rata-rata yang sangat baik dari kedua KPPN dimaksud 

memberikan keyakinan penerapan SOP telah dijalankan dengan baik. 
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E. Inovasi dan Prestasi 

1. Inovasi 

Inovasi layanan merupakan kreativitas KPPN dalam melakukan inovasi 

dalam hal pelayanan kepada satuan kerja baik berupa inovasi jasa maupun 

inovasi fisik. Adanya inovasi memberikan kemudahan, kenyamanan, 

kecepatan, ketepatan pelayanan kepada satuan kerja, melebihi dari standar 

yang telah ditetapkan. Sejak periode semester I tahun 2014, tim pembinaan 

dan supervisi menyoroti lima jenis inovasi layanan utama yang diwujudkan 

oleh KPPN, yaitu informasi melalui Website, penggunaan SMS gateway, 

Reward bagi satker berprestasi, pojok MPN G-2, dan Aplikasi Profil Satker 

KPPN. 

1. KPPN Mamuju dan KPPN Majene telah memiliki website dengan alamat 

www.kppnmamuju.com dan www.kppnmajene.com. Kedua website 

dalam kondisi baik dan berisi informasi-informasi yang mutakhir, 

memudahkan satker mengakses pemberitahuan, peraturan terbaru, dan 

produk-produk KPPN yang kemungkinan belum diketahui oleh 

stakeholder. Website ini sangat cocok dengan kondisi wilayah layanan 

kedua KPPN yang terentang sejauh 800 km. 

2. Baik KPPN Mamuju maupun KPPN Majene telah memiliki SMS gateway 

yang memfasilitasi stakeholder untuk memantau pengajuan SPM hingga 

penerbitan SP2D. SMS gateway pada kedua KPPN berfungsi dengan 

baik. Layanan SMS masih efektif untuk menyampaikan informasi secara 

cepat dan massal, mengingat belum semua wilayah di Sulawesi Barat 

terjangkau layanan internet. Hal ini bisa terlihat dari tingkat partisipasi 

satker pada kegiatan KPPN yang rata-rata mencapai 95%. 

3. Pemberian reward kepada satker yang berprestasi diperlukan untuk 

memberikan semangat bagi satker karena adanya penghargaan atas 

ketepatan waktu pekerjaan. Pemberian reward kepada stakeholder. 

Pada periode pembinaan dan supervisi, baik KPPN Mamuju maupun 

KPPN Majene tidak memberikan reward bagi satker berprestasi. KPPN 

Mamuju telah memberikan reward pada bulan Januari 2015 dalam 

kesempatan evaluasi pelaksanaan anggaran 2014, sedangkan KPPN 

Majene memberikan reward pada tanggal 10 s.d. 12 Januari 2015 

dalam kesempatan sosialisasi rollout SPAN dan revisi DIPA tahun 2015. 

4. Inovasi lain yang sama-sama diperkenalkan oleh KPPN Mamuju dan 

KPPN Majene adalah “Pojok MPN G-2”, yaitu penyediaan komputer 

yang terhubung ke Internet untuk membantu satker dalam melakukan 

pendaftaran ke sistem MPN G-2 dan mendapatkan kode billing. Pojok 

MPN G-2 ini sangat efektif membantu satker menyetorkan pajaknya 

mengingat letak bank/pos persepsi maupun layanan ATM bank yang 

dekat dengan lokasi KPPN. 

5. KPPN Majene telah mengembangkan Aplikasi Profil Satker yang 

ditujukan untuk membantu tugas manajemen satker. Layanan ini 

ditujukan untuk memberikan sistem peringatan dini kepada petugas 

Seksi PDMS untuk mengevaluasi kinerja satker. Satker-satker yang 

memiliki kinerja di bawah rata-rata akan ditangani secara intensif melalui 

monitoring langsung. Pada triwulan II aplikasi dan sistem monev ini telah 

diterapkan dan efektif mempercepat penyerapan anggaran di KPPN 

Majene. 

2. Prestasi 

Prestasi kantor pelayanan merupakan salah satu unsur dalam pembinaan 

dan supervisi KPPN berdasarkan pedoman dalam Lampiran Keputusan 

Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-189/PB/2014. Unsur penilaian prestasi 

kantor pelayanan adalah ada atau tidaknya penghargaan untuk prestasi 

yang pernah diraih oleh KPPN baik tingkat nasional/internasional maupun 

tingkat daerah/kanwil. 

1. KPPN Mamuju telah mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur 

Sulawesi Barat sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif KPPN Mamuju 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat 

sehingga pelaksanaan validasi DIPA dapat diselenggarakan di Mamuju. 

Penghargaan diberikan pada akhir 2010 untuk validasi DIPA TA 2011 

dan akhir tahun 2011 untuk validasi DIPA TA 2012. Sayangnya, KPPN 

Mamuju tidak lagi mendapatkan penghargaan dari Gubernur setelah itu. 

Namun, pada tahun 2014 KPPN Mamuju juga mendapatkan peringkat 

19 untuk kualitas Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN (LK-BUN) 

tahun 2013 kategori KPPN tipe A1 berdasarkan Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-248/PB/2014. 

"Kedua KPPN memiliki 

inovasi-inovasi yang 

meningkatkan kualitas 

layanan" 

 
 
 
 
 
 

 
Rumah Adat Mamuju - Sulawesi Barat memiliki 
daya tarik wisata alam yang fantastis dengan 
panorama pegunungan, keunikan budaya dan 
peninggalan sejarah yang unik, salah satunya 
Rumah Adat Mamuju. Rumah Adat Sulawesi Barat 
Provinsi Sulawesi Barat memiliki beberapa jenis 
rumah adat, diantaranya adalah rumah adat 
Mamuju. Rumah adat tersebut diketahui memiliki 
arti atau makna tersendiri dalam setiap bentuk fisik 
atau ciri khas arsitekturnya. Rumah Adat Mamuju 
adalah kesatuan bangunan yang merupakan 
kesatuan nilai terpisahkan dengan bangunan lain. 
Bangunan-bangunan ini terdiri atas: 1 bangunan 
rumah utama (Salassa), 1 bangunan barada raja, 1 
bangunan rumah pengawal, 1 bangunan pandai 
besi dan emas, 1 lumbung pangan, 1 bangunan 
kandang kuda dan rusa serta 2 tempat duduk 
penjaga. Bangunan ini berada di tengah kota 
Mamuju, ibukota Sulawesi Barat. 

 

http://www.kppnmamuju.com/
http://www.kppnmajene.com/
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2. Selama setahun terakhir, KPPN Mamuju mendapatkan dua kali 

penghargaan berupa sertifikat dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

Provinsi Sulawesi Barat atas prestasi-prestasi yang berhasil diraih. 

Penghargaan yang pertama diterima pada bulan September 2014 ketika 

98% satuan kerja di wilayah kerjanya menggunakan SiLaBI baik untuk 

LPJ Bendahara Penerimaan maupun LPJ Bendahara Pengeluaran. 

Pada bulan Juni 2015, KPPN Mamuju kembali meraih penghargaan 

sebagai salah satu KPPN yang bebas virus komputer. 

3. KPPN Majene pada bulan Agustus 2014, telah menuntaskan 

implementasi aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SiLaBI) 

sehingga semua satker di wilayah kerjanya (100%) menggunakan 

SiLaBI baik untuk LPJ Bendahara Penerimaan maupun LPJ Bendahara 

Pengeluaran. Pada tanggal 2 Desember 2014 Dirjen Perbendaharaan 

melalui surat nomor S-8320/PB/2014 memberikan apresiasi kepada 

KPPN Majene karena selain mencapai 100% untuk penggunaan SiLaBI 

KPPN Majene juga berhasil menyusun laporan melalui Sistem Laporan 

Bendahara Umum Negara (SiLaBUN) sesuai dengan prosedur. Pada 

bulan Mei 2015, KPPN Majene dinyatakan oleh Direktur Sistem 

Perbendaharaan. Terakhir, pada awal Juli 2015, KPPN Majene 

mendapatkan apresiasi dari Dirjen Perbendaharaan karena telah 

melaporkan penutupan rekening Bank Operasional KPPN dan RPK-

BUN-P.nonspan serta telah menutup rekening-rekening dimaksud. 

4. Penghargaan dalam bentuk sertifikat juga diterima oleh KPPN Majene 

dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat pada bulan 

September 2014 ketika 100% satuan kerja di wilayah kerjanya 

menggunakan SiLaBI baik untuk LPJ Bendahara Penerimaan maupun 

LPJ Bendahara Pengeluaran. 

5. Pada semester I tahun 2015 ini, KPPN Mamuju juga mendapatkan 

apresiasi dari Direktur Sistem Perbendaharaan karena berhasil menjaga 

seluruh komputer yang dimiliki terbebas dari virus.  

 

 
Kegiatan Pemberian Reward – Acara pemberian rewardkepada stakeholdersebagai 
wujud penghargaan dan motivasi bagi satuan kerja berprestasi. 

 

"Kedua KPPN memiliki 

prestasi yang menunjukkan 

eksistensinya" 

 
 
 
 
 

 
Banoa Sibatang - Banoa Sibatang atau Banoa 
Batang adalah rumah adat tradisional Kalumpang. 
Rumah adat ini memiliki ciri tersendiri pada bagian 
atap dan keunikan pada bagian bawahnya. Rumah 
adat ini diyakini berkaitan langsung dengan nenek 
moyang Austronesia. Hal ini terlihat dari tiang rumah 
panggung yang disambungkan dengan lantai rumah 
memiliki pola berbentuk rakit. Hal ini diyakini 
sebagai jejak warisan bangsa Austronesia yang 
dulu bermigrasi dari Pulau Taiwan ke selatan 
dengan menggunakan rakit. Sangat menarik untuk 
mengunjungi daerah Kalumpang karena daerah ini 
sudah lama menjadi daya tarik arkeolog untuk 
meneliti sejarah kehidupan nenek moyang 
Austronesia. Banyak ditemukan peninggalan-
peninggalan nenek moyang yang diyakini sebagai 
bangsa Austronesia.  
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Bikini Bottom,Tanjung Losa - Tanjung Losa adalah salah satu destinasi wisata 
indah di Kabupaten Mamuju yang belum banyak dikunjungi. Selain karena 
kurangnya fasilitas, promosi serta akses jalan pun kurang mendukung, 
ditambah lagi cerita-cerita mitos nan angker yang sering diucapkan oleh 
penduduk lokal sehingga mengurangi minat sebagian besar orang untuk 
berkunjung di tempat ini.Tanjung Losa berada paling ujung Kecamatan 
Simboro berbatasan dengan Tanjung Ngalo Tappalang Barat. Di sepanjang 
perjalanan anda akan disuguhi panorama laut yang dipagari barisan pohon 
bakau di sebelah kanan, serta bukit-bukit cantik di sebelah kiri. Menikmati 
keindahan Tanjung Losa tidak akan lengkap tanpa menyempatkan diri untuk 
bermain air (sekedar berenag di tepi pantai, snorkling, dan diving). Khusus 
untuk Snorkling dan Diving anda harus rela membawa peralatan sendiri. Selain 
itu anda pun membutuhkan keberanian ekstra, karena perairan di sekitar 
Tanjung Losa ini dikenal dengan arus bawah lautnya yang cukup keras, 
sehingga tidak disarankan untuk berdiving dan snorkling sendirian di tempat 
ini. Salah satu objek menarik di sini adalah gundukan tanah seperti pulau di 
tengah laut di mana terdapat pohon kelapa di dalamnya. Mengingatkan pada 
Bikini Bottom dalam cerita Spongebob's Squarepants. (Foto: Timur Nusantara) 
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Batu dan Perahu - Sebuah perahu melintas ke arah hilir 

menuju perdesaan nelayan. Kontur pegunungan di Sulawesi 

Barat memiliki bentuk yang unik, sehingga kaya akan 

keindahan alam. Bukit-bukit yang terlihat di latar belakang 

sangat kaya akan sumber mineral dan sangat cocok ditanami 

tanaman perkebunan seperti kakao. Sungai-sungai yang 

mengalir juga cukup besar digunakan sebagai saran 

transportasi untuk menjangkau kebun tersebut. (Foto: 

Tadjuddin Parenta) 
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SUPERVISI TEKNIS APLIKASI  

A. Kerangka Supervisi 

Tujuan supervisi teknis aplikasi adalah melaksanakan pemantauan, supervisi, 

implementasi, bimbingan teknis operasionalisasi, dan monitoring standardisasi 

infrastruktur aplikasi pada KPPN. Terdapat 3 kegiatan utama yang dilakukan 

dalam proses supervisi teknis aplikasi: 

1. Supervisi implementasi SPAN dan SAKTI. 

2. Supervisi Standarisasi Infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan 

SAKTI. 

3. Bimbingan teknis operasionalisasi SPAN, SAKTI, dan Aplikasi Pendukung 

Lainnya. 

Supervisi teknis aplikasi dilaksanakan dengan melakukan inspeksi, evaluasi, 

dan memberikan ijin untuk menggunakan infrastruktur maupun aplikasi yang 

mendukung layanan KPPN. Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan 

supervisi dalam beberapa kesempatan pembinaan dan monitoring evaluasi ke 

KPPN. 

Bertepatan dengan rollout SPAN di tahun 2015 ini Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan juga melakukan pendampingan kepada KPPN pada awal 

implementasi SPAN, peningkatan kapasitas internal, dan program magang 

pegawai Kanwil ke KPPN. 

 

B. Hasil Supervisi 

1. Evaluasi Hardware 

Infrastruktur dan perangkat jaringan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara (SPAN) di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, 

KPPN Mamuju, dan KPPN Majene dalam kondisi siap dioperasionalisasikan. 

Berdasarkan pemantauan atas infrastruktur TIK SPAN yang dilakukan pada 

bulan Juni 2015, sebagian besar infrastruktur TIK SPAN pada KPPN Mamuju 

dan KPPN Majene dalam kondisi baik. Rincian jumlah infrastruktur SPAN 

adalah sebagaimana tabel berikut. 

 

Perangkat 

Jumlah 

Kanwil 
KPPN 

Mamuju 

KPPN 

Majene 

Router - 1 1 

Switch 1 1 1 

Modem - 1 1 

Patch Panel - 1 1 

Komputer (PC) 7 12 8 

Printer Laser - 1 1 

Printer Dot Matrix - 4 4 

 
Selain mendata perangkat SPAN, monev infrastruktur SPAN di KPPN juga 

menghitung jumlah perangkat non-SPAN dengan hasil sebagai berikut: 

Perangkat 
KPPN 

Mamuju 
KPPN Majene 

Server 1 2 

Switch/hub 1 3 

UPS 3 4 

PC 33 32 

Printer laser 25 15 

Printer dot matrix 5 6 

Printer evolis dan 

multifungsi 

1 1 

Printer deskjet - 4 

Mikrotik - 1 
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Perangkat-perangkat non-SPAN tersebut pada umumnya dalam kondisi baik. 

Namun, terdapat perangkat-perangkat yang rusak ringan, yaitu 2 unit printer 

laser di KPPN Mamuju dan 1 unit PC di KPPN Majene. 

2. Evaluasi Implementasi SPAN 

Pada tanggal 13-17 Oktober 2014 telah dilaksanakan kegiatan End User 

Training (EUT) di KPPN Mamuju dan KPPN Majene oleh petugas dari 

Direktorat Transformasi Perbendaharaan (DTP) dan wakil dari KPPN yang 

telah melaksanakan SPAN. Hingga hari terakhir pelaksanaan EUT, pencetakan 

SP2D belum dapat dilakukan antara lain karena adanya permasalahan teknis 

pada server latihan. Karena ditemukan kendala-kendala pada saat EUT, maka 

rollout SPAN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat 

ditunda, hingga akhirnya rollout terlaksana pada tanggal 2 Januari 2015. 

Pada tanggal 30 Januari 2015, Direktur Sistem Perbendaharaan mengeluarkan 

Surat Nomor S-806/PB.7/2015 tentang Penataan IP Address untuk Perangkat 

IT Non-SPAN lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan. Menindaklanjuti 

hal tersebut, instansi vertikal lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi 

Sulawesi Barat telah melaksanakan penataan IP sesuai dengan arahan 

Direktur SP sehingga seluruh perangkat IT di lingkup Kanwil Sulawesi Barat 

telah sesuai dengan standar alokasi per masing-masing 

bidang/bagian/seksi/subbagian. 

Pada tanggal 26 Maret 2015, melalui Surat Nomor S-2399/PB.8/2015, Direktur 

Transformasi Perbendaharaan menyampaikan informasi bahwa berdasarkan 

pantauan, terdapat akun login domain SPAN yang belum pernah digunakan, 

setidaknya dalam 30 hari terakhir. Karena itu, semua user di KPPN diminta 

menggunakan akun login domain SPAN ketika menggunakan komputer SPAN 

sebagaimana standar yang telah ditetapkan. Menindaklanjuti hal itu, KPPN 

Mamuju dan KPPN Majene telah melaksanakan standardisasi login domain 

sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Pada tanggal 27-28 Mei 2015, bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

Provinsi Sulawesi Barat telah dilakukan DRP (Disaster Recovery Plan) Drill 

SAKTI oleh tim dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan. DRP Drill SAKTI 

merupakan pengujian SAKTI ke DC/DRC (Data Center/Disaster Recovery 

Center).  

Kegiatan drilling telah berjalan lancar, meliputi pengujian skenario Modul 

Penganggaran, Portal dan SMS baik di DC maupun di DRC. 

Berbagai kegiatan sosialisasi dalam rangka implementasi SPAN telah 

dilaksanakan terhadap satker lingkup Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi 

Sulawesi Barat, antara lain sebagai berikut: 

a. Tanggal 26-28 Januari diselenggarakan sosialisasi implementasi SPAN 

terhadap satker lingkup KPPN Mamuju. 

b. Tanggal 27 Januari 2015 diselenggarakan sosialisasi rollout SPAN 

terhadap satker lingkup KPPN Majene yang berada di Kabupaten Mamasa. 

c. Tanggal 10-11 Februari 2015 diselenggarakan sosialisasi pelaksanaan 

rollout SPAN dan revisi anggaran tahun 2015 terhadap satker lingkup 

KPPN Majene. 

Masalah-masalah tersebut telah dibahas bersama Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dengan KPPN Mamuju dan KPPN 

Majene.Beberapa usulan telah disampaikan ke Kantor Pusat Ditjen 

Perbendaharaan. 

Untuk menjaga dan mendukung kesuksesan implementasi SPAN dan SAKTI, 

di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat telah dibentuk Komite 

Implementasi SPAN dan SAKTI (KISS). KISS Kanwil Sulawesi Barat dibentuk 

pada tanggal 28 Januari 2014 dan dikukuhkan dengan Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-250/PB/2014 tentang Komite Implementasi 

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi Tahun Anggaran 2014. 

Sejak pembentukannya, KISS Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi 

Barat telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain rapat 

pembentukan KISS, pembagian buletin Kabar SPAN, penempatan leaflet, dan 

GKM. GKM yang telah diselenggarakan meliputi penyampaian implementasi 

Aplikasi Custom Web SPAN, teknis aplikasi SPAN, penayangan video-video 

SPAN, dan Aplikasi OM-SPAN. 

Permasalahan SPAN dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 
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No. Masalah Penyebab Solusi/Usulan 

A Aplikasi SPAN   

1 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) otomatis dari aplikasi SPAN belum 

menghasilkan Laporan Hasil Rekonsiliasi sesuai dengan formulir pada 

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013. 

Form BAR dari aplikasi SPAN belum sesuai dengan PMK 

210/PMK.05/2013,di mana selain BAR juga harus dibuatkan 

Laporan Hasil Rekonsiliasi. 

 Pembuatan lampiran BAR harus dilakukan secara 

manual 

 Aplikasi SPAN agar dapat menghasilkan Laporan 

Hasil Rekonsiliasi secara otomatis. 

2 Data rekonsiliasi dari aplikasi konversi belum dapat digunakan secara 

optimal pada aplikasi SPAN. 

ADK rekonsiliasi yang diterima melalui aplikasi konversi langsung 

masuk FTP Vera di 10.242.43.43, namun pengembalian data dari 

Aplikasi SPAN tidak dapat langsung ke alamat tersebut. 

 Pelaksanaan rekonsiliasi dengan melakukan copy 

file ADK satker hasil konversi di FTP Vera. 

 Agar pengambilan data rekon pada Aplikasi SPAN 

dapat langsung ke alamat yang dituju dari aplikasi 

konversi. 

3 Hanya tersedia satu printer yang terkoneksi SPAN.Toner untuk printer 

itu pun terbatas. 

Tidak tersedia printer pada masing-masing seksi. Agar diijinkan penambahan printer yang terkoneksi 

SPAN untuk masing-masing seksi dari printer yang 

tersedia di KPPN. 

4 Menu monitoring rekonsiliasi pada aplikasi SPAN masih menampilkan 

seluruh satker di wilayah KPPN Majene, termasuk satker yang tidak 

mendapat DIPA di tahun ini. 

Belum difilter/dibatasi pada menu monitoring aplikasi SPAN, hanya 

untuk satker yang mendapat DIPA di tahun bersangkutan saja. 

Pada monitoring rekonsiliasi agar ditampilkan hanya 

satker yang mendapatkan DIPA tahun berjalan. 

5 Penomoran atas BAR yang sudah diterbitkan tidak menggunakan nomor 

BAR yang sama (kata kunci satker dan bulan rekon). 

Pencetakan ulang BAR untuk satker dan bulan yang sama 

menggunakan Nomor BAR baru sehingga pengecekan dan 

monitoring BAR menjadi lebih lama. 

Agar nomor BAR pada satker yang sama dan pada 

bulan yang sama diusulkan tetap, walaupun 

dilakukan cetak ulang BAR. 

6 BAR secara otomatis keluar walaupun ada perbedaan hasil rekonsiliasi 

di luar elemen data pagu belanja, belanja, dan pengembalian belanja. 

BAR dapat dicetak secara otomatis dari aplikasi SPAN dengan 

syarat elemen data pagu belanja, belanja, dan pengembalian 

belanja bernilai sama. 

Agar BAR dapat dicetak otomatis hanya apabila 

semua elemen data rekonsiliasi sama terutama pada 

sisi nilai/jumlahnya. 

7 Pembayaran uang muka di karwas kontrak dicatat sebagai realisasi 

termin dan tidak tercatat sebagai pembayaran uang muka, sehingga 

angsuran uang muka juga tidak terpantau. 

- Agar data uang muka dimasukkan ke kolom yang 

telah tersedia pada karwas kontrak di aplikasi SPAN, 

sehingga angsuran uang muka dapat terpantau. 

8 Monitoring maksimum pencairan dana (MP) PNBP pada aplikasi SPAN 

tidak akurat, PNBP tidak terbukukan sebagaimana mestinya. Selain itu 

pembayaran PNBP tidak dapat disesuaikan (default 100%) 

- Karena monitoring MP PNBP di OM SPAN juga tidak 

akurat maka pengawasannya masih dilakukan secara 

manual. 
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No. Masalah Penyebab Solusi/Usulan 

B Aplikasi OM-SPAN   

1 Menu pagu dan realisasi belanja pada aplikasi OM-SPAN tidak bisa 

menayangkan data per periode. 

- Agar disediakan filter data per periode, per jenis 

kewenangan dan per fungsi 

 

2 Pada modul penerimaan belum tersedia pantauan penerimaan per 

satker. 

- Agar disediakan filter pantauan penerimaan per 

satker. 

3 Pada modul penganggaran belum tersedia pantauan estimasi 

pendapatan PNBP per satker. 

- Agar disediakan filter pantauan estimasi pendapatan 

PNBP per satker. 

4 Filter “Semua KPPN” pada aplikasi OM SPAN yang digunakan oleh 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan menampilkan data yang berasal dari 

semua KPPN seluruh Indonesia. Misalnya, pada sub menu monitoring 

PFK. 

- Agar Filter “Semua KPPN” pada aplikasi OM SPAN 

hanya menampilkan data dalam satu kanwil. 
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Jetty di Pulau Karampuang - Pulau Karampuang merupakan pulau yang tampak hijau 
dengan luasan 6,37 km persegi, berada dalam wilayah administrasi desa Karampuang 
kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pulau ini tepat berada di 
tengah-tengah teluk Mamuju, cerukan dalam yang dibentuk teluk ini diisi oleh pulau 
Karampuang, karena itu wajar jika anda akan mendapati pesisir pantai Manakarra 
selalu memiliki perairan yang tenang. Hal ini tidak terlepas dari peran pulau 
Karampuang yang berjarak sekitar 3 km di arah barat laut yang berperan menjaga 
gelombang tinggi selat Makassar. Ketika bertolak dari dermaga Kasiwa di pesisir pantai 
Manakarra dan menghabiskan waktu sekitar 20-30 menit perjalanan laut maka anda 
akan disambut pertama kali oleh dermaga kayu dengan panjang sekitar 500 meter, ini 
adalah dermaga pulau Karampuang yang sangat elok dipandang. Sebenarnya ada 
banyak titik berlabuh jika anda mengunjungi Pulau Karampuang, hanya saja jika anda 
wisatawan yang baru berkunjung ke pulau ini, maka anda akan dilabuhkan di dermaga 
yang memang khusus dibuat untuk pelancong. Dermaga dengan struktur kayu dengan 
panjang sekitar 500 meter ini akan pertama terlihat oleh mata menjelang berlabuh di 
daratan pulau Karampuang, dermaga cantik yang dirawat dengan baik oleh masyarakat 
Karampuang ini menjadi titik pertama yang akan anda jejaki saat pertama kali 
berlabuh.  Eloknya dermaga kayu yang tampak rapi ini menjadi pintu masuk ke daratan 
pulau, memiliki tiga titik persimpangan, di tiap titik-titik persimpangan dermaga dapat 
dijadikan sebagai lokasi untuk persinggahan sebelum turun ke dasar laut untuk 
berenang ataupun snorkling. (Foto: Timur Nusantara) 
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Pulang - Setelah seharian mengisi harinya dengan berkebun, 

seorang petani bersama istrinya kembali ke hilir dengan 

membawa hasil kebunnya. Sungai-sungai di Sulawesi Barat 

sebetulnya tidak terlalu besar. Namun karena letaknya yang 

rendah air laut dapat mencapai jauh ke hulu dan menjangkau 

perkebunan yang terletak jauh di perbukitan. (Foto: Tadjuddin 

Parenta) 
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SUPERVISI KEPATUHAN INTERNAL "Supervisi kepatuhan internal 

untuk mendukung kebijakan 

strategis Kementerian 

Keuangan" 

 

 

 

 
Banggulung Tapa - Ikan terbang (parexocoetus 
brachypterus) atau penduduk setempat 
menyebutnya sebagai ikan tuing-tuing, memiliki sirip 
yang khas yang berbentuk layar. Ikan yang 
termasuk kedalam famili exotidae ini memiliki ciri 
yang khas,  yaitu sirip dadanya yang besar yang 
menyebabkan ikan jenis ini dapat meluncur terbang 
di udara walau secara singkat. Atau mungkin lebih 
tepatnya adalah melayang di atas permukaan air. 
Wisata kuliner ikan tuing-tuing atau ikan terbang ini 
bisa dijumpai jika kita melewati jalan trans Sulawesi, 
saat kita melalui Desa Somba, kecamatan 
Sendana,  Kabupaten Majene yang termasuk 
kedalam Provinsi Sulawesi Barat. Di wilayah ini 
berjejer warung-warung penjual ikan terbang, di kiri 
dan kanan jalan. Warung-warung tersebut sebagian 
besar buka selama dua puluh empat jam. Jadi jam 
berapapun kita melewati daerah tersebut, kita bisa 
langsung mencoba menikmati hidangan ikan tuing-
tuing ini. 

 

A. Kerangka Supervisi 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor169//PMK.01/2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, tugas dari unit kepatuhan internal adalah melakukan 

pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengawasan 

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, penyusunan tindak lanjut hasil 

pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

Selanjutnya, implementasi tugas kepatuhan internal Kantor Vertikal Ditjen 

Perbendaharaan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan 

Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. Tugas Kepatuhan Internal tersebut dilaksanakan dalam 

rangka mencapai salah satu sasaran Keputusan Menteri Keuangan nomor 

183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian keuangan 

Tahun 2014-2024 yaitu “Berfungsinya Unit Kepatuhan dan Pengendalian 

Intern yang Efektif”. 

Sejak tahun 2013 telah dilaksanakan langkah-langkah peningkatan 

penerapan tugas kepatuhan internal oleh seluruh kantor vertikal Ditjen 

Perbendaharaan dan di evaluasi oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan 

selaku UKI-E1. Sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-

2773/PB/2013 tanggal 17 April 2013 hal Ringkasan Pelaksanaan Unsur-

unsur Tugas Kepatuhan Internal dan Timeframe Kegiatan di lingkungan 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dan Surat Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor S-5334/PB.1/2013 tanggal 2 Agustus 2013 hal 

Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama atas Kegiatan Tambahan di 

Kanwil dan KPPN, maka kegiatan pemantauan pengendalian intern pada 

UKI-P Unit Kerja KPPN Mamuju dan Majene adalah sebagai berikut: 

1. Penerbitan SP2D LS Non Gaji. 

2. Penyusunan LKP. 

3. Penyusunan LKPP Tingkat KPPN.  

4. Pemrosesan Permintaan TUP. 

 

5. Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan 

barang/jasa melalui penunjukan langsung dengan mekanisme 

pembayaran langsung (LS). 

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1144/PB/2014 tanggal 21 

Februari 2014 hal Langkah-Langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas 

Kepatuhan Internal di Lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan 

Tahun 2014 terdapat pemuktahiran daftar kegiatan pemantauan 

pengendalian internal yang dilakukan oleh UKI-P terutama terkait dengan 

frekuensi pemantauan kegiatan dan pemrosesan tagihan dalam rangka 

pembayaran kegiatan penyediaan barang/jasa melalui penunjukan langsung 

dengan mekanisme LS, metode penunjukan langsung diganti dengan 

pengadaan langsung. 

Jenis-jenis laporan yang harus disampaikan oleh Unit Kepatuhan Internal 

Pelayanan (UKI-P) KPPN Mamuju dan KPPN Majene adalah sebagai 

berikut: 

1. Laporan bulanan pengelolaan pengaduan yang harus disampaikan Ke 

Kanwil paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. 

2. Melaksanakan pengujian pengendalian utama (DUPU) dan observasi 

pengendalian utama terhadap kegiatan yang dipantau (TOPU) paling 

lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan pengujian dan pengendalian 

disampaikan ke Seksi MSKI/Veraki. 

3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) 

kepada Pimpinan Unit Kerja paling lambat 2 hari kerja setelah akhir 

periode dwimingguan. 

4. Laporan Bulanan Pengendalian Internal KPPN disampaikan ke Kanwil 

c.q. Bidang SKKI paling lambat 5 hari kerja setelah akhir bulan 

bersangkutan. 

5. Laporan Akhir Triwulanan Pengendalian Internal Unit Kerja KPPN 

disampaikan ke Kanwil u.p. Bidang SKKI paling lambat 5 hari kerja 

setelah akhir periode triwulan bersangkutan. 
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Sepanjang periode pembinaan dan supervisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi 

terhadap KPPN Mamuju dan KPPN Majene dengan dua fokus tugas 

kepatuhan internal, yaitu: 

1. Implementasi langkah-langkah peningkatan pelaksanaan tugas 

kepatuhan internal tahun 2015 sesuai Surat Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor S-1913/PB/2015 tentang Langkah-Langkah 

Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di lingkungan 

Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan di mana terdapat beberapa 

unsur pada langkah-langkah peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan 

internal pada KPPN tahun 2015, yaitu: 

a. Lingkungan Pengendalian. 

b. Penilaian Risiko. 

c. Kegiatan Pengendalian. 

d. Informasi dan Komunikasi. 

e. Pemantauan Pengendalian Intern. 

2. Implementasi langkah-langkah peningkatan kinerja layanan tahun 2015 

sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1651/PB/2015 

Hal Apresiasi Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian 

Keuangan Tahun 2014 dan Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja 

Layanan Tahun 2015 di mana terdapat lima unsur layanan memiliki level 

kepentingan yang tinggi sebagaimana persepsi stakeholder, yaitu: 

a. Keterbukaan/kemudahan akses informasi. 

b. Waktu penyelesaian layanan. 

c. Keterampilan petugas. 

d. Sikap petugas. 

e. Informasi layanan. 

"Fokus supervisi kepatuhan 

internal: langkah-langkah 

tugas UKI dan monitoring 

peningkatan kinerja layanan" 

 

 

 

 
Jepa - Jepa atau roti singkong merupakan makanan 
pokok asli dari suku Mandar berbahan dasar 
singkong. Dari sejarah dituturkan bahwa jepa 
muncul di masa-masa daerah tersebut mengalami 
kekeringan dan kelaparan. Cara mengolahnya 
setelah dikupas kulitnya, singkong kemudian diparut. 
Parutan ini kemudian dibungkus dengan karung dan 
diperas agar sari singkong keluar. Air yang 
terkandung di dalam singkong tak digunakan, 
melainkan ampas singkong yang diolah. Ampas 
singkong diayak menggunakan tapis bambu. Setelah 
itu, singkong mulai dimasak. Pertama-tama, alat 
bernama panjepangan dipanaskan terlebih dahulu. 
Alat ini berbentuk piring yang terbuat dari tanah liat. 
Panjepangan terdiri dari dua piringan. Setelah 
panjepangan dipanaskan menggunakan kayu bakar, 
barulah singkong dimasukan ke atas salah satu 
piringan tanah liat tersebut. Ada takaran tertentu 
untuk banyaknya singkong yang dimasak, kira-kira 
sebatok kelapa. Setelah diratakan, singkong 
kemudian ditumpuk dengan piringan tanah liat 
lainnya. 

 

 
Unsur Lingkungan Pengendalian – Pada tanggal 2 Februari 2015 telah dilaksanakan 
penandatanganan/pembaruan pakta integritas internal sebagai wujud komitmen 
bersama terhadap pelaksanaan dan tugas tanggungjawab. 

 

 
Unsur Sikap Petugas – Petugas Satpam sedang membukakan pintu untuk tamu. 
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B. Hasil Supervisi 

1. Implementasi tugas kepatuhan internal 

Hasil monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap KPPN Mamuju: 

 Terdapat kegiatan pemrosesan tagihan pengadaan barang/jasa melalui 

penunjukan langsung yang tidak dibuatkan DUPU/TOPU walaupun tidak 

ada kegiatan pengadaan barang/jasa (nihil) sesuai Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 DUPU dan TOPU harus tetap 

dibuat oleh pelaksana petugas pemantauan pengendalian intern UKI-P, 

yaitu kegiatan pemrosesan tagihan pengadaan barang/jasa melalui 

penunjukan langsung dengan mekanisme LS bulan Oktober-Desember 

2014. 

 Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1913/PB/2015 terhadap 

unsur Lingkungan Pengendalian KPPN harus melakukan action plan 

berupa Meminta komitmen dan dukungan dari stakeholder terhadap 

integritas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas melalui kegiatan 

penandatanganan/pembaruan pakta integritas eksternal, dengan 

memperhatikan S-960/PB/2015 tanggal 4 Februari 2015 hal Pembaruan 

Pakta Integritas Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Ditjen 

Perbendaharaan Tahun 2015. Dari hasil monitoring yang dilakukan 

Kanwil masih terdapat Satuan kerja di KPPN yang belum melakukan 

penandatanganan pakta integritas, dalam hal ini Kanwil 

merekomendasikan kegiatan tersebut tetap dilanjutkan sampai semua 

Satuan Kerja/Mitra Kerja KPPN selesai melakukan penandatanganan 

pakta integritas.  

 Masih terdapat DUPU/TOPU yang belum ditandatangani oleh petugas 

pelaksana pemantauan, sesuai Keputusan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 bahwa DUPU/TOPU harus 

ditandatangani oleh petugas pelaksana pemantauan. 

Terkait dengan temuan-temuan supervisi di atas, KPPN Mamuju telah 

menindaklanjutinya dengan segera. Temuan-temuan di atas merupakan 

temuan yang harus dikawal terus menerus, mengingat meskipun bersifat 

administratif namun dampaknya akan membesar apabila diabaikan. 

Hasil monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap KPPN Majene: 

 Saat dilakukan Evaluasi Pelaporan Pemantauan Pengendalian Internal 

terhadap Laporan Bulanan Pengendalian Internal KPPN yang dilakukan 

secara triwulanan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi 

Barat terdapat ketidaksesuaian pada beberapa hal yang menjadi 

parameter penilaian pelaporan Pemantauan Pengendalian Internal yaitu 

ketepatan penyebutan nama kegiatan dan ketepatan frekuensi 

pemantauan. 

 Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1913/PB/2015 terhadap 

unsur Lingkungan Pengendalian KPPN harus melakukan action plan 

(rencana aksi) berupa permintaan komitmen dan dukungan dari 

stakeholder terhadap integritas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas 

melalui kegiatan penandatanganan/pembaruan pakta integritas 

eksternal, dengan memperhatikan S-960/PB/2015 tanggal 4 Februari 

2015 hal Pembaruan Pakta Integritas Pejabat dan Pegawai di 

Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015. Dari hasil pemantauan 

yang dilakukan Kanwil masih terdapat satuan kerja di KPPN yang belum 

melakukan penandatanganan pakta integritas, dalam hal ini Kanwil 

merekomendasikan kegiatan tersebut tetap dilanjutkan sampai semua 

satker/mitra kerja KPPN selesai melakukan penandatanganan pakta 

integritas. 

 Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1651/PB/2015 hal 

Apresiasi Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian 

Keuangan Tahun 2014 dan Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja 

Layanan Tahun 2015 pada unsur informasi layanan KPPN belum 

Menyusun database pertanyaan/permasalahan serta jawabannya (FAQ), 

untuk memudahkan dan menstandarkan pemberian pelayanan oleh 

pegawai/petugas FO. 

Terkait hal-hal di atas, KPPN Majene telah menindaklanjutinya dengan 

segera. UKI Kanwil juga turut memberikan bimbingan teknis mengingat 

beberapa hal terkait dengan pemahaman unit kepatuhan internal yang masih 

kurang.  

"Temuan-temuan supervisi 

kepatuhan internal telah 

ditindaklanjuti oleh KPPN 

Mamuju dan KPPN Majene" 

 

 

 

 

 

 
Songkolo - Percampuran budaya terlihat pada 
makanan Songkolo yang dijajakan di Sulawesi 
Barat. Sejatinya, Songkolo (bahasa Makassar) atau 
Sokko’ (bahasa Bugis) merupakan makanan yang 
terbuat dari beras ketan putih yang dikukus hingga 
matang, kadang juga menggunakan beras ketan 
hitam. Karena biasanya disajikan malam hari 
sebagai teman bergadang, makanya umumnya 
dikenal sebagai songkolo bagadang. Songkolo 
bagadang disajikan di atas piring dan diberi taburan 
kelapa parut yang sudah di goreng. Lauk 
pendamping yang khas dari makanan Songkolo ini 
adalah ikan asin kering dan telur itik asin. 
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2. Implementasi langkah-langkah peningkatan kinerja layanan 

Untuk mendukung salah satu fokus utama pelaksanaan Transformasi 

Kelembagaan Kementerian Keuangan yaitu perbaikan tata kelola dan 

kualitas pelayanan kepada stakeholder, UKI-W Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan UKI-P KPPN 

Mamuju dan KPPN Majene berkomitmen untuk mengawal keberhasilan 

proses transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan. 

Wujud dari komitmen dimaksud setidaknya terlihat dari hasil supervisi 

langkah-langkah peningkatan kinerja layanan, di mana KPPN Mamuju dan 

KPPN Majene telah melakukan seluruh upaya yang digariskan untuk 

meningkatkan layanan.  

Adapun hasil supervisi implementasi langkah-langkah peningkatan kinerja 

layanan selengkapnya tersaji dalam tabel di bawah ini. 

 

Hasil Supervisi Implementasi Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja Layanan 

No. Unsur Layanan Uraian Bukti Pendukung PIC 
KPPN 

Mamuju 

KPPN  

Majene 

1. Keterbukaan/kemudahan 

akses terhadap informasi 

a. Menginformasikan kembali kepada seluruh stakeholder, baik 

melalui surat atau media lainnya yang tersedia di KPPN terkait 

penyediaan saluran informasi perbendaharaan antara lain: 

 Website Ditjen Perbendaharaan 

(www.perbendaharaan.go.id). 

 Website resmi kantor. 

 Aplikasi Online Monitoring SPAN. 

1. Surat dan/atau 

dokumentasi lainnya (foto) 

2. SK pengelola website 

Subbagian Umum √ √ 

b. Menyiapkan satu atau lebih perangkat computer berbasis 

internet di ruang tunggu layanan yang dapat diakses oleh 

stakeholder untuk mengunduh peraturan perbendaharaan 

dan/atau memperoleh informasi teknis lainnya secara self-

service. 

Dokumentasi foto Subbagian Umum √ √ 

2. Waktu penyelesaian layanan a. Pimpinan unit kerja dan/atau atasan langsung wajib 

memonitor secara langsung dan proaktif pada saat jam 

layanan, serta menyusun pengaturan pembagian kerja 

pegawai yang standby saat jam istirahat minimal satu orang, 

sehingga tidak menimbulkan persepsi stakeholder bahwa 

Kanwil/KPPN berhenti melakukan pelayanan. 

Daftar pembagian tugas 

pegawai standby secara 

periodik 

Seluruh unit teknis 

pelayanan 

√ √ 

b. Pimpinan unit kerja dan/atau atasan langsung memastikan 

jam istirahat tidak lebih dari jam 13.00 waktu setempat, kecuali 

bagi petugas FO yang mendapat giliran istirahat sebagaimana 

dimaksud di atas. 

Daftar pembagian tugas 

pegawai standby secara 

periodik 

Seluruh unit teknis 

pelayanan 

√ √ 
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No. Unsur Layanan Uraian Bukti Pendukung PIC 
KPPN 

Mamuju 

KPPN  

Majene 

3. Kemampuan dan keterampilan 

petugas 

a. Pelaksanaan GKM/in house training yang diikuti oleh seluruh 

pejabat/pegawai terkait informasi/peraturan perbendaharaan 

actual secara rutin minimal satu kali dalam satu bulan. 

Dokumentasi kegiatan Kepala Kantor √ √ 

b. Menginisiasi kerjasama dengan balai diklat keuangan 

terdekat/berkoordinasi dengan bagian pengembangan 

pegawai Sekretariat Ditjen Perbendaharaan untuk 

mengadakan pelatihan diklat yang dianggap penting oleh 

pimpinan, khususnya terkait isu strategis Ditjen 

Perbendaharaan, misalnya tentang implementasi akuntansi 

akrual, manajemen risiko, serta pemantauan pengendalian 

intern (apabila dimungkinkan) 

 Dokumentasi kegiatan, 

dan/atau surat 

permohonan kepada 

BDK/Bagian 

Pengembangan Pegawai 

Sekretariat Ditjen 

Perbendaharaan. 

 Usulan pada Aplikasi 

Training 

Kepala kantor √ √ 

c. Mengadakan kegiatan sharing session di masing-masing unit 

teknis untuk membahas progress pekerjaan, kendala yang 

terjadi di lapangan serta update informasi minimal 1 kali dalam 

1 bulan. 

Dokumentasi kegiatan Seluruh unit teknis √ √ 

4. Sikap petugas a. Dalam melakukan pelayanan, pegawai/petugas FO diwajibkan 

untuk: 

1) Berdiri saat tamu datang ke meja pelayanan. 

2) Memberi senyum, salam dan sapa. 

3) Meminta izin kepada tamu apabila akan meninggalkan 

meja pelayanan untuk sementara waktu. 

4) Tidak menggunakan telepon genggam (menelepon, SMS, 

dll.) saat melayani tamu. Apabila terdapat hal-hal 

darurat/urgent, maka petugas meminta izin terlebih dahulu 

kepada tamu. 

Hasil survey kepuasan 

pengguna layanan yang 

diselenggarakan pada unit 

kerja 

Kepala Seksi terkait √ √ 
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KPPN 

Mamuju 

KPPN  

Majene 

b. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung wajib memantau dan 

melakukan pengaturan terhadap penggunaan fasilitas hiburan 

dan akses internet di luar kepentingan pekerjaan selama jam 

kerja/jam pelayanan, dengan memperhatikan Surat Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6891/PB/2014 tanggal 20 

Oktober 2014 Hal Himbauan terhadap aktivitas penggunaan 

data dan teknologi informasi di Lingkungan Ditjen 

Perbendaharaan. 

Hasil survey kepuasan 

pengguna layanan yang 

diselenggarakan pada unit 

kerja 

Kepala kantor √ √ 

c. Memonitor terhadap aktivitas pelayanan oleh petugas 

keamanan (Satpam) untuk melaksanakan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Membukakan pintu untuk tamu yang berkunjung 

2) Memberi senyum, salam dan sapa 

3) Menanyakan dengan sopan mengenai maksud 

kedatangan tamu 

4) Membantu menunjukkan mesin antrian kepada tamu yang 

berkepentingan terhadap layanan FO 

Hasil survey kepuasan 

pengguna layanan yang 

diselenggarakan pada unit 

kerja 

Subbagian Umum √ √ 

d. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung wajib memberikan 

teladan yang baik kepada seluruh pegawai dengan mematuhi 

kode etik Ditjen Perbendaharaan serta aturan jam kerja/jam 

pelayanan yang berlaku di lingkungan Ditjen Perbendaharaan 

1) Laporan Kode Etik 

2) Laporan Pengaduan 

Kepala Kantor dan atasan 

langsung 

√ √ 

e. Pimpinan unit kerja dan atau atasan langsung wajib 

memberikan pembekalan kepada setiap pegawai yang 

ditugaskan sebelum dan saat menjadi petugas FO setidak-

tidaknya kemampuan dasar dalam memberikan pelayanan 

kepada stakeholder, antara lain melalui briefing, GKM, dll. 

Dengan demikian, petugas FO tidak hanya memiliki hard 

competency yang memadai dalam pelayanan. 

Dokumentasi kegiatan Kepala Kantor dan atasan 

langsung 

√ √ 
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Mamuju 

KPPN  
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f. Menginisiasi pemberian award/reward kepada pejabat 

pegawai yang dinilai memiliki kinerja/pelayanan terbaik 

Dokumentasi kegiatan Kepala Kantor  √ √ 

5. Pembayaran biaya sesuai 

ketentuan 

a. Pimpinan unit kerja wajib memastikan seluruh 

pejabat/pegawai telah melakukan pengendalian gratifikasi 

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan 

tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

Laporan Gratifikasi Kepala Kantor dan atasan 

langsung 

√ √ 

b. Pelaksanaan internalisasi anti korupsi, anti gratifikasi, 

Wise/pengaduan secara berkala baik kepada internal 

pejabat/pegawai, maupun kepada stakeholder , sehingga 

kedua belah pihak memiliki kesepahaman terhadap 

penegakan integritas dalam bekerja. 

Dokumentasi kegiatan Kepala Seksi MSKI/Veraki √ √ 

6. Keamanan lingkungan dan 

layanan 

a. Pemasangan CCTV di lingkungan kantor, terutama di ruang 

layanan dan area parkir tamu untuk memudahkan 

pemantauan aktivitas pelayanan secara langsung, serta 

meningkatkan pengawasan keamanan lingkungan kantor. 

Dokumentasi foto Subbagian √ √ 

b. Meningkatkan pengamanan aset di lingkungan Ditjen 

Perbendaharaan sebagaimana Surat Dirjen Perbendaharaan 

Nomor S-2308/PB/2014 tanggal 8 April 2014 hal Peningkatan 

Standar Pengamanan Aset di Lingkungan Ditjen 

Perbendaharaan. 

Hasil survey kepuasan 

pengguna layanan yang 

diselenggarakan pada unit 

kerja 

Kepala Kantor/Subbagian 

Umum 

√ - 

7. Informasi Layanan a. Menyelenggarakan sosialisasi kepada satker terkait isu-isu 

strategis dan/atau update peraturan/kebijakan Ditjen 

Perbendaharaan, antara lain implementasi SPAN dan 

Implementasi Akuntansi Akrual 

Dokumentasi kegiatan Kepala Kantor Subbagian 

Umum 

√ √ 
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b. Menyusun database pertanyaan/permasalahan serta 

jawabannya (FAQ), untuk memudahkan dan menstandarkan 

pemberian pelayanan oleh pegawai/petugas FO (bisa dalam 

bentuk sederhana Excel/Word, dll.) 

Dokumentasi FAQ Kepala Seksi MSKI/PDMS √ - 

8. Kesesuaian prosedur dengan 

ketentuan 

a. Meningkatkan level kepatuhan proses bisnis/kegiatan 

terhadap Standard OperatingProcedures (SOP) serta 

ketentuan lainnya yang berlaku. 

Laporan pemantauan 

pengendalian intern 

 Pemilik Proses Bisnis 

 Unit Kepatuhan 

Internal 

√ √ 

b. Melakukan penyelesaian/tindak lanjut pengaduan yang 

diterima oleh unit kerja secara proaktif. 

Laporan pengaduan Unit Kepatuhan √ √ 

9. Pengenaan sanksi/denda atas 

pelanggaran terhadap 

ketentuan layanan 

a. Pimpinan unit kerja menginstruksikan kepada UKI untuk 

melaksanakan pemantauan terhadap kode etik dan disiplin 

pegawai sebagaimana KEP-34/PB/2013, apabila terdapat 

potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di 

internal unit kerja. 

Laporan hasil pemantauan 

kode etik dan disiplin pegawai. 

Unit Kepatuhan Internal √ √ 

b. Pimpinan unit kerja dan/atau atasan langsung wajib 

memberikan mentoring/pembinaan kepada pejabat/pegawai 

yang sering melanggar kode etik dan/atau aturan jam 

kerja/jam pelayanan yang berlaku di lingkungan Ditjen 

Perbendaharaan. 

Dokumentasi Kegiatan Kepala Kantor dan atau 

atasan langsung 

√ √ 

10. Akses terhadap kantor layanan Mengintensifkan fungsi Customer Relationship Management 

(CRM) pada Kanwil dan KPPN melalui peran Satuan Kerja 

Support Office (SSO), untuk memudahkan satker memperoleh 

informasi dan layanan dari kanwil dan KPPN. 

Dokumentasi Kegiatan Kepala Seksi MSKI/PDMS √ √ 

11. Lingkungan pendukung a. Seluruh pejabat/pegawai wajib menjaga kebersihan 

lingkungan kantor, terutama sarana umum seperti ruang 

layanan, toilet, dan musalla. 

Hasil survey kepuasan 

pengguna layanan yang 

diselenggarakan pada unit 

kerja 

Kepala Bagian 

Umum/Subbagian Umum 

√ √ 
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  b. Menginisiasi pemberian reward/award bagi satker yang dinilai 

memiliki kinerja terbaik. 

Dokumentasi Kegiatan Kepala kantor √ √ 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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Air Terjun Tammasapi - Inilah Air Terjun Tammasapi atau yang biasa 

juga dikenal sebagai air terjun Kali Mamuju. Secara administratif 

lokasinya berada tidak jauh dari pusat Kota Mamuju, tepatnya di Kec. 

Mamuju Kab. Mamuju Sulawesi Barat. Tidak banyak yang tahu soal 

lokasi wisata alam yang satu ini. Terbukti dari jalan menuju kesana yg 

semaknya lumayan rimbun. Itu tandanya jalan tersebut jarang dilalui 

orang. Menuju Air Terjun Tammasapi jaraknya bisa dikatakan tidak 

jauh. Dari Lokasi Permandian "So'dok" (Kali Mamuju), kita hanya perlu 

melanjutkan perjalanan lagi sekitar 1 km dan dapat dilalui dengan 

kendaraaan roda 2 ataupun roda 4. Begitu sampai di persimpangan 

menuju Perkampungan Tammasapi, kita akan melalui jalan yg 

menurun dan berbatu. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki 

sekitar kurang lebih 500 m menyusuri jalan setapak yang sedikit 

curam, berbatu dan banyak semak. (Foto: Timur Nusantara) 
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Padiku Mulai Menguning - Terletak di daerah Wonomulyo Polewali 

Mandar, areal persawahan ini merupakan lumbung padi utama di 

Sulawesi Barat. Di tahun 1960-an daerah ini merupakan daerah 

transmigrasi bagi para pendatang dari Pulau Jawa. Daerah ini 

kemudian berkembang pesat, karena kontur tanah yang ada di sini 

ternyata cocok untuk tanaman padi. Wonomulyo juga merupakan 

daerah yang pertumbuhan ekonominya relatif tinggi di Sulawesi Barat. 

(Foto: Tadjuddin Parenta) 
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MONITORING KEPATUHAN BANK/POS PERSEPSI "Hasil monitoring kepatuhan 

bank/pos persepsi digunakan 

untuk menyusun rating 

bank/pos persepsi" 

 

 

 

 

 

 
Barongko -Makanan yang banyak terdapat di 
Sulawesi Barat ini merupakan makanan khas Bugis-
Makassar yang terbuat dari pisang yang dihaluskan, 
telur, santan, gula pasir, dan garam. Kemudian 
dibungkus daun pisang lalu dikukus. Jika sudah 
matang, dimasukkan ke dalam kulkas. Dahulu, 
Barongko disajikan sebagai hidangan penutup bagi 
para raja Bugis. Selain itu juga sering disajikan saat 
acara adat seperti sunatan, pernikahan, syukuran 
dan lain sebagainya. Hingga kinipun Barongko 
masih biasa disajikan saat pesta adat. Untuk 
membuat Barongko ini haruslah dikerjakan oleh 
orang yang sudah berpengalaman. Dengan tujuan 
untuk mempertahankan kualitas rasa dan kelezatan 
yang khas dari Barongko. Karena itulah Barongko 
tidak mudah dijumpai di pasaran. 

 

A. Kerangka Analisis 

Dalam rangka mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara dan 

memenuhi ketentuan SE Dirjen Perbendaharaan nomor SE-57/PB/2013 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan 

Bank/Pos Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan 

Perbankan Sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Dalam 

Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan, serta 

sebagai evaluasi dari pelaksanaan implementasi penerimaan negara dan 

pengawasan kepatuhan jasa layanan perbankan, KPPN Mamuju dan KPPN 

Majene mengirimkan hasil monitoring dan evaluasi kepatuhan bank/pos 

persepsi secara periodik yang hasilnya diteruskan kepada Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.  

Sesuai surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-5992/PB/2014KPPN dapat 

melakukan evaluasi terhadap koordinasi dan kinerja pelayanan bank/pos 

persepsi melalui penilaian kinerja bank/pos persepsi. Pada semester I tahun 

2015 ini, KPPN Mamuju dan KPPN Majene juga melakukan penilaian kinerja 

sebagai bagian dari monitoring kepatuhan bank/pos persepsi sekaligus 

bahan pertimbangan pemberian apresiasi/reward terhadap bank/pos 

persepsi. Meskipun hal ini tidak diwajibkan, namun KPPN Mamuju dan 

KPPN Majene merasakan manfaat yang besar dari pengukuran kinerja 

setiap semesternya sebagai bagian optimalisasi penerimaan negara. 

Penilaian dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Penilaian Kuantitatif, yaitu penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai 

KPPN berdasarkan data kuantitatif yang ada di KPPN yang 

bersangkutan, berdasarkan pelaksanaan SE Dirjen Perbendaharaan 

nomor SE-57/PB/2013. Penilaian ini bersifat monitoring dan evaluasi 

langsung ke obyek penilaian (on the spot) yang dilakukan oleh Kanwil 

Ditjen Perbendaharaan maupun Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, 

dan dapat berupa penilaian terhadap kreativitas, inovasi, maupun 

kualitas layanan, dan lain-lain pada Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi 

dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib 

Setor. 

2. Penilaian Kualitatif, yaitu penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan hasil monitoring, 

inventarisasi keluhan masyarakat, maupun kegiatan lainnya yang 

dapat menggambarkan kualitas layanan bank/pos persepsi, sesuai 

yang diatur dalam SE-57/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi 

Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan 

Sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Dalam 

Rangka Pelaksanaan TSA Penerimaan. 

Adapun unsur-unsur penilaian kuantitatif berdasarkan data kuantitatif 

KPPN meliputi: 

1. Kesesuaian ADK dengan hardcopy LHP, yaitu jumlah penerimaan 

negara yang diterima bank/pos persepsi sesuai dengan data 

elektronik yang disampaikan ke KPPN. 

2. Ketepatan Dana Pelimpahan, yaitu kesesuaian jumlah penerimaan 

yang diterima oleh bank persepsi dengan jumlah yang dilimpahkan 

ke rekening KPPN di Bank Indonesia. 

3. Ketepatan Waktu Pelimpahan, yaitu paling lambat pada pukul 15.30 

waktu setempat setiap harinya. 

4. Banyaknya Transaksi Reversal, yaitu semakin sedikit transaksi 

reversal maka kualitas administrasi penerimaan negara semakin 

baik. 

5. Ketepatan waktu penyampaian LHP, yaitu didasarkan pada 

penyampian LHP paling lambat jam 09.00 waktu setempat pada 

keesokan harinya. 

6. Kepatuhan penyetoran denda, yaitu didasarkan pada komitmen 

bank/pos persepsi menyetorkan denda keterlambatan tepat waktu. 

Selanjutnya, Kanwil akan menyusun rating kepatuhan bank/pos 

persepsi setiap akhir periode. Rating ini digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja bank/pos persepsi mitra kerja KPPN, sekaligus sebagai dasar 

pemberian reward dan punishment sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pisang
https://id.wikipedia.org/wiki/Telur_%28makanan%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Santan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gula_pasir
https://id.wikipedia.org/wiki/Garam
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun_pisang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kulkas
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidangan_penutup
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B. Hasil Monitoring dan Evaluasi 

Dari hasil monitoring dan evaluasi selama semester I tahun 2015 didapatkan 

hasil sebagai berikut: 

1. Seluruh mitra kerja KPPN Mamuju dan KPPN Majene telah 

menyampaikan ADK yang sesuai dengan hardcopy LHP. Jumlah ADK 

dan LHP untuk KPPN Mamuju sebanyak 738 buah dari 6 bank/pos 

persepsi, sementara untuk KPPN Majene sebanyak 615 buah dari 5 

bank/pos persepsi. 

2. Secara umum, sebagian besar mitra kerja telah melimpahkan seluruh 

penerimaan negara yang diterimanya ke rekening KPPN di Bank 

Indonesia dengan tepat. Untuk KPPN Mamuju terdapat 3 bank/pos 

persepsi yang kurang melimpahkan jumlah setoran dan dikenai sanksi 

denda, sementara untuk KPPN Majene hanya pos persepsi. 

3. Sebagian besar bank/pos persepsi telah memenuhi ketentuan waktu 

pelimpahan sebagaimana tercantum perjanjian, meskipun dalam 

beberapa kesempatan terdapat juga bank/pos persepsi yang terlambat 

melimpahkan.  

Hal-hal yang menyebabkan keterlambatan tersebut biasanya terjadi 

karena sistem yang offline sementara, pergantian petugas, maupun 

kendala teknis lainnya. Khusus untuk KPPN Mamuju, jumlah 

keterlambatan tertinggi berada pada BRI Kantor Cabang Mamuju, 

dikarenakan adanya perubahan sistem dan peralihan penggunaan satelit 

yang sedang dilakukan. 

4. Transaksi reversal selama semester I tahun 2015 relatif sangat sedikit 

dan umumnya bank/pos persepsi telah memiliki sistem yang andal untuk 

mengatasi permasalahan ini. 

5. Selama periode semester I tahun 2015, tidak terjadi keterlambatan 

penyampaian LHP dari bank/pos persepsi. 

6. Dari bank/pos persepsi yang dikenai sanksi denda keterlambatan atau 

kurang pelimpahan, semuanya telah menyetorkan denda dimaksud ke 

Rekening Kas Negara. 

Hasil lengkap monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi tersaji dalam tabel 

berikut ini: 

"Secara umum, kinerja 

kepatuhan bank/pos persepsi 

baik" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Golla Kambu - Golla Kambu adalah salah satu 
makanan tradisional khas tanah Mandar.  Makanan 
ini menjadi jajanan utama bagi orang yang 
berkunjung ke Sulawesi Barat. Di sepanjang  jalan 
Majene dan Polewali Mandar kita akan menemukan 
banyak kios,toko dan warung yang menyediakan 
makanan ini dengan berbagai variasi rasa. Salah 
satu keunggulan lain makanan ini adalah tahan 
lama, meskipun tidak menggunakan bahan 
pengawet, Golla Kambu mampu bertahan hingga 
berbulan-bulan yang hanya menggunakan 
pembungkus dari daun pisang kering.  

 

Hasil Monev Bank/Pos Persepsi KPPN Mamuju 

No. Parameter 
BRI 

Mamuju 

BNI 

Mamuju 

 Sulselbar 

Mamuju 

Sulselbar 

Pasangkayu 

Mandiri 

Mamuju 

Kantor Pos 

Mamuju 
Jumlah 

A Jumlah LHP  123   123   123   123   123   123   738  

B Jumlah LHP Tepat Waktu  123   123   123   123   123   123   738  

C Jumlah ADK  123   123   123   123   123   123   738  

D Jumlah Transaksi (segi)  3.811   3.235   4.653   5.479   551   28.606   46.335  

E Jumlah Reversal  5   4   3   1   -   -   13  

F Jumlah Pelimpahan  128   122   120   123   94   128   715  

G Telat Limpah  13   -   1   1   10   1   26  

H Kurang Limpah  -   -   1   -   1   1   3  

I Sanksi Denda  1   -   1   -   7   4   13  

J Setoran Denda  1   -   1   -   7   4   13  
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Hasil Penilaian Bank/Pos Persepsi KPPN Mamuju 

No. Parameter 
BRI 

Mamuju 

BNI 

Mamuju 

Sulselbar 

Mamuju 

Sulselbar 

Pasangkayu 

Mandiri 

Mamuju 

Kantor Pos 

Mamuju 

1 Kesesuaian ADK dengan hard copy LHP  100,00   100,00  100,00   100,00   100,00   100,00  

2 Banyaknya Transaksi Reversal  99,87   99,88   99,94   99,98   100,00   100,00  

3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP  100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00  

4 Ketepatan Dana Pelimpahan  100,00   100,00   99,17   100,00   98,94   99,22  

5 Ketepatan Waktu Pelimpahan  89,84   100,00   99,17   99,19   89,36   99,22  

6 Kepatuhan Penyetoran Denda  100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Loka Anjoroi - Makanan khas Mandar ini biasanya 
disajikan dengan ikan dan dimakan bersama-sama 
seperti nasi. Terbuat dari pisang raja yang banyak 
terdapat di Sulawesi Barat, makanan ini dulunya 
merupakan bentuk diversifikasi makanan di kala 
sedang mengalami kekeringan. Pisang raja dimasak 
bersama-sama santan dan kelapa parut untuk 
selanjutnya disantap dengan berbagai lauk, 
utamanya ikan. 

 

 

 

 

 

 

Hasil Monev Bank/Pos Persepsi KPPN Majene 

No. Parameter 
BRI 

Majene 

BRI 

Polewali 

Sulselbar 

Polewali 

Sulselbar 

Majene 

Kantor Pos 

Majene 
Jumlah 

A Jumlah LHP 123 123 123 123 123 615 

B Jumlah LHP Tepat Waktu 122 123 123 123 123 614 

C Jumlah ADK 123 123 123 123 123 615 

D Jumlah Transaksi (segi) 724 5.182 9.777 3.196 28.363 47.242 

E Jumlah Reversal 1 1 2 3 - 7 

F Jumlah Pelimpahan 90 122 121 105 122 560 

G Telat Limpah 1 - - - - 1 

H Kurang Limpah - - - - 1 1 

I Sanksi Denda - - - - 1 1 

J Setoran Denda - - - - 1 1 
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Hasil Penilaian Bank/Pos Persepsi KPPN Majene 

No. Parameter 
BRI 

Majene 

BRI 

Polewali 

Sulselbar 

Polewali 

Sulselbar 

Majene 

Kantor Pos 

Majene 

1 Kesesuaian ADK dengan hard copy LHP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Banyaknya Transaksi Reversal 99,86 99,98 99,98 99,91 100,00 

3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 99,19 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Ketepatan Dana Pelimpahan 100,00 100,00 100,00 100,00 99,18 

5 Ketepatan Waktu Pelimpahan 98,89 100,00 100,00 100,00 100,00 

6 Kepatuhan Penyetoran Denda 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sarabba - Kedekatan budaya dengan Sulawesi 
Selatan menyebabkan banyak kulinernya yang 
menjadi ciri Sulawesi Barat, di antaranya sarabba. 
Sarabba adalah minuman khas Makassar yang 
terbuat dari campuran jahe, kuning telur, gula aren, 
santan dan merica bubuk. Sarabba bermanfaat 
untuk mengusir flu, menghangatkan badan, 
mengeluarkan angin dari tubuh saat masuk angin. 
Masyarakat umumnya mengkonsumsinya sebagai 
pemulih stamina, karena menggunakan kuning telur 
dipercaya sebagai pemulih stamina (jamu), penawar 
letih setelah seharian beraktivitas dan untuk 
menghangatkan badan. Minuman ini banyak 
ditemukan di sepanjang Anjungan Manakarra 
Mamuju, Sulawesi Barat. 

 

Berdasarkan data di atas, bank/pos persepsi dengan kinerja kepatuhan 

terbaik adalah BNI Cabang Mamuju untuk KPPN Mamuju dan Kantor Pos 

Majene untuk KPPN Majene.  

Keduanya dinilai telah memenuhi seluruh aspek kepatuhan dengan sangat 

baik dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengadministrasikan 

penerimaan negara. 

 
Rapat Koordinasi KPPN & Bank/Pos Persepsi – Dalam rapat koordinasi ini juga 
membahas persiapan menghadapi implementasi SPAN. 

 

 

 

 

 

 

 
Rapat Koordinasi KPPN & Bank/Pos Persepsi – Pada tanggal 16 Februari 2015 
KPPN Mamuju melaksanakan rapat koordinasi dengan bank/pos persepsi terkait 
implementasi SPAN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 dan 
evaluasi kinerja bank/pos persepsi. 
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C. Implementasi MPN G-2 

Pada saat ini terdapat 5 bank/pos persepsi yang lolos user acceptance 

test (UAT) dan melayani setoran penerimaan negara secara elektronik di 

Sulawesi Barat, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan PT Pos 

Indonesia. Sementara, satu bank yaitu Bank Sulselbar masih dalam tahap 

proses system integration test (SIT) dan apabila lolos selanjutnya akan 

dilakukan UAT. 

Dalam rangka lebih mengoptimalkan implementasi penerimaan negara 

secara elektronik yang dikenal dengan Modul Penerimaan Negara 

Generasi Kedua (MPN G-2), pada semester I tahun 2015 ini dilakukan 

berbagai sosialisasi dan bimbingan teknis MPN G-2 dengan melibatkan 

bank/pos persepsi selaku collecting agents. Sebelumnya acara ini telah 

diinisiasi pada tanggal 4 November 2014 di Mamuju dengan 

diselenggarakannya diselenggarakan rapat koordinasi dengan bank/pos 

persepsi mitra kerja KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi 

Sulawesi Barat. Turut hadir pula perwakilan dari KPP Pratama Mamuju 

dan KPP Pratama Majene selaku perwakilan biller pajak. 

Selanjutnya, terdapat beberapa sosialisasi dan bimbingan teknis yang 

dilaksanakan di semester I tahun 2015, antara lain: 

1. Sosialisasi dan bimtek MPN G-2 pada acara Bimtek Aplikasi Sistem 

Aplikasi Satker yang diadakan oleh KPPN Majene pada tanggal 12 

s.d. 16 Februari 2015.  

2. Sosialisasi dan pemutaran video MPN G-2 pada Pekan Panutan Pajak 

Tahun 2015 yang diselenggarakan bersama dengan KPP Pratama 

Mamuju pada tanggal 11 Maret 2015.  

3. Pemaparan MPN G-2 dalam acara FGD tentang Badan Layanan 

Umum yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

Prov. Sulawesi Barat bersama KPPN Mamuju dan KPPN Majene pada 

tanggal 12 Maret 2015. 

4. Pemaparan MPN G-2 pada Rapat Koordinasi dengan Bank/Pos 

Persepsi dengan tema Peran Bank dalam Pengamanan Penerimaan 

dan Pengeluaran Negara yang diselenggarakan oleh KPPN Mamuju 

pada tanggal 23 April 2015.  

5. Sosialisasi dan bimtek MPN G-2 untuk Auditor/APIP Pemerintah 

Daerah lingkup Sulawesi Barat oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 12 Mei 2015. 

6. Sosialisasi Pengamanan Penerimaan Negara, Sosialisasi MPN G-2, 

dan Perencanaan Kas Satuan Kerja. Acara yang dikolaborasikan 

oleh KPP Pratama Mamuju dan KPPN Mamuju yang bertempat di 

Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju dan berlangsung pada 

15 dan 16 Juli 2015.  

Dari evaluasi yang dilakukan, sosialisasi dan bimtek yang dilakukan 

selama ini dirasakan cukup efektif menggenjot penggunaan MPN G-2 di 

Provinsi Sulawesi Barat, ditandai dengan naiknya jumlah handling 

setoran penerimaan negara menggunakan MPN G-2. 

Kenaikan Transaksi Penerimaan Negara Tahun 2015 

 

MPN G-2 sebenarnya cocok untuk wilayah Sulawesi Barat, di mana 

wilayahnya terentang mencapai 800 km. Meskipun demikian, disadari 

masih terdapat hambatan dan kendala pelaksanaan MPN G-2 antara 

lain: 

"Sosialisasi dan bimtek menjadi 

alat efektif untuk mendorong 

penggunaan MPN G-2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jalangkote - Jalangkote adalah kue yang 
bentuknya serupa dengan kue pastel, dan banyak 
dijumpai di wilayah Sulawesi, termasuk Sulawesi 
Barat. Kulit jalangkote menggunakan bahan dasar 
terigu, telur, santan, mentega, garam, dan bahan-
bahan tambahan lainnya dan dibuat tipis. Tak hanya 
kulit, isinya pun bermacam-macam seperti cokelat, 
susu, kacang, ikan, dan lainnya. Namun, secara 
umum sejak dulu hingga kini isi jalangkote hanya 
terdiri atas wortel dan kentang yang dipotong-
potong bentuk dadu dalam ukuran kecil, tauge, dan 
soun (laksa). Sayur-sayuran ini ditumis dengan 
bumbu merica, bawang putih, bawang merah, dan 
bumbu lainnya.  
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1. Pemahaman wajib setor/pungut yang belum memadai. 

2. Jumlah cabang bank/pos persepsi dan layanan perbankan yang 

masih terbatas. 

3. Ketiadaan akses jaringan Internet di wilayah wajib setor/pungut. 

4. Budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mempercayai 

pembayaran secara elektronik. 

5. Pemerintah daerah menyimpan uangnya di bank daerah yang belum 

melayani MPN G2. 

Sementara pergerakan nilai setoran penerimaan negara yang dibayarkan 

melalui MPN G-2 tersaji berikut ini. 

Pergerakan Nilai Setoran Penerimaan Negara tahun 2015 

 

 

Jumlah setoran penerimaan negara melalui MPN secara elektronik pada 

semester I tahun 2015 mencapai 6.818 handling setoran dengan nilai Rp 

10.749.805.103,00. Jumlah ini melebihi capaian sepanjang tahun 2014 

yaitu 6.488 handling setoran dengan nilai Rp 6.919.951.154. Jumlah 

handling setoran di semester I ini sekitar 7,3% atau 5,6% dari jumlah 

handling setoran dan nila penerimaan negara melalui MPN biasa.  

Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2014, maka jumlah handling 

setoran semester I tahun 2015 ini lebih dua kali lipat dibandingkan 

sepanjang tahun 2014 yang hanya 3,01%. 

 

 

 
Sosialisasi MPN-G2 – Pada tanggal 12 Mei 2015 Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Sulawesi Barat mengadakan acara sosialisasi MPN-G2 bagi Auditor/Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Acara sosialisasi ini 
dihadiri juga oleh Kepala KPPN Mamuju, Kepala KPPN Majene dan perwakilan 
Bank/Pos Persepsi dlingkup Mamuju. Acara ini diadakan dengan maksud agara para 
auditor/APIP memiliki pengetahuan dan persepsi yang sama tentang MPN G2. 

 

"Peningkatan jumlah handling 

setoran penerimaan negara tidak 

diikuti dengan kenaikan nilai 

setoran" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Burasa -Burasa adalah salah satu panganan khas 
masyarakat Sulawesi. Panganan ini dikenal juga dengan 
nama lapat, lontong bersantan atau buras. Bentuknya 
hampir mirip dengan lontong cuma agak pipih dan dimasak 
dengan cara tersendiri. Burasa merupakan makanan wajib 
bagi masyarakat di hari lebaran yang biasanya tersaji 
bersama opor ayam. Panganan ini terbuat dari beras yang 
dimasak tertebih dahulu dengan santan yang banyak 
hingga menjadi nasi lembek dan selanjutnya dibungkus 
dengan daun pisang. Biasanya dibuat menjadi dua bagian 
dalam satu ikatan (menggunakan tali rapia atau daun 
pisang) kemudian direbus hingga matang. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lontong
https://id.wikipedia.org/wiki/Opor_ayam
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Tari Bulu Londong - Tari Bulu Londong adalah tarian tradisional berlatar belakang 

nasar (elang) yang disebut Samaya. Tarian ini juga merupakan tari perang yang 

menggambarkan sekelompok prajurit yang kembali dari medan laga. Selain itu, 

tarian ini juga ditujukan pada acara Rambutuka sebagai rasa syukur penduduknya 

dan biasa juga dilakukan pada pesta pelantikan Ketua Adat dan penyambutan tamu 

kehormatan. Pakaian tari ini mengenakan baju adat Mamasa yang berbahan bulu 

burung.  Perlengkapan tari yang dipakai adalah terompet, pedang atau tombak, 

sengo, dan kepala manusia. Sebagai kenangan kepada para pahlawan yang sudah 

bangkit melawan penjajah Belanda, maka dalam tarian ini disebutkan nama 

beberapa pahlawan. 
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Menunggu Pasang - Sebuah kapal nelayan 

dibiarkan teronggok di pantai menunggu air pasang 

datang. Kapal-kapal nelayan ukuran kecil ini sangat 

jamak ditemukan di seluruh Sulawesi. Sebetulnya 

Selat Makassar sangat kaya akan hasil ikan tangkap 

yang melimpah. Hanya karena teknologi kapal dan 

penangkapan yang masih sederhana, maka 

anugerah tersebut belum dapat dimanfaatkan secara 

optimal. (Foto: Tadjuddin Parenta) 
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GAP ANALYSIS PENERAPAN ISO 9001:2008 PADA KPPN 
Sejalan dengan penerapan standar mutu ISO 9001:2008 pada beberapa 
KPPN yang memenangkan lomba KPPN Percontohan, Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat berinisiatif untuk melakukan 
analisis kesenjangan (gap analysis) atas penerapan ISO dimaksud pada 
KPPN. Analisis tersebut bertujuan untuk: 

1. Memberikan gambaran kesiapan KPPN untuk menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang berstandar internasional. 

2. Memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa kualitas 

layanan yang diberikan oleh KPPN telah terstandarisasi dalam proses 

pelayanan dan produksi. 

3. Memperkenalkan sistem manajemen mutu kepada KPPN sebagai salah 

satu kerangka penyempurnaan proses bisnis di KPPN. 

4. Memberikan arah bagi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan 

KPPN.    

A. Kerangka Analisis 

Menurut standar ISO, Sistem Manajemen Mutu diartikan sebagai sistem 
penetapan kebijakan, sasaran, dan pencapaian sasaran secara langsung 
dan terkendali dalam sebuah organisasi yang berpengaruh terhadap mutu. 
Menurut standar tersebut, inti dari sistem manajemen mutu meliputi: 

 Adanya kebijakan mutu, perencanaan mutu, sasaran mutu, prosedur 
kerja, instruksi kerja, dan rekaman mutu. 

 Adanya jaminan bahwa standar manajemen mutu dilaksanakan, 
dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki. 

 Adanya jaminan bahwa terjadi peningkatan kualitas yang 
berkesinambungan baik dalam proses pelayanan dan proses produksi, 
maupun terhadap standar manajemen mutu itu sendiri. 

Sementara itu, standar manajemen mutu yang baik didasarkan pada 
penerapan delapan prinsip manajemen mutu, yaitu: 

1. Fokus pada pelanggan, di mana pegawai harus memahami kebutuhan 
pelanggan pada saat ini dan masa datang, sehingga mampu 
memuaskan ekspektasi pelanggan. Hal ini bermanfaat agar terdapat 
peningkatan kepuasan pelanggan, respons yang cepat terhadap 
perubahan, dan meningkatkan efektivitas. 

2. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan organisasi dalam kesatuan 
gerak untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sangat dibutuhkan 
agar pegawai terinternalisasi tujuan organisasi, mengurangi 
miskomunikasi, sehingga tindakan yang dilakukan searah dengan 
tujuan organisasi. 

3. Pelibatan seluruh pegawai pada semua tingkatan, sehingga 
memungkinkan seluruh potensinya untuk dimanfaatkan bagi 
keuntungan organisasi. Hal ini berguna agar pegawai termotivasi 
dalam inovasi dan kreativitas organisasi, sehingga berkontribusi bagi 
perbaikan yang berkelanjutan. 

4. Pendekatan proses, sehingga hasil kinerja akan lebih efisien. Penilaian 
atas prinsip ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya 
finansial, dan lebih fokus kepada prioritas yang memberikan nilai 
tambah. 

5. Menggunakan pendekatan sistem untuk mengidentifikasi, 
menetapkan, memahami, dan mengelola permasalahan, sehingga 
akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Hal ini 
bermanfaat bagi penyelarasan proses yang memberikan hasil terbaik 
dan menjamin konsistensi. 

6. Perbaikan berkelanjutan menjadi tujuan tetap berjalannya organisasi. 
Hal ini terutama bermanfaat bagi peningkatan kinerja seiring 
peningkatan kapasitas organisasi, dan memberikan fleksibilitas dalam 
merespon peluang dengan cepat. 

7. Pendekatan fakta dalam pengambilan keputusan, karena keputusan 
yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi. Pendekatan 
ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, 
efektivitas keputusan, dan pertanggungjawaban/evaluasi. 

8. Hubungan antar organisasi yang saling menguntungkan, sehingga 
bersinergi untuk meningkatkan manfaat yang lebih optimal. Hal ini 
berguna dalam meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan, 
dan meningkatkan fleksibilitas dalam merespon setiap perubahan. 

Keseluruhan sistem dan prinsip di atas diterjemahkan dalam form audit 
konsultan sebagai dasar penilaian. Umumnya audit dilaksanakan oleh 
konsultan independen yang telah disertifikasi, namun untuk analisis 
kesenjangan kali ini dilaksanakan oleh tim pembinaan dan supervisi KPPN. 

"Analisis kesenjangan 

penerapan ISO 9001:2008 

bertujuan meningkatkan 

kepercayaan stakeholders 

terhadap layanan KPPN" 

 

 

 

 

 
Komoditi Kelapa Sawit - Provinsi Sulawesi Barat 
adalah salah satu penghasil kelapa sawit kedua 
terbesar di kawasan timur Indonesia. Sulawesi 
Barat menyimpan potensi besar di bidang 
perkebunan kelapa sawit dan menempati urutan 
kedua di KTI (Kawasan Timur Indonesia) dengan 
luas lahan 72.506 hektar dan menghasilkan 226.178 
ton. Tahun 2010 Kabupaten Mamuju Utara menjadi 
daerah penghasil terbesar kelapa sawit di Sulbar 
dengan produksi sebanyak 109.570 ton per tahun 
dari 29.982 hektar lahan. Kelapa sawit yang menjadi 
salah satu komoditas unggulan di kota ujung utara 
Sulbar tersebut telah memberi kontribusi positif 
sehingga berdampak pada terbukanya akses 
lapangan kerja alternatif bagi masyarakat dalam 
menjalankan roda perekonomian di daerah. 
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B. Hasil Analisis 

Berdasarkan evaluasi dan penilaian dari Tim Pembinaan dan Supervisi 
diperoleh keyakinan bahwa kedua KPPN di wilayah kerja Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Sulawesi Barat secara umum telah menerapkan standar 
manajemen mutu yang baik. Pada hal-hal yang mendasar, proses bisnis 
yang berjalan di KPPN telah mengikuti standar ISO 9001:2008, seperti 
adanya kebijakan mutu, pengendalian mutu, prosedur perbaikan, dan 
tindakan pencegahan untuk mengontrol mutu layanan. Namun demikian, 
terdapat hal-hal minor yang perlu diperbaiki dan menjadi fokus pembenahan 
ke depan, yaitu peningkatan kapasitas internal, kepemimpinan yang efektif, 
dokumentasi penanganan, dan peningkatan hubungan antar organisasi 
yang saling menguntungkan. 

Hasil analisis terhadap penerapan prinsip manajemen mutu dapat disarikan 
sebagai berikut: 

1. Kedua KPPN telah memiliki manual yang terstandarisasi dalam bentuk 
SOP untuk melayani stakeholders yang berorientasi kepada pelanggan 
sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen 
Perbendaharaan. Namun demikian, belum seluruh kegiatan yang terkait 
stakeholders di KPPN memiliki SOP yang baku dan keterkaitan antar 
SOP juga perlu terus diperjelas, misalnya: SOP pelaksanaan bimbingan 
teknis seyogyanya terkait dengan SOP monev, pedoman melayani 
satker belum dibakukan dalam manual SOP, dan sebagainya. 

2. Kompetensi teknis dan komitmen pegawai tidak merata, sehingga 
mempengaruhi kualitas layanan pada saat-saat tertentu, seperti ketika 
pegawai dengan kompetensi tinggi sedang melaksanakan 
cuti/berhalangan. Padahal dalam penerapan SMM ISO 9001:2008 
pemahaman di seluruh lini akan menghasilkan komitmen yang tinggi 
sebagai prasyarat utama penerapan sistem dimaksud. Hal ini utamanya 
terjadi di KPPN Majene, di mana terdapat pegawai yang belum 
memahami tugas di luar pekerjaannya sehari-hari, padahal saling 
berkaitan. Misalnya: hanya satu orang pelaksana di Subbag Umum 
yang mampu menguasai keseluruhan tugas, sementara lainnya hanya 
tugas-tugas tertentu saja, dan adanya pegawai di Seksi Vera KI yang 
tidak memahami tugas pencairan dana, padahal setiap hari 
membukukan pengeluaran negara. 

 

 

3. Dokumentasi terhadap kegiatan masih belum dilakukan menyeluruh. 
Biasanya hanya pekerjaan yang besar dan harus dilaporkan secara 
berjenjang ke Kanwil/Kantor Pusat saja yang didokumentasikan secara 
cermat, sementara pekerjaan yang dilakukan sehari-hari masih banyak 
yang belum didokumentasikan. Misalnya: terdapat satker di KPPN 
Mamuju yang mengeluhkan pencairan dananya berlangsung lama, 
namun tidak terdokumentasi meskipun permasalahan tersebut sudah 
ditangani. Selanjutnya terdapat satker yang berkonsultasi terkait 
permasalahan perbendaharaan tidak terdokumentasi seluruhnya, 
meskipun hal tersebut sangat berguna sebagai bahan pembinaan di 
Seksi MSKI/PDMS. 

4. Belum terdapat pengawasan atas pengendalian proses bisnis yang 
efektif. Meskipun sudah terdapat seksi yang menangani kepatuhan 
internal, namun umumnya kegiatannya tidak menyeluruh dan hanya 
berfokus pada pembuatan laporan kepatuhan internal saja. Tetapi untuk 
keluhan-keluhan dari satker belum seluruhnya tertangani, mengingat 
lemahnya dokumentasi. Seharusnya seksi yang menangani kepatuhan 
internal turut mengawal penanganan keluhan satker melalui 
dokumentasi yang baik. 

5. Penerapan service excellence masih tidak sama di antara para pegawai, 
misalnya: pelayanan yang cenderung tidak formal bagi satker yang 
sudah dikenal akrab, tidak seluruh pegawai menerapkan senyum-salam-
sapa dalam melayani, dan sebagainya. Kepala Seksi/Kantor perlu lebih 
memperkuat internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada para 
pegawai secara lebih mendalam melalui pelatihan-pelatihan yang 
terstruktur dan berkesinambungan. 

6. Belum ada pegawai di kedua KPPN yang memiliki sertifikat auditor 
internal, sehingga mempengaruhi kualitas pengawasan yang 
dilakukannya. Seharusnya, minimal terdapat pegawai di unit kepatuhan 
internal yang menguasai teknik audit internal. Selain itu, setiap tahunnya 
auditor internal ini harus melakukan audit yang menyeluruh terhadap 
pelaksanaan proses bisnis di KPPN. 

 

"Permasalahan yang umum 

ditemui adalah yang terkait 

dokumentasi dan kapasitas 

internal pegawai" 

 

 

 

 

 

 

 
Komoditi Tanaman Kopi - Peluang investasi yang 
saat ini dikembangkan dan masih terbuka luas di 
Sulawesi Barat salah satunya adalah komoditi kopi. 
Meningkatnya kebutuhan dunia akan kopi 
mengakibatkan usaha perkebunan kopi dan 
pengolahannya memiliki prospek yang sangat baik 
terutama karena perkebunan kopi sudah 
membudidaya secara tradisional di masyarakat lokal 
serta harga kopi yang relatif stabil dan cenderung 
terus meningkat. Pada tahun 2012 jumlah produksi 
tanaman kopi mencapai lebih dari 5.000 ton terdiri 
dari Kopi Robusta 2.184 ton dan Kopi Arabika 3.106 
ton. Komoditi ini terutama dibudidayakan di 
Kabupaten Mamasa yang memiliki hawa sejuk 
seperti di Tana Toraja Sulawesi Selatan. 
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C. Area Perbaikan 

Atas dasar hal-hal di atas, Tim selanjutnya merekomendasikan langkah-
langkah, antara lain: 

1. Menyusun SOP di KPPN secara menyeluruh. Apabila terdapat SOP 
yang belum diatur oleh Kantor Pusat/Kanwil, seyogyanya dirumuskan 
dan diatur oleh Kepala Kantor, serta dilaporkan ke Kantor Pusat untuk 
dievaluasi. 

2. Mendokumentasikan penanganan proses bisnis dengan lebih baik. Di 
dalamnya meliputi langkah-langkah penanganan keluhan pelanggan, 
proses pengadaan, dan/atau proses bisnis lainnya agar kualitas laporan 
dapat diukur akuntabilitasnya. 

3. Melaksanakan proses internalisasi proses bisnis dan kode etik 
pelayanan. Langkah-langkah yang bisa ditempuh antara lain melalui 
GKM yang terstruktur, pelatihan service excellence, dan lain-lain. 

4. Menguatkan kapasitas internal unit kepatuhan internal. Kanwil/KPPN 
perlu mengusulkan ketersediaan pegawai yang memiliki keahlian auditor 
internal kepada Kantor Pusat agar kualitas pengawasan pengendalian 
berjalan efektif. 

 

Keempatnya menjadi prasyarat mutlak dalam menyiapkan KPPN di 
lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menerapkan SMM ISO 
9001:2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacity Building – Sebagai pekan refleksi kinerja Pejabat/Pegawai Lingkup Kanwil 
Ditjen perbendaharaan Tahun 2014 bekerjasama dengan Bagian Pengembangan 
Pegawai dan Bagian Administrasi Kepegawaian Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan 
serta Bank BRI Cabang Mamuju. Acara ini bertujuan untuk memberikan motivasi, 
penanaman semangat nilai-nilai kementerian keuangan dan evaluai kinerja para 
pegawai agar di masa yang akan datang para pegawai lebih memiliki motivasi dan 
semangat kinerja yang lebih baik lagi. 

 

"Area perbaikan melibatkan 

KPPN, Kanwil, dan Kantor 

Pusat" 

 

 

 

 

 

 

 
Komoditi Kakao - Provinsi Sulawesi Barat 
merupakan salah satu provinsi penghasil komoditas 
kakao di tanah air, diperkirakan 20% dari produksi 
kakao nasional berasal dari provinsi ini. Kakao telah 
menjadi pendapatan utama sebagian besar 
masyarakat tani dan telah menyentuh ke sendi 
kehidupan petani bahkan dapat dikatakan 
kesejahteraan petani didominasi oleh komoditas 
kakao. Pada tahun 2009 pemerintah melakukan 
pengembangan kakao ke wilayah sentra kakao 
nasional termasuk di Sulawesi Barat termasuk di 
kabupaten Mamuju, program ini dikenal dengan  
Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu 
(Gernas) Kakao.  Pada tahun 2009 kabupaten 
Mamuju mendapatkan alokasi gerakan ini  meliputi 
peremajaan 1.250 ha, rehabilitasi 8.000 ha dan 
intensifikasi 5.000 ha. Pada tahun 2012, produksi 
kakao di Sulawesi Barat mencapai 105.032 ton. 
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D. Hasil Analisa Tim atas Form Audit Konsultan ISO 9001:2008 

Nomor 

Klausul 
Isi Klausul 

Substansi Persyaratan 

Yang Diperiksa 

Dokumen Yang 

Diperiksa/Cara Memeriksa 

Temuan Auditor 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

4.1. 

Organisasi harus: 

a) menetapkan proses yang 

diperlukan untuk sistem 

manajemen mutu dan 

aplikasinya di seluruh 

organisasi ( lihat 1.2) 

b) menetapkan urutan dan 

interaksi proses-proses 

tersebu,t 

c) menetapkan kriteria dan 

metode yang diperlukan untuk 

memastikan bahwa baik 

operasi maupun  kendali 

proses-proses tersebut efektif,  

d) memastikan tersedianya 

sumber daya dan informasi 

yang diperlu-kan untuk 

mendukung operasi dan 

pemantauan proses-proses 

tersebut, 

e) memantau, mengukur dan 

menganalisis proses-proses 

tersebut, dan 

f) mengimplementasikan 

tindakan yang diperlukan 

untuk mencapai hasil yang 

direncanakan dan perbaikan 

berkesinambungan dari 

proses-proses tersebut. 

Persyaratan umum 

organisasi seperti: struktur 

organisasi, bisnis proses 

organisasi, urutan proses, 

kriteria untuk setiap input, 

output dari setiap 

proses. 

Ada struktur organisasi masuk 

dalam Manual mutu apa tidak 

/ terlampir apa tidak 

Ada, mengikuti ketentuan PMK nomor 

169/PMK.01/2012. 

Ada, mengikuti ketentuan PMK nomor 

169/PMK.01/2012. 

Ada detil bisnis proses 

Ada, tertuang dalam SOP pelayanan 

KPPN sesuai Kepdirjen nomor KEP 

133/PB/2014 

Ada, tertuang dalam SOP pelayanan 

KPPN sesuai Kepdirjen nomor KEP 

133/PB/2014 

Ada kriteria input dan output 

setiap proses 

Ada, kriteria input dan output mengikuti 

ketentuan  PMK 190/PMK.05/2012. 

 

 

(input: SPM dan ADK-nya, ADK 

rekonsiliasi dan LPJ Bendahara, output: 

SP2D dan SPPT, BAR rekonsiliasi) 

 

Ada, kriteria input dan output mengikuti 

ketentuan  PMK 190/PMK.05/2012. 

 

 

(input: SPM dan ADK-nya, ADK 

rekonsiliasi dan LPJ Bendahara, 

output: SP2D dan SPPT, BAR 

rekonsiliasi) 

 

Ada prosedur perbaikan 

berkesinambungan 

Contoh : perencanaan proses 

Tindak lanjut dari keluhan 

pelanggan (SATKER), 

spesifikasi lulusan 

(kompetensi). 

Prosedur evaluasi. 

Demikian juga untuk proses 

penelitian, 

pengabdian, layanan ilmiah, 

dsb. 

Ada,  sesuai Kepdirjen nomor KEP 

133/PB/2014,  SOP mengatur konsultasi 

dapat dilakukan oleh bagian CSO dari 

seksi MSKI, selain itu pengaduan dan 

kepatuhan internal dimonitor oleh seksi 

MSKI 

Ada,  sesuai Kepdirjen nomor KEP 

133/PB/2014,  SOP mengatur 

konsultasi dapat dilakukan oleh bagian 

CSO dari seksi PDMS,  selain itu 

pengaduan dan kepatuhan internal 

dimonitor oleh seksi VeraKI 

Ada manual mutu, kebijakan 

mutu,sasaran mutu 

Ada,   SOP pelayanan KPPN sesuai 

Kepdirjen nomor KEP 133/PB/2014 dan 

SOP SPAN  KEP-151/PB/2013 

Ada,   SOP pelayanan KPPN sesuai 

Kepdirjen nomor KEP 133/PB/2014 

dan SOP SPAN  KEP-151/PB/2013 
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Nomor 

Klausul 
Isi Klausul 

Substansi Persyaratan 

Yang Diperiksa 

Dokumen Yang 

Diperiksa/Cara Memeriksa 

Temuan Auditor 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

4.2.1. 

Dokumentasi sistem manajemen 

mutu harus men-cakup: 

a) Persyaratan terdokumentasi 

dari kebijakan mutu dan 

sasaran mutu, 

b) Manual mutu, 

c) prosedur terdokumentasi dan 

rekaman yang disyaratkan 

dalam Standar  ini, 

d) dokumen, termasuk 

rekaman, yang ditetapkan 

oleh organisasi yang 

diperlukan untuk memastikan 

perencanaan, operasi dan 

kendali prosesnya secara 

efektif, dan 

CATATAN 1 Bila dijumpai 

istilah “prosedur 

terdokumentasi” dalam 

Standar ini, ini berarti bahwa 

prosedur itu ditetapkan, 

didokumentasikan, 

diimplementasikan dan 

dipelihara. 

CATATAN2  Jangkauan  

dokumentasi   sistem 

manajemen mutu dapat 

berbeda antara sebuah 

organisasi dengan 

organisasi yang lain karena: 

a) besarnya organisasi  dan 

jenis kegiatannya  

Persyaratan dokumentasi 

organisasi 

Ada rekaman yang 

dipersyaratkan ISO 

9001:2008 (lihat file Guide 

Pengendalian Rekaman),  

Ada, terdapat beberapa proses 

dokumentasi sepanjang penerapan 

SPAN: 

a. Mengikuti SE-01/WPB.32/2015 harus 

membuat kertas kerja sampai dengan 

dokumen ditatausahkan sebagai arsip 

b. Setiap penyerahan dokumen disertai 

Berita Acara Serah Terima dari 

masing-masing pihak. 

c. Adanya audit trail dalam sistem SPAN 

d. Adanya pengarsipan sesuai dengan 

aturan penatausahaan arsip di 

lingkungan Departemen Keuangan. 

KMK Nomor 796/KM.1/1995. 

e. Untuk yang berhubungan dengan 

CSO belum ada dokumentasi atas 

konsultasi yang dilakukan. 

Ada, terdapat beberapa proses 

dokumentasi sepanjang penerapan 

SPAN : 

a. Mengikuti SE-01/WPB.32/2015 

harus membuat kertas kerja 

sampai dengan dokumen 

ditatausahkan sebagai arsip 

b. Setiap penyerahan dokumen 

disertai Berita Acara Serah Terima 

dari masing-masing pihak. 

c. Adanya audit trail dalam sistem 

SPAN 

d. Adanya pengarsipan sesuai 

dengan aturan penatausahaan 

arsip di lingkungan Departemen 

Keuangan. KMK Nomor 

796/KM.1/1995 

e. Untuk yang berhubungan dengan 

CSO belum ada dokumentasi atas 

konsultasi yang dilakukan. 



SEMESTER I TAHUN 2015 
 

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 120 

 

Nomor 

Klausul 
Isi Klausul 

Substansi Persyaratan 

Yang Diperiksa 

Dokumen Yang 

Diperiksa/Cara Memeriksa 

Temuan Auditor 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

b) kerumitan dan 

interaksinya, dan 

c) kompetensi personelnya. 

 

CATATAN 3 Dokumentasi 

dapat dalam bentuk atau 

jenis media apa pun. 

 

4.2.2. 

Organisasi harus menetapkan dan 

memelihara sebuah manual mutu 

yang mencakup : 

a) lingkup sistem manajemen 

mutu, termasuk rincian 

pengecualian  dari  dan  

alasan  pengecualian  apapun 

( lihat 1.2 ) 

b) prosedur terdokumentasi yang 

ditetapkan untuk sistem 

manajemen mutu, atau 

mengacu kepada prosedur 

tersebut, dan 

c) uraian dari interaksi antara 

proses-proses sistem 

manajemen mutu 

Isi manual mutu  

Ada lingkup penerapan dan 

pengecualian berikut 

alasannya, 6 prosedur wajib 

yang disyaratkan atau 

yang setara dengan itu, 

urutan dan interaksi proses 

dalam MM 

Ada, sesuai dengan SOP yang 

menggambarkan keseluruhan proses 

bisnis dan pengendalian yang dilakukan. 

 

Ada, sesuai dengan SOP yang 

menggambarkan keseluruhan proses 

bisnis dan pengendalian yang 

dilakukan. 

4.2.3. 

Harus dibuat suatu prosedur 

terdokumentasi untuk menetapkan 

pengendalian yang diperlukan 

untuk :  

a) menyetujui kecukupan 

dokumen sebelum 

diterbitkan, 

b) meninjau dan 

Pengendalian dokumen  

Ada prosedur pengendalian 

dokumen 

dan kesesuaian 

penerapannya. 

Ada,   sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012 yang kemudian dirinci 

pada  Kepdirjen nomor KEP 133/PB/2014, 

serta harus memenuhi persyaratan TIK 

yang ketat (PIN PPSPM, barcode system 

dll) 

Ada,   sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012 yang kemudian 

dirinci pada  Kepdirjen nomor KEP 

133/PB/2014, serta harus memenuhi 

persyaratan TIK yang ketat (PIN 

PPSPM, barcode system dll) 
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Nomor 

Klausul 
Isi Klausul 

Substansi Persyaratan 

Yang Diperiksa 

Dokumen Yang 

Diperiksa/Cara Memeriksa 

Temuan Auditor 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

memutakhirkan seperlunya 

serta untuk menyetujui ulang 

dokumen, 

c) memastikan bahwa 

perubahan dan status revisi 

terkini dari dokumen 

ditunjukkan, 

d) memastikan bahwa 

versi relevan dari dokumen 

yang berlaku tersedia di 

tempat pemakaian, 

e) memastikan dokumen 

selalu dapat dibaca dan 

mudah dikenali 

f) memastikan bahwa 

dokumen yang berasal dari 

luar yang diperlukan dalam 

perencanaan dan operasi 

sistem manejemen mutu 

serta ditetapkan oleh 

organisasi dikenali dan 

distribusinya dikendalikan, 

dan 

g) mencegah pemakaian 

dokumen kedaluarsa yang 

tak sengaja dan menerakan 

identifikasi sesuai dengan 

dokumen tersebut, apabila 

disimpan untuk maksud 

tertentu 

4.2.4. 
Rekaman harus ditetapkan dan 

dipelihara untuk memberikan bukti 
Pengendalian rekaman  

Ada prosedur pengendalian 

rekaman 

Ada, sesuai dengan   Peraturan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012 

Ada, sesuai dengan   Peraturan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor PER-
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Nomor 

Klausul 
Isi Klausul 

Substansi Persyaratan 

Yang Diperiksa 

Dokumen Yang 

Diperiksa/Cara Memeriksa 

Temuan Auditor 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

kesesuaian dengan persyaratan 

dan beroperasinya secara efektif 

sistem manajemen mutu. Rekaman 

harus tetap mudah dapat dibaca, 

siap ditunjukkan, dan diambil. 

Prosedur terdokumentasi harus 

ditetapkan untuk identifikasi, 

penyimpanan, perlindungan, 

pengambilan, masa simpan, dan 

pembuangan rekaman 

dan lihat file Guide 

Pengendalian Rekaman, 

pastikan semua rekaman 

yang diperlukan tersedia 

tentang Tata Kelola KPPN Percontohan di 

Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan . Contoh : electronic 

filing system 

30/PB/2012 tentang Tata Kelola KPPN 

Percontohan di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan . Contoh : 

electronic filing system 

5.1. 

Pimpinan puncak harus memberi 

bukti dari komitmennya untuk 

pengembangan dan implementasi 

sistem manajemen mutu serta 

perbaikan berkesinambungan 

keefektifannya dengan: 

a) mengkomunikasikan ke 

organisasi pentingnya 

memenuhi persyaratan 

pelanggan dan  peraturan 

perundang-undangan, 

b) menetapkan kebijakan 

mutu, 

c) memastikan sasaran 

mutunya ditetapkan, 

d) melakukan tinjauan 

manajemen, dan 

e) memastikan tersedianya 

sumber daya 

Komitmen pimpinan 

puncak  

Apakah top manajemen dan 

jajaran pimpinan hadir dalam 

manajemen review, periksa 

agenda acara, topic yang 

dibahas, hasil dan  

rekomendasi tindak lanjut 

(lihat guide manajemen 

review) 

Ada, sesuai dengan  Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 

tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas 

Kepatuhan Internal di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Contoh : daftar hadir GKM.  

Namun hasil survei SFO menunjukkan 

tingkat kepuasan pegawai masih rendah. 

Hal ini mengindikasikan komunikasi yang 

belum efektif. 

Ada, sesuai dengan  Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-

34/PB/2013 tentang Tata Kelola 

Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 

di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. Contoh : daftar hadir 

GKM. 

Komunikasi telah berjalan efektif, 

namun kompetensi yang diharapkan 

belum merata. 

5.2. 

Pimpinan puncak harus 

memastikan bahwa persyaratan 

pelanggan ditetapkan dan dipenuhi 

Fokus pelanggan  

Ada criteria Pengguna 

layanan (Pelanggan) sesuai 

dengan spesifikasi Pengguna 

Ada, mengikuti proses kepatuhan internal 

sesuai Keputusan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 

Ada, mengikuti proses kepatuhan 

internal sesuai Keputusan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
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Nomor 

Klausul 
Isi Klausul 

Substansi Persyaratan 

Yang Diperiksa 

Dokumen Yang 

Diperiksa/Cara Memeriksa 

Temuan Auditor 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

dengan sasaran untuk 

meningkatkan kepuasan 

pelanggan.( lihat 7.2.1. dan 8.2.1.) 

 

layanan (Pelanggan), ambil 

sampel 2-3 Pengguna 

layanan (Pelanggan), cek 

evaluasi beberapa layanan 

kepada Pengguna layanan 

(Pelanggan) 

tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas 

Kepatuhan Internal di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

34/PB/2013 tentang Tata Kelola 

Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 

di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan 

5.3. 

Pimpinan puncak harus 

memastikan bahwa kebijakan 

mutunya: 

a) sesuai dengan sasaran 

organisasi; 

b) mencakup komitmen  

untuk memenuhi persyaratan 

dan terus-menerus 

memperbaiki keefektifan 

sistem manajemen mutu 

 

c) menyediakan kerangka 

kerja untuk menetapkan dan 

meninjau tujuan mutu; 

d) disampaikan dan 

difahami  dalam organisasi, 

dan 

e) ditinjau agar terus-

menerus sesuai 

 

Kebijakan mutu  

Periksa kesesuaian kebijakan 

mutu dengan tujuan 

organisasi (visi-misi), 

sasaran yang ingin dicapai 

cukup jelas tersirat, ambil 2-3 

sampel untuk mengetahui 

pemahaman anggota 

organisasi thd kebijakan mutu 

org. 

Ada, pemahaman pegawai cukup 

memadai. 

Ada, namun pemahaman pegawai 

belum memadai. 

Periksa apakan kebijakan 

mutu tsb 

sudah pernah ditinjau ulang. 

(Forum untuk meninjau ulang 

adalah dimanajemen review) 

Ada, sesuai dengan  Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 

tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas 

Kepatuhan Internal di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Contoh : Kegiatan mitigasi risiko yang 

dilaksanakan bersama dengan Kanwil 

DJPBN Sulbar. 

 

Ada, sesuai dengan  Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-

34/PB/2013 tentang Tata Kelola 

Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 

di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. Contoh : Kegiatan 

mitigasi risiko yang dilaksanakan 

bersama dengan Kanwil DJPBN 

Sulbar. 

 

5.4.1. 

Pimpinan puncak harus 

memastikan bahwa sasaran mutu, 

termasuk yang diperlukan untuk 

memenuhi persyaratan produk ( 

lihat 7.1 a ), ditetapkan pada fungsi 

dan tingkat yang relevan dalam 

Sasaran mutu 

Kesesuaiannya dengan tujuan 

organisasi, Sasaran mutu 

yang yang komprehensif 

harus muncul di MM 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012.  

Produk: layanan rekonsiliasi 

menghasilkan BAR, layanan SPM 

menghasilkan SP2D atau SPPT telah 

dilakukan sesuai SOP 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012.  

Produk: layanan rekonsiliasi 

menghasilkan BAR, layanan SPM 

menghasilkan SP2D atau SPPT telah 

dilakukan sesuai SOP 
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Nomor 

Klausul 
Isi Klausul 

Substansi Persyaratan 

Yang Diperiksa 

Dokumen Yang 

Diperiksa/Cara Memeriksa 

Temuan Auditor 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

organisasi. Sasaran mutu harus 

terukur dan konsisten dengan 

kebijakan mutu 
Sasaran mutu harus mewakili 

semua fungsi (bisnis proses 

organisasi) dan 

ditetapkan disetiap jenjang 

organisasi. 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012.  

Produk : dilakukan berjenjang dari FO-

MO-Kepala Seksi-Kepala KPPN. 

Pembagian otorisasi telah dilakukan dan 

dapat diperiksa dari dokumen sumber 

yaitu ceklist berdasar SE Kanwil DJPBN 

Sulbar. 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012.  

Produk : dilakukan berjenjang dari FO-

MO-Kepala Seksi-Kepala KPPN. 

Pembagian otorisasi telah dilakukan 

dan dapat diperiksa dari dokumen 

sumber yaitu ceklist berdasar SE 

Kanwil DJPBN Sulbar. 

5.4.2. 

Pimpinan puncak harus 

memastikan bahwa: 

a) Perencanaan sistem 

manajemen mutu dilakukan 

untuk memenuhi persyaratan 

yang diberikan dalam 4.1, 

seperti juga sasaran mutu, 

dan  

b) Integritas sistem 

manajemen mutu dipelihara, 

apabila perubahan pada 

sistem manajemen mutu 

direncanakan dan 

diimplementasikan  

Perencanaan SMM  

 

Kesesuaian perencanaan 

SMM apakah 

sesuai dengan persyaratan 

SMM (4.1.). Intinya 

memeriksa sinkronisasi 

kebijakan mutu, sasaran 

mutu, rencana mutu dan 

implementasinya 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012.  

Perencanaan : Pegawai dibekali SOP dan 

bimbingan dari atasan langsungnya. 

Implementasi : Pegawai ditempatkan 

sesuai kemampuan dan kewenangan 

(user SPAN dan aplikasi KPPN). 

Integritas proses juga dikendalikan oleh 

Unit Kepatuhan Internal. 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012.  

Perencanaan : Pegawai dibekali SOP 

dan bimbingan dari atasan 

langsungnya. 

Implementasi : Pegawai ditempatkan 

sesuai kemampuan dan kewenangan 

(user SPAN dan aplikasi KPPN). 

Integritas proses juga dikendalikan oleh 

Unit Kepatuhan Internal. 

5.5.1. 

Pimpinan puncak harus 

memastikan bahwa  tanggung 

jawab dan wewenang, ditetapkan 

dan dikomunikasikan dalam 

organisasi 

Tanggungjawab dan 

wewenang  

Kesesuaian tupoksi sesuai 

dengan 

struktur organisasi. 

Ada, sesuai dengan PMK 

169/PMK.01/2012. 

Ada, sesuai dengan PMK 

169/PMK.01/2012. 

Tupoksi dipahami oleh setiap 

anggota organisasi 

Pemahaman pegawai atas tupoksi telah 

merata, hal ini disebabkan oleh beberapa 

alasan, antara lain : pelaksana berasal 

dari Prodip STAN dan berusia muda. 

Masih ada pegawai yang kurang 

memahami tupoksi sehingga apabila 

satu pegawai berhalangan, proses 

bisnis memakan waktu sedikit lebih 

lama. 

5.5.2. 
Pimpinan puncak harus menunjuk 

seorang anggota organisasi 
Wakil manajemen  

Laporan MR kepada pimpinan 

puncak 

Ada,  

Laporan MR dilaksanakan dalam periode 

Ada,  

Laporan MR dilaksanakan dalam 
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Nomor 

Klausul 
Isi Klausul 

Substansi Persyaratan 

Yang Diperiksa 

Dokumen Yang 

Diperiksa/Cara Memeriksa 

Temuan Auditor 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

manajemen yang, di luar tanggung 

jawab lain, harus memiliki 

tanggung jawab dan wewenang 

yang meliputi: 

a) memastikan proses yang 

diperlukan untuk sistem 

manajemen mutu ditetapkan, 

diimplementasikan dan 

dipelihara, 

b) melaporkan kepda 

pimpinan puncak tentang 

kinerja sistem manajemen 

mutunya, dan  kebutuhan 

apapun  untuk perbaikan, 

dan 

c) memastikan promosi 

kesadaran tentang 

persyaratan pelanggan di 

seluruh organisasi. 

 

CATATAN Tanggung 

jawab wakil manajemen dapat 

mencakup sebagai 

penghubung dengan pihak luar 

dalam masalah yang ber-

kaitan dengan sistem 

manajemen mutu 

tentang kinerja implementasi 

SMM 

triwulanan dalam bentuk realisasi IKU. periode triwulanan dalam bentuk 

realisasi IKU. 

 

 

 

Sosialisasi persyaratan 

pelanggan kepada anggota 

organisasi 

 

 

 

Setiap pelaksana memiliki hak yang sama 

dalam menyampaikan informasi kepada 

pelanggan, namun untuk memperjelas 

garis kewenangan, CSO dan SSO 

menjadi ujung tombak penyampaian 

informasi. 

 

 

 

Setiap pelaksana memiliki hak yang 

sama dalam menyampaikan informasi 

kepada pelanggan, namun untuk 

memperjelas garis kewenangan, CSO 

dan SSO menjadi ujung tombak 

penyampaian informasi. 

5.5.3. 

Pimpinan puncak harus 

memastikan bahwa proses 

komunikasi yang sesuai telah 

ditetapkan dalam organisas, dan 

bahwa terjadi komunikasi 

Komunikasi internal  

Pola komunikasi internal yang 

diterapkan di organisasi, 

apakah sudah efektif 

Ada, cukup efektif. 

Kepala KPPN berhubungan dengan 

Kepala Seksi apabila mengkomunikasikan 

informasi internal. Baik dalam informasi 

Up-Bottom maupun Bottom-Up. 

 

 

Ada,cukup efektif. 

Kepala KPPN mengumpulkan satu 

seksi untuk duduk bersama. 
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mengenai keefektifan sistem 

manajemen mutu 

 

5.6.1. 

5.6.2. 

5.6.3 

5.6.1. Umum 

Pimpinan puncak harus meninjau 

sistem manajemen mutu 

organisasi, pada selang waktu 

terencana, untuk memastikan 

kesesuaian, kecukupan dan 

keefektifannya terus berlanjut. 

Tinjauan itu harus mencakup 

penilaian peluang perbaikan dan 

keperluan akan perubahan pada 

sistem manajemen mutu, termasuk 

kebijakan mutu dan sasaran mutu. 

 

Rekaman tinjauan manajemen 

harus dipelihara (lihat 4.2.4) 

 

5.6.2. Masukan 

untuk tinjauan 

manajemen 

 

Masukan untuk tinjauan 

manajemen harus mencakup 

informasi tentang: 

a) hasil audit; 

b) umpan balik pelanggan; 

c) kinerja proses dan 

kesesuaian produk; 

d) status tindakan preventif  

dan tindakan korektif; 

Tinjauan manajemen  

Periksa apakah top 

manajemen benar2 

memanfaatkan forum rapat 

tinjauan manajemen sebagai 

sarana untuk 

memantau kinerja organisasi, 

lihat guide manajemen review. 

Lihat laporan 

tinjauan manajemen, pastikan 

semua 

butir yang diminta dalam 

klausul ini sudah terpenuhi. 

Lihat apakah 

rekomendasi atau tindak 

lanjut dalam laporan tinjauan 

manajemen sudah 

sesuai dengan masalah yang 

ada (temuan audit, keluhan 

pelanggan). 

Dalam melaksanakan langkah-langkah 

manajerial, Kepala KPPN akan 

menggunakan forum  

1. Gugus Kendali Mutu untuk 

membahas permasalahan.  Jadwal 

GKM telah ditentukan dan 

dilaksanakan rutin sekali dalam satu 

minggu. 

2.  Kepala KPPN juga menggunakan 

masukan per seksi dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Pembahasan tanggapan atas hasil 

pembinaan supervisi dilaksanakan 

bersama di hari terakhir pembinaan. 

 

Dalam melaksanakan langkah-langkah 

manajerial, Kepala KPPN akan 

menggunakan forum  

1. Gugus Kendali Mutu untuk 

membahas permasalahan.  

Jadwal GKM telah ditentukan dan 

dilaksanakan rutin sekali dalam 

satu minggu. 

2.  Kepala KPPN juga menggunakan 

masukan per seksi dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Pembahasan tanggapan atas hasil 

pembinaan supervisi dilaksanakan 

bersama di hari terakhir 

pembinaan. 
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e) tindak lanjut  tinjauan 

manajemen yang lalu; 

f) perubahan yang dapat 

mempengaruhi sistem 

manajemen mutu, dan 

g) Saran-saran untuk 

perbaikan. 

 

5.6.3. Keluaran 

tinjauan 

 

Keluaran dari tinjauan manajemen 

harus mencakup keputusan dan 

tindakan apapun yang berkaitan 

dengan: 

a) perbaikan pada 

keefektifan sistem 

manajemen mutu dan 

proses-prosesnya; 

b) perbaikan pada produk 

berkaitan dengan 

persyaratan pelanggan, dan 

c) sumber daya yang 

diperlukan 

6.1. 

Organisasi harus menetapkan dan 

menyediakan sumber daya yang 

diperlukan. 

a) untuk menerapkan dan 

memelihara sistem 

manajemen mutu dan terus-

menerus memperbaiki 

keefektifannya, dan 

Manajemen sumber  daya 

Periksa perencanaan 

anggaran untuk realisasi 

produk dan implementasi 

SMM, periksa alokasi SDM 

untuk realisasi produk dan 

implementasi SMM. 

Alokasi anggaran telah disesuaikan 

dengan tipe KPPN dan beban kerja 

organisasi. 

 

Alokasi anggaran telah disesuaikan 

dengan tipe KPPN dan beban kerja 

organisasi. 
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b) untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan dengan 

memenuhi persyaratan 

pelanggan 

6.2.2. 

Kompetensi, kesadaran dan 

pelatihan, Organisasi harus: 

a) Menetapkan kompetensi 

yang diperlukan bagi 

personel yang melaksanakan 

pekerjaan yang 

mempengaruhi kesesuaian 

pada persyaratan produk; 

b) menyediakan pelatihan atau 

melakukan tindakan lain 

untuk mencapai kompetensi 

yang diperlukan; 

c) memastikan keefektifan 

tindakan  yang dilakukan; 

d) memastikan bahwa 

personelnya sadar akan 

relevansi dan pentingnya 

kegiatan mereka dan 

bagaimana sumbangan 

mereka bagi pencapaian 

sasaran mutu; 

 

e) memelihara rekaman sesuai 

tentang pendidikan, pelatihan 

dan pengalaman (lihat 4.2.4) 

SDM  

Periksa apakah unit kerja 

memiliki rencana 

pengembangan SDM, 

melakukan pemetaan 

kompetensi SDM, melakukan 

gap analisis, cek apakah 

kompetensi dalam serdos 

cocok dengan MK yang 

diajarkan. SDM meliputi 

semua unsure unit kerja : 

akademik, penunjang dan 

administrasi. Periksa 

apakah ada training plan.  

Unit kerja memiliki rencana 

pengembangan SDM : ada, disesuaikan 

dengan jadwal bimtek, capacity building 

dan rakor dari top organisasi. 

Unit kerja melakukan pemetaan 

kompetensi SDM : ada, disesuaikan 

dengan tes hard competency maupun soft 

competency melalui pantauan dari atasan 

langsung. 

Unit kerja melakukan gap analisis : ada, 

dilaksanakan setelah ada hasil dari 

penilaian IKU. 

Unit kerja memiliki rencana 

pengembangan SDM : ada, 

disesuaikan dengan jadwal bimtek, 

capacity building dan rakor dari top 

organisasi. 

Unit kerja melakukan pemetaan 

kompetensi SDM : ada, disesuaikan 

dengan tes hard competency maupun 

soft competency melalui pantauan dari 

atasan langsung. 

Unit kerja melakukan gap analisis : 

ada, dilaksanakan setelah ada hasil 

dari penilaian IKU. 

Evaluasi pasca pelatihan dan 

rekamannya 

Evaluasi pasca diklat sudah dilakukan, 

namun belum terstruktur dan efektif. 

Evaluasi pasca diklat sudah dilakukan, 

namun belum terstruktur dan efektif. 

6.3. 

Organisasi harus menetapkan, 

menyediakan dan memelihara 

prasarana yang diperlukannya 

Infrastruktur  

Inventarisasi kebutuhan 

infrastruktur untuk realisasi 

produk, yang meliputi semua 

Ada, sesuai  Peraturan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012 

tentang Tata Kelola KPPN Percontohan di 

Ada, sesuai  Peraturan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor PER-

30/PB/2012 tentang Tata Kelola KPPN 
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untuk mencapai kesesuaian pada 

persyaratan produk, Prasarana 

mencakup, jika berlaku: 

a) Gedung, ruang kerja dan 

sarana penting terkait; 

b) Peralatan proses, ( baik 

perangkat keras maupun 

perangkat lunak); dan 

c) jasa pendukung ( seperti 

angkutan, komunikasi atau 

sistem informasi) 

kebutuhan sarana dan 

prasarana. Periksa prosedur 

pemeliharaan 

Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan 

Percontohan di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan 

6.4. 

Organisasi harus menetapkan dan 

mengelola lingkungan kerja yang 

diperlukan untuk mencapai 

kesesuaian pada persyaratan 

produk 

Lingkungan 

Kondisi lingkungan yang 

dibutuhkan untuk realisasi 

produk 

Lingkungan kerja telah disusun sesuai 

standarisasi namun untuk pengembangan 

dirasakan kurang fleksibel. 

Lingkungan kerja telah memenuhi 

persayaratan dan dapat 

dikembangkan. 

7.1. 

Dalam merencanakan realisasi 

produk, organisasi harus 

menetapkan yang berikut, jika 

sesuai: 

a) sasaran dan persyaratan 

mutu bagi produk; 

b) kebutuhan menetapkan 

proses, dokumen,      dan 

penyediaan sumber daya 

yang khas  bagi produk ini; 

c) kegiatan verifikasi, validasi, 

pemantauan, inspeksi dan uji 

yang khas bagi produk dan 

kriteria keberterimaan 

produk; 

d) rekaman yang diperlukan 

Perencanaan realisasi 

produk  

 

Ada sasaran mutu dan 

persyaratan produk 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012.  

Produk : SP2D atau SPPT dan BAR 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012.  

Produk : SP2D atau SPPT dan BAR 

Ada detil tahapan proses dan 

dokumentasinya 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012. Detil dan tahapan 

proses terekam dalam aplikasi SPAN 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012. Detil dan tahapan 

proses terekam dalam aplikasi SPAN 

Ada kegiatan verifikasi, 

validasi, pemantauan, 

pengukuran, inspeksi dan 

pengujian yang diperlukan 

untuk memenuhi kriteria 

penerimaan produk 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012. 

Ada ceklist sebagai lembar kendali. 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012. 

Ada ceklist sebagai lembar kendali. 
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untuk memberikan keyakinan 

akan kesesuaian proses dan 

produk yang dihasilkan. 

 

Keluaran perencanaan ini harus 

dalam bentuk yang sesuai bagi 

metode operasi organisasi 

 

CATATAN 1  Sebuah dokumen 

yang  menentukan proses-

proses sistem manajemen 

mutu (termasuk proses 

realisasi produk) dan sumber 

daya yang dipakai pada 

suatu produk, proyek atau 

kontrak tertentu  dapat  

dinamakan rencana mutu 

CATATAN 2  Organisasi dapat 

juga menerapkan 

persyaratan yang diberikan 

daklan 7.3 pada 

pengembangan proses 

realisasi produk 

 

7.2.1. 

Organisasi harus menetapkan: 

a) persyaratan yang ditentukan 

oleh pelanggan, termasuk 

persyaratan untuk 

penyerahan dan pasca 

Penentuan persyaratan 

terkait produk  

 

Ada persyaratan pelanggan 

(wajib, eksplisit, implicit, laten) 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012. 

Setiap persyaratan telah dijelaskan di 

SOP dan disampaikan kepada pelanggan 

(satker) 

Ada, sesuai dengan PMK 

190/PMK.05/2012. 

Setiap persyaratan telah dijelaskan di 

SOP dan disampaikan kepada 

pelanggan (satker) 
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penyerahan; 

b) persyaratan yang tidak 

dinyatakan oleh  pelanggan 

tetapi perlu untuk pemakaian 

yang ditentukan atau yang 

dimaksudkan, bila diketahui; 

c) persyaratan peraturan 

perundang-undangan yang 

dapat digunakan 

olehproduk, dan 

d) persyaratan tambahan apa 

pun yang perlu 

dipertimbangkan oleh 

organisasi 

 

Ada peraturan dan UU yang 

berlaku bagi produk/ jasa. 

Ada, setiap produk memiliki dasar hukum 

tersendiri. Baik PMK, Perdirjen maupun 

Surat Edaran. 

 

Ada, setiap produk memiliki dasar 

hukum tersendiri. Baik PMK, Perdirjen 

maupun Surat Edaran. 

 

Ada persyaratan lain yang 

dianggap perlu oleh 

organisasi 

Tidak ada Tidak ada 

7.2.2. 

 

Tinjauan persyaratan 

terkait produk 

Ada tinjau ulang persyaratan 

7.2.1. lihat bukti 

dokumentasinya 

Ada, setiap ADK (input) yang diterima 

petugas, akan dipastikan kelengkapannya 

secara berjenjang. Dokumentasi tidak 

bersifat spesifik, karena hasil akhir yang 

diutamakan. 

Ada, setiap ADK (input) yang diterima 

petugas, akan dipastikan 

kelengkapannya secara berjenjang.  

Dokumentasi tidak bersifat spesifik, 

karena hasil akhir yang diutamakan. 

7.2.3. 

Organisasi harus menetapkan dan 

menerapkan pengaturan yang 

efektif untuk komunikasi dengan 

pelanggan berkaitan dengan: 

a) informasi produk; 

b) pertanyaan, penanganan 

kontrak atau pesanan, 

termasuk perubahan, dan 

c) umpan balik pelanggan, 

termasuk keluhan pelanggan 

Komunikasi dengan 

pelanggan  

Ada informasi produk/ layanan 
Ada, diinformasikan melalui media web, 

banner dan spanduk. 

Ada, diinformasikan melalui media 

web, banner dan spanduk. 

Ada umpan balik konsumen, 

komplain 

Ada, dilayani oleh petugas/pegawai 

sesuai SOP yang berlaku. 

Umpan balik dapat disampaikan langsung 

melalui web, pengaduan dan sarana 

komunikasi lainnya. 

Ada, dilayani oleh petugas/pegawai 

sesuai SOP yang berlaku. 

Umpan balik dapat disampaikan 

langsung melalui web, pengaduan dan 

sarana komunikasi lainnya. 
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7.3.1. 

Selama perencanaan desain dan 

pengembangan, organisasi harus 

menetapkan: 

a) tahapan desain dan 

pengembangan; 

b) tinjauan verifikasi dan 

validasi yang sesuai bagi tiap 

tahap desain  dan 

pengembangan; 

c) tanggung jawab dan 

wewenang bagi desain dan 

pengembangan . 

Organisasi harus mengelola bidang 

temu antara kelompok berbeda 

yang terkait  dalam desain dan 

pengembangan untuk memastikan 

komunikasi efektif dan kejelasan 

penugasan tanggung jawab. 

Keluaran perencanaan harus 

dimutakhirkan, sesuai dengan 

kemajuan desain dan 

pengembangan 

Desain dan 

pengembangan  

Untuk unit akademik : ada 

metode dan 

prosedur pengembangan 

kurikulum, silabus, RPKPS, 

bahan ajar, metode 

penyampaian, metode 

evaluasi. 

 

Jenis produk : layanan konsultasi dan 

bimtek 

Desain dan pengembangan : ada 

Jenis produk : layanan konsultasi dan 

bimtek 

Desain dan pengembangan : ada 

Ada review, verifikasi, 

validasi, yang sesuai untuk 

setiap tahapan. 

Ada, inovasi dapat diusulkan oleh masing-

masing pegawai dan dibahas bersama. 

 

Ada,  inovasi dapat diusulkan oleh 

masing-masing pegawai dan dibahas 

bersama. 

Ada tanggungjawab dan 

wewenang dalam desain dan 

pengembangan. 

Ada, setiap usulan inovasi ditetapkan 

dengan keputusan kepala kantor untuk 

disetujui. 

Ada, setiap usulan inovasi ditetapkan 

dengan keputusan kepala kantor untuk 

disetujui. 

7.3.2. 

Masukan yang berkaitan dengan 

persyaratan produk harus 

ditentukan dan rekamannya 

dipelihara ( lihat 4.2.4). Ini harus 

mencakup: 

a) persyaratan fungsi dan kinerja 

b) persyaratan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku; 

c) jika dapat informasi yang 

Masukan desain dan 

pengembangan  

Ada persyaratan fungsional 

dan persyaratan kinerja 

Ada, desain dan pengembangan harus 

mendukung tupoksi utama 

Ada, desain dan pengembangan harus 

mendukung tupoksi utama 

Ada persyaratan peraturan 

dan UU yang berlaku 
Tidak ada yang khusus Tidak ada yang khusus 

Ada persyaratan lain yang 

penting bagi desain dan 

pengembangan. 

Ada, bersifat melengkapi dan mudah 

diaplikasikan. 
Ada, sesuai kebutuhan unit. 
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diturunkan dari desain 

sebelumnya yang serupa; 

dan 

d) persyaratan desain dan 

pengembangan lain yang 

esensial 

Masukan ini harus ditinjau akan 

kecukupannya. Persyaratan harus  

lengkap, tidak paksa dan tidak  

saling bertentangan  

7.3.3. 

Keluaran desain dan 

pengembangan harus dalam 

bentuk yang pantas verifikasi 

terhadap masukan desain dan 

pengembangan serta harus 

disetujui  sebelum dikeluarkan 

Keluaran desain dan 

pengembangan harus: 

a) memenuhi persyaratan 

masukan desain dan 

pengembangan; 

b) memberikan informasi sesuai 

untuk pembelian, produksi 

dan penyediaan jasa 

c) berisi atau mengacu pada 

kriteria keberterimaan 

produk; 

d) menentukan karakteristik 

produk yang penting untuk 

pemakaian yang aman dan  

benar 

Luaran desain dan 

pengembangan  

 

Output desain dan 

pengembangan harus sesuai 

dengan persyaratan input. 

Menjadi acuan dalam 

pembelian dan penyediaan 

layanan. 

Ada, desain dan pengembangan yang 

disetujui pimpinan akan dikomunikasikan 

kepada stakeholders. 

Ada, desain dan pengembangan yang 

disetujui pimpinan akan 

dikomunikasikan kepada stakeholders. 

Ada kriteria penerimaan 

produk 
Ada, efektivitas layanan baru dimonitor. Ada, efektivitas layanan baru dimonitor. 
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7.3.4. 

Pada tahap sesuai, harus 

dilakukan tinjauan sistematik pada 

desain dan pengembangan sesuai 

dengan pengaturan yang 

diperlukan ( lihat 7.3.1 ): 

a) untuk menilai kemampuan 

hasil desain dan 

pengembangan memenuhi 

persyaratan , dan 

b) untuk mengidentifikasikan 

masalah apa pun dan 

menyarankan tindakan yang 

diperlukan. 

Peserta tinjauan tersebut harus 

mencakup wakil-wakil fungsi yang 

berkaitan dengan tahap desain dan 

pengembangan yang ditinjau. 

Rekaman hasil  tinjauan dan 

tindakan apa pun yang perlu harus 

dipelihara (lihat 4.2.4). 

Tinjauan desain dan 

pengembangan  

 

Ada evaluasi output desain 

dan pengembangan dalam 

memenuhi persyaratan 

produk 

Ada, melalui diskusi seluruh pegawai. 

 

Ada, diujicobakan dahulu kepada 

sekelompok stakeholders. 

Ada identifikasi masalah dan 

tindakan yang diperlukan 
Ada, dilakukan secara berjenjang. Ada, dilakukan secara berjenjang. 

Ada rekaman yang diperlukan 

Ada, setiap permasalahan 

didokumentasikan dan dijadikan dasar 

penyempurnaan layanan. Namun, 

dokumentasi yang dilakukan belum 

terpadu dalam satu keluaran dan bersifat 

piece meal. 

Ada, setiap permasalahan 

didokumentasikan dan dijadikan dasar 

penyempurnaan layanan.  Namun, 

dokumentasi yang dilakukan belum 

terpadu dalam satu keluaran dan 

bersifat piece meal. 

7.3.5. 

Harus dilakukan verifikasi sesuai 

dengan pengaturan yang 

direncanakan (lihat 7.3.1) untuk 

memastikan bahwa keluaran 

desain dan pengembangan telah 

memenuhi persyaratan masukan 

perancangan dan pengembangan. 

Rekaman hasil verifikasi dan 

tindakan apa pun yang perlu harus 

dipelihara  (lihat 4.2.4) 

Verifikasi desain dan 

pengembangan  

Ada tindakan untuk 

memastikan bahwa output 

desain dan pengembangan 

telah memenuhi persyaratan 

input desain dan 

pengembangan. 

Ada, dilakukan secara berjenjang oleh 

Kasi dan Unit Kepatuhan Internal. 

 

 

Ada, dilakukan secara berjenjang oleh 

Kasi dan Unit Kepatuhan Internal. 

Ada rekaman yang diperlukan 

untuk mencatat semua 

tindakan yang diambil. 

Ada, didokumentasikan untuk masing-

masing unit. 

 

Ada, didokumentasikan untuk masing-

masing unit. 
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7.3.6. 

Harus dilakukan validasi desain 

dan pengembangan menurut 

pengaturan yang telah 

direncanakan ( lihat 7.3.1) untuk 

memastikan bahwa produk yang 

dihasilkan mampu memenuhi 

persyaratan aplikasi yang 

ditentukanatau pemakaian yang 

dimaksudkan, bila diketahui. 

Apabila mungkin, validasi harus 

diselesaikan sebelum penyerahan 

atau imp;ementasi produk. 

Rekaman hasil validasi dan 

tindakan apa pun yang perlu harus 

dipelihara ( lihat 4.2.4. ) 

Validasi desain dan 

pengembangan  

 

Ada tindakan untuk 

memastikan produk yang 

dihasilkan sesuai dengan 

desain yang dikembangkan. 

Ada, melalui pengendalian supervisi, dan 

pembinaan oleh internal control dan unit 

vertikal kanwil. 

Ada, melalui pengendalian supervisi, 

dan pembinaan oleh internal control 

dan unit vertikal kanwil. 

Ada rekaman yang diperlukan 

untuk mencatat semua 

tindakan yang diambil 

Ada, didokumentasikan oleh masing-

masing unit. 

Ada, didokumentasikan oleh masing-

masing unit. 

7.3.7. 

Perubahan desain dan 

pengembangan harus ditunjukan 

dan rekamannya dipelihara. 

Perubahan yang ditinjau, diverifikasi 

dan dibenarkan, secara sesuai, 

disetujui sebelum 

dimplementasikan. Tinjauan 

perubahan desain dan 

pengembangan harus mencakup 

evaluasi pengaruh perubahan pad 

bagian produk dan produk yang 

telah diserahkan 

Rekaman hasil peninjauan 

perubahan dan tindakan apapun 

yang perlu harus dipelihara (lihat 

4.2.4) 

Pengendalian perubahan 

desain dan 

pengembangan 

 

Ada prosedur perubahan 

terhadap disain dan 

pengembangandan harus 

direview, diverivikasi dan 

divalidasi untuk memastikan 

perubahan tidak akan 

menurunkan kinerja produk. 

Ada, proses bisnis disesuaikan mengikuti 

perubahan oleh kantor pusat 

Ada, proses bisnis disesuaikan 

mengikuti perubahan oleh kantor pusat. 

Ada rekaman yang diperlukan 

untuk mencatat semua 

tindakan yang diambil. 

Ada, didokumentasikan oleh masing-

masing unit. 

Ada, didokumentasikan oleh masing-

masing unit. 
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7.4.1. 

Organisasi harus memastikan 

bahwa produk yang dibeli sesuai 

dengan persyaratan pembelian 

yang ditentukan. Jenis dan 

jangkauan pengendalian pada 

pemasok dan produk yang dibeli 

harus bergantung pada pengaruh 

produk yang dibeli pada realisasi 

produk berikutnya atau produk akhir 

Organisasi harus menilai dan 

memilih pemasok berdasarkan 

kemampuannya memasok produk 

sesuai dengan persyaratan 

organisasi. Kriteria pemilihan, 

evaluasi dan evaluasi ulang harus 

ditetapkan. Rekaman hasil 

penilaian dan tindakan apapun yag 

perlu yang timbul dari evaluasi itu 

harus dipelihara (lihat 4.2.4) 

Proses pembelian  

Ada kriteria seleksi, evaluasi 

dan reevaluasi pemasok. 

Ada, mengikuti proses pengadaan barang 

dan jasa secara umum. 

Ada, mengikuti proses pengadaan 

barang dan jasa secara umum. 

Ada rekaman yang diperlukan 

untuk mencatat semua 

tindakan yang diambil. 

Ada, terdokumentasi pada unit 

pengadaan. 

Ada, terdokumentasi pada unit 

pengadaan. 

7.4.2. 

Informasi pemblian harus 

menguraikan produk yang dibeli, 

termasuk bila sesuai  

a) Persyaratan persetujuan 

produk, prosedur , proses dan 

peralatan, 

b) Persyaratan kualifikasi 

personel dan  

c) Persyaratan sistem 

manajemen umum 

Organisasi harus memastiakn 

kecukupan persyaratan pembelian 

yang ditentukan sebelum 

Informasi pembelian  
Ada informasi spesifikasi 

produk yang akan dibeli. 

Ada, tertuang dalam proses pengadaan 

dan faktur pembelian. 

Ada, tertuang dalam proses pengadaan 

dan faktur pembelian. 
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dikomunikasikan ke pemasok 

7.4.3. 

Organisasi harus menetapkan dan 

menerapkan inspeksi atau kegiatan 

lain yang diperlukan untuk 

memastikan bahwa produk yang 

dibeli memenuhi persyaratan 

pembelian yang ditentukan 

Apabila organisasi atau 

pelanggannya bermaksud untuk 

melakukan verifikasi di tempat 

pemasok, organisasi harus 

menyatakan pengaturan verifikasi 

yang dimaksudkan dan metode 

pelepasan produk dalam informasi 

pembelian 

Verifikasi produk yang 

dibeli  

Ada kegiatan pemeriksaan 

untuk memastikan produk 

yang dibeli sesuai dengan 

persyaratan/ spesifikasi 

pembelian. 

Ada, oleh pejabat penerima barang dan 

jasa berdasarkan Perpres Nomor 54 

Tahun 2010 yang disempurnakan dengan 

Perpres 70 tahun 2012 

Ada, oleh pejabat penerima barang dan 

jasa berdasarkan Perpres Nomor 54 

Tahun 2010 yang disempurnakan 

dengan Perpres 70 tahun 2012 

7.5.1. 

Organisasi harus merencanakan 

dan melaksanakan produksi dan 

penyediaan jasa dalam keadaan 

terkendali. Kondisi terkendali harus 

mencakup, jika berlaku :  

a) ketersediaan informasi 

yang menguraikan karakteristik 

produk, 

b) ketersediaan instruksi 

kerja, secukupnya 

c) pemakaian peralatan 

yang sesuai, 

d) ketersediaan dan 

pemakaian sarana pemantauan 

dan pengukuran, 

e) implementasi 

pemantauan dan pengukuran, 

Pengendalian penyediaan 

layanan  

Ada informasi karakteristik 

layanan 

Ada, dalam bentuk brosur, leaflet, 

spanduk dsb 

Ada, dalam bentuk brosur, leaflet, 

spanduk dsb 

Ada instruksi kerja yang 

diperlukan 

Ada, SOP layanan terpampang di ruang 

layanan.  

Ada, SOP layanan terpampang di 

ruang layanan. 

Ada penggunaan peralatan 

yang diperlukan 

Ada, peralatan mengikuti standarisasi dari 

Kantor Pusat. 

Ada, peralatan mengikuti standarisasi 

dari Kantor Pusat. 

Ada peralatan pemantauan 
Ada, terdapat unit yang khusus untuk 

menangani hal ini. 

Ada, terdapat unit yang khusus untuk 

menangani hal ini. 

Ada implementasi 

pemantauan 

Ada, dilakukan oleh Unit Kepatuhan 

Internal. 

Ada, dilakukan oleh Unit Kepatuhan 

Internal. 

Ada implementasi 

penyampaian produk 

Ada, dilakukan oleh petugas FO di ruang 

layanan. 

Ada, dilakukan oleh petugas FO di 

ruang layanan. 
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dan 

f) implementasi kegiatan 

pelepasan, penyerahan dan 

pasca penyerahan 

7.5.2. 

Organisasi harus menetapkan 

menetapkan pengaturan proses ini 

termasuk bila berlaku : 

a) kriteria yang ditetapkan 

untuk tinjauan dan persetujuan 

proses, 

b) persetujuan peralatan dan 

kualifikasi personel, 

c) pemakaian metode dan 

prosedur tertentu, 

d) persyaratan rekaman (lihat 

4.2.4), dan  

e) validasi ulang 

Validasi proses 

penyediaan layanan  

Ada tindakan/ prosedur untuk 

memastikan kemampuan 

proses dalam 

mencapai hasil yang 

direncanakan 

Ada, terdapat evaluasi terhadap sarana 

dan prasarana pendukung serta beban 

kerja organisasi setiap triwulan. 

Ada, terdapat evaluasi terhadap sarana 

dan prasarana pendukung serta beban 

kerja organisasi setiap triwulan. 

7.5.3. 

Apabila sesuai, organisasi harus 

mengidentifikasikan produk dengan 

cara sesuai diseluruh realisasi 

produk. 

Organisasi harus mengidentifikasi 

status produk sehubungan dengan 

persyaratan peantauan dan 

pengukuran 

Apabila mampu telusur 

dipersyaratkan, organisasi harus 

mengendalikan dan merekam 

identifikasi khas dari produk (lihat 

4.2.4) 

CATATAN       Dibeberapa sektor 

industri, manajemen konfigursi 

Identifikasi dan mampu 

telusur  

Ada metode untuk identifikasi 

setiap layanan dan produk 

yang dihasilkan. 

Ada, melalui mekanisme sampling pada 

saat penilaian kepatuhan, internal dan 

pembinaan dan supervisi oleh Kanwil. 

Ada, melalui mekanisme sampling 

pada saat penilaian kepatuhan, internal 

dan pembinaan dan supervisi oleh 

Kanwil. 
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adalah sarana yang dipakai untuk 

memelihara identifikasi dan mampu 

telusur 

7.5.4. 

Organisasi harus memelihara 

dengan baik milik pelanggan,  

selama dalam pengendalian 

organisasi atau dipakai oleh 

organisasi. Organisasi harus 

mengidentifikasi, memverifikasi, 

melindungi dan menjaga milik 

pelanggan yang disediakan untuk 

dipakai atau disatukan ke dalam 

produk. Jika milik pelanggan hilang, 

rusak atau ditemukan tak layak 

pakai, organisasi harus 

melaporkannya pada pelanggan 

dan memelihara rekamannya (lihat 

4.2.4) 

CATATAN      Milik Pelanggan 

dapat mencakup kepemilikan 

intelektual 

Properti pelanggan  

Ada prosedur/ ketentuan 

untuk menangani property 

pelanggan 

Ada, tersedia ruangan, sarana dan 

prasarana yang didedikasikan bagi 

pelanggan, antara lain : tempat parkir 

yang memadai, ruangan laktasi yang 

ramah gender, dan peralatan charging 

gadget. 

Ada, tersedia ruangan, sarana dan 

prasarana yang didedikasikan bagi 

pelanggan, antara lain : tempat parkir 

yang memadai, ruangan laktasi yang 

ramah gender, dan peralatan charging 

gadget. 

7.5.5. 

Organisasi harus memelihara 

kesesuaian produk selama proses 

internal dan penyerahan ke tujuan 

yang dimaksudkan. Preservasi ini 

harus mencakup identifikasi, 

penanganan, pengemasan, 

penyimpanan dan perlindungan. 

Preservasi harus berlaku juga 

untuk bagian produk 

Preservasi produk  

Ada prosedur/ ketentuan 

untuk menangani preservasi 

produk, missal prosedur 

penyimpanan soal ujian 

Ada, namun dilakukan secara elektronik 

melalui aplikasi OM-SPAN. 

Ada, namun dilakukan secara 

elektronik melalui aplikasi OM-SPAN. 
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7.6. 

Apabila diperlukan untuk 

memastikan keabsahan hasil, 

peralatan pengukuran harus : 

a) dikalibrasi atau diverifikasi 

pada selang waktu tertentu, 

atau sebelum dipakai, 

terhadap standar pengukuran 

yang tertelusur ke standar 

pengukuran internasional 

atau nasional ;  bila standar 

seperti itu tidak ada, dasar 

yang dipakai untuk kalibrasi 

atau verifikasi harus direkam; 

b) disetel atau disetel ulang 

secukupnya; 

c) diidentifikasi untuk 

memungkinkan status 

kalibrasinya  ditetapkan; 

d) dijaga dari penyetelan 

yang akan membuat hasil 

pengukuran tidak sah; 

e) dilindungi dari kerusakan 

dan penurunan mutu selama 

penanganan, perawatan dan 

penyimpanan 

Selain itu, organisasi harus menilai 

dan merekam keabsahan hasil 

pengukuran sebelumnya bila 

peralatan ditemukan tidak 

memenuhi persyaratan. Organisasi 

harus melakukan tindakan yang 

sesuai pada peralatan dan produk 

Pengendalian 

pemantauan dan 

peralatan pengukuran 

Ada prosedur/ ketentuan 

untuk melakukan 

pemantauan. 

Ada, dilakukan oleh kasubag umum dan 

diverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal. 

Ada, dilakukan oleh kasubag umum 

dan diverifikasi oleh Unit Kepatuhan 

Internal. 

Ada validasi alat ukur, missal 

soal ujian  

Ada, dilakukan oleh Unit Kepatuhan 

Internal. 

Ada, dilakukan oleh Unit Kepatuhan 

Internal. 

Mampu telusur alat ukur ke 

standar nasional/ 

internasional, benchmark 

standar evaluasi ke 

konsorsium bidang ilmu 

nasional/ internasional 

Ada, proses bisnis yang ada pada saat ini 

mengacu pada standar internasional di 

bidang perbendaharaan dengan sistem 

TIK yang terintegrasi. 

Ada, proses bisnis yang ada pada saat 

ini mengacu pada standar internasional 

di bidang perbendaharaan dengan 

sistem TIK yang terintegrasi. 
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manapun yang terpengaruh. 

Rekaman hasil kalibrasi dan 

verifikasi harus dipelihara (lihat 

4.2.4) 

8.1. 

Organisasi harus merencanakan 

dan mengimplementasikan proses 

pemantauan, pengukuran, analisis 

dan perbaikan yang diperlukan 

untuk  

a) memperagakan 

kesesuaian produk, 

b) memastikan kesesuaian 

sistem manajemen mutu, dan 

c) terus-menerus 

memperbaiki keefektifan 

sistem manajemen mutu 

Hal ini harus mencakup penetapan 

metode yang berlaku, termasuk 

teknik statistik, dan jangkauan 

pemakaiannya 

 

Pengukuran, analisis, 

perbaikan  

Ada prosedur/ ketentuan 

pemantauan 

Ada, merupakan bagian tugas dari Unit 

Kepatuhan Internal. 

Ada, merupakan bagian tugas dari Unit 

Kepatuhan Internal. 

Hasil pemantauan dianalisis 

Hasil pemantauan dianalisis dan 

dilaporkan dalam berbagai bentuk ke 

Kantor Pusat. 

Hasil pemantauan dianalisis dan 

dilaporkan dalam berbagai bentuk ke 

Kantor Pusat. 

Digunakan untuk perbaikan 

proses 

Usulan-usulan perbaikan menjadi bahan 

masukan penyempurnaan proses bisnis. 

Usulan-usulan perbaikan menjadi 

bahan masukan penyempurnaan 

proses bisnis. 

8.2.1. 

Sebagai salah satu pengukuran 

kinerja sistem manajemen mutu, 

organisasi harus memantau 

informasi yang berkaitan dengan 

persepsi pelanggan apakah 

organisasi telah memenuhi 

persyaratan pelanggan. Metode 

untuk memperolah dan memakai 

informasi ini harus ditetapkan 

Kepuasan pelanggan  

Ada prosedur pengukuran 

kepuasan pelanggan (Misal 

audit layanan prima) 

Ada, sesuai dengan  PER-30/PB/2012 

dan   sesuai dengan  Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-26/PB/2013 

jo. KEP-189/PB/2014. 

Melalui Survey IKM 

Ada, sesuai dengan  PER-30/PB/2012 

dan   sesuai dengan  Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-

26/PB/2013 jo. KEP-189/PB/2014. 

Melalui Survey IKM 
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8.2.2. 

Organisasi harus melakukan audit 

internal pada selang waktu 

terencana untuk menentukan 

apakah sistem manajemen mutu  

a) memenuhi pengaturan 

yang direncanakan (lihat 7.1), 

pada persyaratan standar ini 

dan pada persyaratan sistem 

manajemen mutu 

b) diterapkan dan dipelihara 

secara efektif 

Program audit harus direncanakan, 

dengan mempertimbangkan status 

serta pentingnya proses dan area 

yang diaudit, termasuk hasil audit 

sebelumnya. Kriteria, lingkup, 

frekuensi dan metode audit harus 

ditetapkan. Pemilihan auditor dan 

pelaksanaan audit harus 

memastikan keobjektifan dan 

ketidakberpihakan proses audit. 

Auditor tidak boleh mengaudit 

pekerjaan mereka sendiri. 

Tanggung jawab dan persyaratan 

untuk perencanaan pelaksanaan 

audit, serta pelaporan hasil dan  

pemeliharaan rekaman (lihat 4.2.4) 

harus ditetapkan dalam proses 

terdokumentasi. 

Manajemen yang bertanggung 

jawab atas area yang diaudit harus 

Audit internal  

 

Ada prosedur audit internal 

dan terjadwal 

Ada , dalam periode bulanan, triwulanan, 

semesteran dan tahunan. 

Ada, dalam periode bulanan, 

triwulanan, semesteran dan tahunan. 

Ada rekaman tindak lanjut 

hasil audit 

Ada, sesuai dengan  PER-30/PB/2012 

dan   sesuai dengan  Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-26/PB/2013 

jo. KEP-189/PB/2014. 

Dipersyaratkan untuk menyediakan 

lembar matriks temuan dan 

permasalahan. 

Ada, sesuai dengan  PER-30/PB/2012 

dan   sesuai dengan  Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-

26/PB/2013 jo. KEP-189/PB/2014. 

Dipersyaratkan untuk menyediakan 

lembar matriks temuan dan 

permasalahan. 
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memastikan bahwa tindakan 

dilakukan tanpa ditunda untuk 

menghilangkan ketidaksesuaian 

dan penyebab ketidaksesuaian 

yang ditemukan 

8.2.3. 

Organisasi harus menerapkan 

metode  pemantauan yang sesuai, 

jika memungkinkan dilaksanakan 

dengan pengukuran proses sistem 

manajemen mutu. Metode ini harus 

memperagakan kemampuan 

proses untuk mencapai hasil yang 

direncanakan. Apabila hasil yang 

direncanakan apabila hasil yang 

direncanakan tidak tercapai, harus 

dilakukan koreksi dan tindakan 

korektif, seperlunya, untuk 

memastikan kesesuaian prosduk 

Pemantauan dan 

pengukuran proses  

 

Ada ketentuan pemantauan 

prosedur tindakan 

pencegahan dan koreksi 

Ada, setiap koreksi akan disesuaikan 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

Ada, setiap koreksi akan disesuaikan 

dengan peraturan yang berlaku. 

8.2.4. 

Organisasi harus memantau dan 

mengukur karakteristik produk untuk 

memverifikasi bahwa persyaratan 

produk tersebut terpenuhi. Hal ini 

harus dilakukan pada tahap yang 

sesuai dari proses realisasi produk 

menurut pengaturan yang sudah 

terencana (lihat 7.1) 

Bukti kesesuaian dengan kriteria 

penerimaan harus dipelihara. 

Rekaman harus menunjukkan 

oranng yang berwenang melepas 

produk (lihat 4.2.4) 

Pelepasan produk atau penyerahan 

Pemantauan dan 

pengukuran produk  

Ada prosedur/ ketentuan 

pemantauan dan pengukuran 

produk. 

Ada,  prosedur/ ketentuan pemantauan 

dan pengukuran produk diatur dengan 

dasar hukum yang terkait sesuai dengan 

spesifikasinya. 

 

Ada,  prosedur/ ketentuan pemantauan 

dan pengukuran produk diatur dengan 

dasar hukum yang terkait sesuai 

dengan spesifikasinya. 

Rekaman kesesuaian produk 

dengan persyaratan 

Ada, rekaman  kesesuaian produk dengan 

persyaratan terdokumentasi by system 

(dalam aplikasi), apabila tidak sesuai, 

maka aplikasi akan menolak dan petugas 

meminta pelanggan untuk menyesuaikan. 

Ada, rekaman  kesesuaian produk 

dengan persyaratan terdokumentasi by 

system (dalam aplikasi),  apabila tidak 

sesuai, maka aplikasi akan menolak 

dan petugas meminta pelanggan untuk 

menyesuaikan. 
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Nomor 

Klausul 
Isi Klausul 

Substansi Persyaratan 

Yang Diperiksa 

Dokumen Yang 

Diperiksa/Cara Memeriksa 

Temuan Auditor 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

jasa tidak boleh dianjurkan sampai 

semua pengaturan yang terencana 

(lihat 7.1) diselesaikan secara 

memuaskan, kecuali kalau disetujui 

oleh kewenangan yang relevan, 

apabila memungkinkan disetujui 

oleh pelnggan 

8.3. 

Organisasi harus menangani 

prosduk yang tidak sesuai dengan 

satu atau lebih dari cara berikut: 

a) dengan melakukan 

tindakan untuk menghilangkan 

ketidak-sesuaian yang 

ditemukan; 

b) dengan membolehkan 

pema-kaian, pelepasan atau 

penerimaan melalui konsesi oleh 

kewenangan yang relevan dan, 

apabila mungkin oleh pelanggan; 

c) dengan melakukan 

tindakan untuk mencegah 

pemakaian atau aplikasi awal 

yang dimaksudkan 

Rekaman ketidaksesuaian dan 

tindakan berikutna, termasuk 

konsesi yang diperoleh harus 

dipelihara (lihat 4.2.4) 

Apabila produk yang tidak sesuai 

dikoreksi, harus dilakukan verifikasi 

ulang memperagakan untuk 

kesesuaian terhadap persyaratan 

tersebut 

Pengendalian produk 

tidak sesuai  

Ada prosedur pengendalian 

produk tidak sesuai 

Ada, setiap perlakuan untuk produk yang 

tidak sesuai akan disesuaikan dengan 

peraturan yang berlaku. 

Misal : produk : SPPT/SP2D, 

ketidaksesuaian terjadi pada data kontrak. 

Maka treatment nya akan mengacu pada 

Per-58/PB/2013 

Ada, setiap perlakuan untuk produk 

yang tidak sesuai akan disesuaikan 

dengan peraturan yang berlaku. 

Misal : produk : SPPT/SP2D, 

ketidaksesuaian terjadi pada data 

kontrak. Maka treatment nya akan 

mengacu pada Per-58/PB/2013 

Kriteria produk tidak sesuai, 

tindakan pencegahan, 

tindakan koreksi didefinisikan 

dengan jelas. 

Ada, merupakan bagian tugas Unit 

Kepatuhan Internal. 

Ada, merupakan bagian tugas Unit 

Kepatuhan Internal. 

Ada rekaman dan tindakan 

yang diperlukan 

Ada, dalam bentuk tanda terima, 

pengaduan, dan lembar konsultasi. 

Ada, dalam bentuk tanda terima, 

pengaduan, dan lembar konsultasi. 
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Nomor 

Klausul 
Isi Klausul 

Substansi Persyaratan 

Yang Diperiksa 

Dokumen Yang 

Diperiksa/Cara Memeriksa 

Temuan Auditor 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

Apabila produk yang tidak sesuai 

ditemukan setelah penyerahan atau 

mulai dipakai, organisasi harus 

melakukan tindakan yang sesuai 

dengan efek atau efek potensial  

akibat ketidaksesuaian tersebut 

 

8.4. 

Analisis data harus memberikan 

informasi yang berkaitan dengan: 

a) kepuasan pelanggan (lihat 

8.2.1), 

b) kesesuaian pada 

persyaratan produk (lihat 7.2.1) 

c) karakteristik dan 

kecenderungan proses dan 

produk termasuk peluang untuk 

tindakan pencegahan,  

d) pemasok 

Analisis data  

Ada analisis data tentang 

kepuasan pelangan, 

kesesuaian persyaratan 

produk, kecenderungan 

proses dan peluang untuk 

tindakan pencegahan serta 

evaluasi pemasok. 

Ada, sesuai dengan  PER-30/PB/2012 

dan   sesuai dengan  Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-26/PB/2013 

jo. KEP-189/PB/2014. 

 Melakukan tindak lanjut atas survey IKM 

Ada, sesuai dengan  PER-30/PB/2012 

dan   sesuai dengan  Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-

26/PB/2013 jo. KEP-189/PB/2014. 

 Melakukan tindak lanjut atas survey 

IKM 

8.5.1. 

Organisasi harus terus-menerus 

memperbaiki keefektifan sistem 

manajemen mutu melalui 

pemakaian kebijakan mutu,sasaran 

mutu,  hasil audit, analisis data, 

tindakan korektif dan preventif dan 

peninjauan manajemen 

 

Perbaikan berkelanjutan  

Ada sinkronisasi antara 

kebijakan mutu, sasaran 

mutu. 

Ada, mengikuti prosedur yang ditetapkan 

oleh Kantor Pusat. 

Ada, mengikuti prosedur yang 

ditetapkan oleh Kantor Pusat. 

Hasil audit, tindakan 

pencegahan dan tindakan 

koreksi serta analisis data 

dibahas dalam manjemen 

review dan digunakan untuk 

perbaikan 

 Sesuai dengan KEP-189/PB/2014 bahwa 

KPPN mengirimkan tanggapan atas LHPS 

dua minggu setelah pembinaan dan 

supervisi dilakukan. 

Sesuai dengan KEP-189/PB/2014 

bahwa KPPN mengirimkan tanggapan 

atas LHPS dua minggu setelah 

pembinaan dan supervisi dilakukan. 

8.5.2. 
Harus  ditetapkan prosedur 

terdokumentasi untuk menetapkan 
Tindakan koreksi  

Ada prosedur tindakan 

koreksi. 

Ada, melalui prosedur validasi data SP2D 

dan Berita Acara Rekonsiliasi 

Ada, melalui prosedur validasi data 

SP2D dan Berita Acara Rekonsiliasi 
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Nomor 

Klausul 
Isi Klausul 

Substansi Persyaratan 

Yang Diperiksa 

Dokumen Yang 

Diperiksa/Cara Memeriksa 

Temuan Auditor 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

persyaratan bagi: 

a) peninjauan 

ketidaksesuaian (termasuk 

keluuhakn pelanggan) 

b) penetapan penyebab 

ketidaksesuaian, 

c) penilaian kebutuhan 

tindakan untuk memastikan 

bahwa ketidaksesuaian tidak 

terulang, 

d) penetapan dan 

penerrapan tindakan yang 

diperlukan, 

e) rekaman hasil tindakan 

yang dilakukan (lihat 4.2.4), 

dan 

f) peninjauan tindakan 

krektif yang dilakukan 

 

Ada review ketidak sesuaian 

produk, identifikasi penyebab, 

evaluasi tindakan 

yang diambil. 

Ada, melalui prosedur validasi data SP2D 

dan Berita Acara Rekonsiliasi 

Ada, melalui prosedur validasi data 

SP2D dan Berita Acara Rekonsiliasi 

Ada rekaman dan tindakan 

yang diperlukan 

Ada, didokumentasikan oleh masing-

masing unit dan dengan BAR Rekonsiliasi 

internal 

Ada, didokumentasikan oleh masing-

masing unit dan dengan BAR 

Rekonsiliasi internal 

8.5.3. 

Harus ditetapkan prosedur 

terdokumentasi untuk menetapkan 

persyaratan bagi: 

a) penetapan 

ketidaksesuaian potensial dan 

penyebabnya 

b) penyebab keluhan akan 

tindakan untuk mencegah 

terjadinya ketidaksesuaian, 

c) penetapan dan 

penerapan tindakan yang 

diperlukan, 

d) rekaman hasil tindakan 

Tindakan pencegahan  

Ada prosedur tindakan 

pencegahan 

Ada, melalui himbauan dan sosialisasi 

peraturan 

Ada, melalui himbauan dan sosialisasi 

peraturan 

Ada daftar potensi 

ketidaksesuaian dan 

penyebannya, evaluasi 

tindakan yang diambil. 

Ada, dan dikelola seksi MSKI Ada, dan dikelola seksi VeraKI 

Ada rekaman dan tindakan 

yang diperlukan 

Ada, didokumentasikan oleh masing-

masing unit 

Ada , didokumentasikan oleh masing-

masing unit 
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Nomor 

Klausul 
Isi Klausul 

Substansi Persyaratan 

Yang Diperiksa 

Dokumen Yang 

Diperiksa/Cara Memeriksa 

Temuan Auditor 

KPPN Mamuju KPPN Majene 

yang dilakukan (lihat 4.2.4), 

dan 

e) peninjauan tindakan 

preventif yang dilakukan 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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Tana Lotong Memanggil - Seorang model memperagakan sebuah tarian 
dalam Festival Tana Lotong Memanggil. Tana Lotong Memanggil 
merupakan sebuah even budaya di Kabupaten Mamuju yang dirancang 
untuk merekonstruksi kembali keluhuran peradaban dimasa lampau untuk 
menata masa depan yang lebih baik bagi masyarakat di Kalumpang, 
Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Tana Lotong dalam 
pengertian lokal di masyarakat Kalumpang adalah tanah hitam yang subur, 
tanah dimana salah satu peradaban tertua di Pulau Sulawesi tumbuh dan 
berkembang. Event ini adalah upaya untuk mempertemukan kembali kohesi 
sosial dan budaya yang telah lama terjalin antara komunitas masyarakat 
pedalaman Kalumpang dan Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat, komunitas 
masyarakat pedalaman Toraja dan Luwu Utara di Provinsi Sulawesi 
Selatan, komunitas masyarakat pedalaman Kulawi, Lindu dan Pipikoro di 
Provinsi Sulawesi Tengah serta komunitas masyarakat pedalaman 
Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. (Foto: Tadjuddin Parenta) 
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Keong di Atas Cendawan - Terletak di dekat garis khatulistiwa 

menyebabkan Sulawesi Barat memiliki kelembaban yang tinggi dan 

merupakan habitat bagi tumbuhnya cendawan. Saat hujan tiba 

cendawan-cendawan tersebut menjadi tempat berlindung bagi siput-

siput kecil. Sebuah pemandangan yang jamak di daerah tropis. (Foto: 

Tadjuddin Parenta) 
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CATATAN PENTING LAINNYA  
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A. Penanganan Kompetensi SDM yang Tidak Merata 

Pembinaan kepegawaian masih belum berjalan dengan optimal di masing-

masing KPPN, terutama menyangkut pemberian grade kepada para pegawai. 

Masih ditemukan adanya pegawai yang memiliki grade tinggi, namun kurang 

berkontribusi dalam pelaksanaan tugas KPPN. Pada prinsipnya, pengelolaan 

kepegawaian menggunakan pangkat, jabatan, pendidikan, dan usia menjadi 

tolok ukur dalam pengambilan keputusan organisasi untuk menetapkan 

kebutuhan jumlah pegawai khususnya pada KPPN Mamuju dan KPPN 

Majene. Dengan penerapan ABK (Analisis Beban Kerja) pada manajemen 

kepegawaian di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi 

Barat, kondisi pengelolaan sumber daya manusia memang terlihat telah 

mencukupi standar, hal ini dapat dilihat dari data yang diambil di pbnOpen. 

Kenyataannya, banyak pegawai yang memiliki pangkat dan grade yang tinggi 

kurang kompeten dalam menyelesaikan tugas.  

Sebagai contoh, di KPPN Majene apabila mengandalkan data ABK, maka 

seluruh jabatan yang ada telah diduduki oleh pegawai yang memenuhi syarat. 

Kenyataannya seringkali sulit mencari pegawai pengganti apabila pegawai 

yang biasanya melayani satker menjalankan cuti/berhalangan hadir. Bahkan 

seringkali dikeluhkan, KPPN Majene kekurangan jumlah pegawai. Kondisi ini 

disebabkan oleh pegawai yang telah berusia di atas 50 tahun dan memiliki 

tingkat pendidikan tinggi, namun ternyata tidak cukup siap beradaptasi 

menghadapi tantangan perubahan yang ada. Akibatnya sulit untuk melakukan 

standarisasi pelayanan antar pegawai dan berpotensi menurunkan kepuasan 

masyarakat. Dan akhirnya muncul keluhan bahwa jumlah pegawai yang ada 

dirasakan tidak mencukupi. 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah menyampaikan hal ini sebagai masukan 

perbaikan pengelolaan SDM di KPPN. Mekanisme kenaikan grade perlu 

dilaksanakan lebih selektif dengan melihat kontribusi pegawai bagi organisasi, 

dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Selain itu, 

KPPN perlu lebih mengefektifkan pelaksanaan GKM dan program-program 

peningkatan kapasitas pegawai lainnya. Seluruh kegiatan dimaksud harus 

dievaluasi secara berkala agar hasilnya berdaya guna. 

B. Korelasi Survei IKM dengan Survei Employee Engagement 

Employee engagement adalah sebuah konsep yang menggabungkan nilai, 

tujuan, dan strategi dari perspektif individu dengan perspektif organisasi. 

Indikator kinerja pengelolaan SDM secara ideal harus dipandang dari dua 

perspektif yaitu perspektif pegawai dan perspektif organisasi. Dari perspektif 

pegawai tercermin dari tingkat kepuasan yang tinggi, sedangkan dari 

perspektif organisasi tercermin dari tingkat keterlibatan/kontribusi pegawai 

dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Terdapat lima level engagement, 

yaitu: 

1. The Engaged adalah pegawai yang berkontribusi tinggi dan dengan 

tingkat kepuasan tinggi. 

2. Almost Engaged adalah pegawai yang berkontribusi dan memiliki 

kepuasan sedang tinggi atau yaitu Pegawai yang tidak konsisten dalam 

bekerja, tapi berorientasi. 

3. Honeymooners & Hamsters yaitu pegawai yang memiliki kontribusi 

rendah dan kepuasan sedang tinggi. 

4. Crash & Burners yaitu pegawai yang memiliki Kontribusi sedang tinggi, 

namun kepuasan rendah atau yaitu pegawai yang kecewa dan lelah 

serta tidak mendapat apresiasi dari kepuasan dan kesuksesan pribadi.   

5. The Disengaged yaitu pegawai yang paling tidak sesuai dengan prioritas 

organisasi, merasa tak berguna dan tidak tahu jelas apa yang 

dibutuhkan dalam bekerja dan skeptis. 

Dari hasil survei di tahun 2014 ditemukan bahwa level pegawai yang 

tergolong crash and burners di KPPN Mamuju sebesar 33% dan KPPN 

Majene 6%. Jika dibandingkan dengan level nasional yang sekitar 19,2% 

maka persentase pegawai yang masuk dalam golongan ini di KPPN Mamuju 

relatif tinggi. 

Tingginya pegawai yang masuk dalam level ini perlu diantisipasi mengingat 

dapat berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat. Pada semester I 

tahun 2015 ini tingkat kepuasan masyarakat di KPPN Mamuju lebih rendah 

dibandingkan dengan KPPN Majene, padahal dari sisi kompetensi pegawai 

KPPN Mamuju lebih baik dari KPPN Majene.  

"Kompetensi SDM yang tidak 

merata dan kepuasan 

pegawai mempengaruhi hasil 

survei IKM" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bau Toppaq - Bau Toppaq adalah hidangan khas 
Mandar Sulawesi Barat yang berbahan dasar ikan 
tuna ekor kuning (baasso) atau ikan 
tongkol/Cakalang (tappilalang) yang berukuran 
sedang dan tidak terlalu besar dan dipotong 
secara melintang lalu kemudian dilumuri sedikit 
garam. Kandungan garam saat pengolahan inilah 
yang membuatnya agak sedikit asin saat dicicipi, 
Rasa asin ini juga merupakan salah satu daya 
tarik kelezatan masakan ini, belum lagi jika 
dipadu dengan rasa gurih minyak dan rasa pedas 
rawit. 
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Selain karena kenaikan ekspektasi masyarakat dan implementasi SPAN, 

maka tingginya pegawai yang tergolong crash and burners juga patut 

mendapat perhatian akan menjadi penyebab turunnya kepuasan masyarakat. 

Tim Pembina telah menyampaikan beberapa saran/masukan kepada KPPN 

untuk melaksanakan kegiatan yang mengikutsertakan seluruh pegawai, 

membagi tugas kepada pegawai dengan adil, penetapan grade yang 

transparan, dan memberi reward bagi pegawai berprestasi. 

C. Penanganan Rendahnya Realisasi Penyerapan Anggaran 

Sampai dengan akhir Juni 2015, penyerapan anggaran di Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai 20,07%. Apabila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 25%, penyerapan tahun ini 

jauh lebih rendah.Menindaklanjuti surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-

5435/PB/2015 tanggal 29 Juni 2015 hal Langkah-Langkah Strategis 

Percepatan Penyerapan Anggaran K/L Menjelang Akhir Semester I Tahun 

Anggaran 2015, di triwulan III KPPN diminta untuk lebih proaktif mendorong 

penyerapan anggaran di satker. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan di semester I seperti FGD Kanwil/KPPN 

dengan satker, rapat koordinasi pelaksanaan anggaran dengan pemerintah 

daerah, dan rakor dengan satker yang memiliki pagu signifikan terus 

dilanjutkan di triwulan III.  

Beberapa langkah baru juga akan dijalankan, antara lain: 

1. Operasionalisasi Aplikasi Profil Satker di KPPN Majene untuk memberikan 

pemantauan dini kepada petugas satker mengenai kinerja pelaksanaan 

anggaran setiap bulannya. 

2. Bimtek kepada satker yang dilikuidasi agar segera menyusun LK penutup 

dan likuidasi. Ditengarai DIPA lama satker likuidasi yang belum dibekukan 

turut menyumbang pada rendahnya serapan anggaran. 

3. Publikasi buletin bulanan Berita Perbendaharaan di Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan untuk memantau perkembangan penyerapan anggaran. 

 

D. Perkembangan Pelaksanaan Likuidasi Satker 

Perubahan nomenklatur kementerian negara/lembaga telah menyebabkan 

likuidasi pada 25 satker di lingkungan KPPN Mamuju dan KPPN Majene. 

Sebagai tindak lanjut atas PMK nomor 272/PMK.05/2014 tentang Proses 

Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, KPPN Mamuju dan KPPN 

Majene telah melakukan monitoring terhadap proses likuidasi satuan kerja. 

Terdapat lima proses yang terus dimonitor penyelesaiannya oleh KPPN, 

yaitu: 

1. Pembekuan DIPA 

2. Penyusunan LK Penutup 

3. Penunjukan Pejabat Likuidasi. 

4. Proses Likuidasi. 

5. Penyusunan LK Likuidasi. 

Dari monitoring tersebut didapatkan permasalahan sebagai berikut: 

1. Masih terdapat pengguna anggaran (K/L) yang belum menentukan 

tanggal cut off date likuidasi satker, sehingga proses likuidasi belum 

dapat dimulai. Sampai dengan akhir Juni 2015, satker-satker di bawah 

Kemendikbud, dan Kemendes PDT dan Transmigrasi belum ditentukan 

tanggal pisah batasnya. Tanggal pisah batas ini diperlukan untuk 

menyelesaikan tagihan-tagihan belanja negara yang belum 

dipertanggungjawabkan.  

2. Seluruh satker belum menyusun LK penutup dan menunjuk pejabat 

likuidasi untuk melanjutkan proses likuidasi. Namun demikian, beberapa 

satker yang sudah melaksanakan pisah batas data DIPA-nya sudah 

dibekukan dan tidak dapat diakses lagi. 

Atas kedua hal dimaksud, Tim Pembina Kanwil mengarahkan agar KPPN 

lebih proaktif mengedukasi satker untuk mempersiapkan pelaksanaan 

likuidasi ini. Langkah aksi yang perlu dilakukan di antaranya meliputi bimtek 

penyusunan LK penutup, koordinasi pembentukan tim likuidasi, dan 

penyusunan LK likuidasi. Harus disadari, keberhasilan proses likuidasi akan 

menentukan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tahun 2015. 

"KPPN perlu menangani 

rendahnya penyerapan 

anggaran dan likuidasi 

satker" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasoq - Penganan Mandar ini menggunakan 
bahan utama daun pisang yang membungkus 
Pasoq secara utuh dengan bentuk kerucut 
dimana bagian bawahnya lebih besar dibanding 
bagian atasnya. Mungkin dewasa ini tak banyak 
yang mampu membuat Pasoq, dikarenakan kalah 
pamornya dibanding kue-kue modern lainnya. 
Kuliner ini termasuk yang digemari masyarakat, 
karena cocok untuk disajikan di segala 
kesempatan. 
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E. Monitoring Perkembangan Pengalihan Gaji PNS Kemhan dan TNI 

Implementasi pemisahan kewenangan dan kejelasan peran dalam 

pengelolaan keuangan administrasi belanja pegawai telah dilaksanakan sejak 

tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

133/PMK.05/2008 Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja PNS 

Pusat/Anggota TNI/Anggota POLRI kepada Kementerian Negara/Lembaga 

sesuai dengan kesiapan satuan kerja. Saat ini sedang dilaksanakan 

pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Kementerian 

Pertahanan dan TNI. Selanjutnya, sesuai Peraturan Bersama Direktur 

Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan 

nomor PER-6/PB/2015 dan nomor Perber/01/III/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai dari 

KPPN kepada Satuan Kerja dan Tata Cara Pengajuan SPM Belanja Pegawai 

di Lingkungan Kemenhan dan TNI maka pengalihan tersebut diharapkan 

selesai di akhir tahun 2015. 

Pengalihan administrasi gaji dimaksudkan agar gaji seluruh anggota TNI dan 

pegawai Kementerian Pertahanan dibayarkan secara giral (langsung ke 

rekening pegawai) sehingga masing-masing pegawai memperoleh gaji sesuai 

haknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Administrasi belanja pegawai 

dikelola secara elektronis dengan menggunakan aplikasi komputer yang 

seragam, efisien, dengan tingkat akurasi yang tinggi. Penggunaan sistem 

komputasi ini membentuk database pegawai yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengelolaan SDM, penganggaran, dan analisis kebijakan di bidang 

kepegawaian. 

Meskipun tidak ada satker Kemenhan dan TNI yang menjadi mitra kerja KPPN 

Mamuju dan KPPN Majene, namun kedua KPPN tetap diwajibkan untuk 

mengikuti perkembangan berita dan peraturan dimaksud. Hal ini dikarenakan 

sedang dilakukan pembangunan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) dan 

peningkatan status Kodim menjadi Korem di Mamuju, sehingga di masa 

depan bukan tidak mungkin SPM pembayaran gajinya dilayani oleh kedua 

KPPN. 

F. Pengamanan BMN 

Salah satu upaya strategis dalam pengamanan BMN adalah penyusunan 

action plan penyelesaian aset strategis yang bermasalah meliputi: 

1. Penanganan aset strategis yang digunakan dan/atau dikuasai oleh pihak 

yang tidak berhak 

2. Penanganan aset strategis dengan dokumen kurang lengkap dan/atau 

dikuasai oleh pihak yang tidak berhak 

3. Penanganan tanah negara yang diklaim sebagai hak ulayat 

4. Penyediaan pembiayaan untuk penyelesaian aset-aset bermasalah 

5. Pengamanan bukti kepemilikan aset yang kurang tertib (sertifikat hilang) 

dan/atau dikuasai oleh pihak ketiga. 

Sampai saat ini, seluruh aset strategis Kanwil/KPPN masih dalam kondisi 

aman. Meskipun begitu, Tim Pembina Kanwil telah menginstruksikan agar: 

1. Menjaga optimalisasi penggunaan aset berupa rumah dinas, sehingga 

tidak mengalami kerusakan. 

2. Memberikan tenggat waktu bagi pensiunan yang saat ini menempati 

rumah dinas yang tidak dipakai di KPPN Majene, supaya tidak timbul 

sengketa di kemudian hari. 

3. Meneruskan proses hibah genset KPPN Mamuju kepada Pemerintah 

Kabupaten Mamuju. 

Intinya, pengamanan BMN menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan 

tugas di KPPN. 

G. Antisipasi Tugas-Tugas Khusus Terkait Pilkada Serentak 

Pada akhir tahun 2015 akan dilangsungkan pilkada serentak pada 4 

kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju 

Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Majene. Untuk 

mendukung pelaksanaan pilkada, pemerintah daerah memberikan hibah 

berupa uang sebagai biaya penyelenggaraan dan pengamanan pilkada 

kepada KPU, Bawaslu, dan POLRI. Terkait administrasi hibah dimaksud, 

Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat nomor S-161/MK/WKM/2015 

tanggal 17 April 2015 hal Pembukaan Rekening Penampungan Hibah 

Langsung dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang 

memberikan kelonggaran bagi satker KPU, Bawaslu, dan POLRI di daerah 

untuk membuka rekening penampungan hibah sebelum register hibahnya 

disetujui oleh Ditjen PPR Kemenkeu. 

"Masalah lainnya yang perlu 

diantisipasi KPPN: 

pengalihan gaji TNI, 

pengamanan BMN, dan 

antisipasi Pilkada Serentak" 

 
 
 
 
 
 

 
Menenun - Corak atau sureq (bahasa Mandar) 

khas yang dimiliki kain tenun Mandar ini memiliki 

bentuk kotak-kotak simetris yang dikembangkan 

dalam berbagai ukuran ketebalan garis dan 

besarnya kotak. Walaupun masyarakat Mandar 

telah memasuki era modern dengan berbagai 

kemajuan teknologi yang canggih, namun dalam 

menenun kain sutera mereka tetap 

mempertahankan alat tenunan tradisional 

gedokan atau dalam bahasa Mandar disebut 

panette. Uniknya adalah proses pemintalan 

benangnya aja butuh waktu 3 hari sampe 

seminggu saja. Variasi harga sangat ditentukan 

dengan kualitas bahan, corak, termasuk 

banyaknya benang emas atau perak yang 

digunakan pada kain ini. 
 

http://kppnternate.net/peraturan/pmk-nomor-43pmk-0102015-kriteria-danatau-rincian-jasa-perhotelan-yang-tidak-dikenai-ppn
http://kppnternate.net/artikel/problem-klasik-penyerapan-anggaran
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Untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan selama 

Pilkada Serentak, Kanwil/KPPN telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Rakor dengan satker Bawaslu terkait mekanisme hibah langsung dan 

pencairan dana hibah langsung. 

b. Monitoring pembukaan rekening penampungan hibah langsung pada 

satker KPU/Bawaslu/POLRI. 

c. Monitoring dana hibah langsung yang telah diterima masing-masing satker 

KPU/Bawaslu/POLRI. 

Sampai dengan akhir semester I tahun 2015, hanya satker POLRI yang belum 

mengajukan permohonan pembukaan rekening. Sebagai antisipasi terhadap 

pelaksanaan Pilkada Serentak, Tim Pembina telah meminta KPPN untuk: 

a. Proaktif berkoordinasi satker POLRI untuk membuka rekening 

penampungan hibah. 

b. Menyosialisasikan kembali PMK nomor 191/PMK.05/2011 tentang 

Mekanisme Pengelolaan Hibah kepada satker terkait. 

KPPN perlu menyadari bahwa mengingat dana hibah langsung dalam rangka 

Pilkada Serentak secara nasional sangat besar, maka perlu dijaga 

akuntabilitas pengelolaan keuangannya. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Pantai Sarudu - Terletak di Jalan Trans Sulawesi 

Mamuju Utara, Pantai Sarudu sudah diakui 

keindahannya oleh para pengunjung. Pantai 

Sarudu membentang sepanjang 1 km yang 

menghadap langsung ke Selat Makassar. 

Dinamakan Pantai Sarudu karena Pantai tersebut 

berada di Kecamatan Sarudu Mamuju Utara, 

Kabupaten Mamuju Utara. Pantai tersebut mudah 

dicapai dari Kota Palu Sulawesi Tengah, dengan 

menggunakan mobil lebih kurang 2 jam 

perjalanan. Pantai ini biasanya dijadikan 

persinggahan oleh para pejalan yang sedang 

menuju Makassar ataupun Palu. Di tempat ini 

terdapat dua gasebo yang menghadap ke laut 

Selat Makassar (dibuat khusus bagi pengguna 

jalan yang ingin beristirahat), di tempat itu pula 

terdapat satu mesjid. Pantai Sarudu menawarkan 

hembusan angin dan dengan hamparan laut yang 

berwarna biru serta ombak-ombak kecil, yang 

mampu membuat hati teduh walaupun cuaca 

begitu panas 
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Kota Mamuju - Kota Mamuju adalah ibukota provinsi Sulawesi Barat, 
Indonesia. Kota Mamuju sampai saat ini bukanlah sebagai daerah otonom yang 
memiliki wali kota ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sendiri, 
melainkan masih menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju. Kota ini diapit pantai 
dan perbukitan berlapis cokelat. Bukit berkelok sepanjang 500 kilometer selepas 
Kabupaten Barru, (Sulawesi Selatan) dan deretan kapal nelayan khas Mandar 
menambah indahnya panorama alam. Kota ini berada di antara Palu (Sulawesi 
Tengah) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Ibukota ini akan menjadi jembatan 
ekonomi atau pun budaya Kota Palu dan Makassar. Mamuju juga potret dari 
dua wilayah tersebut karena penduduknya yang dominan etnik Mandar dengan 
beberapa sub-etnik kecil, seperti Bugis, Toraja, Makassar dan Jawa. Mamuju 
adalah satu dari 13 kabupaten termasuk di dalam rancangan Rencana Tata 
Ruang Wilayah untuk pulau Sulawesi sebagai kawasan konservasi strategis. 
Mamuju memiliki bentang alam unik, mulai dari laut dan pesisir, dan ekosistem 
lahan basah ke ekosistem berbukit dan pegunungan.  Namun, lahan datarnya 
tersedia untuk pembangunan sangat terbatas dan sempit, dan dibatasi oleh 
wilayah pesisir dan daerah perbukitan yang curam-landai (karang-dan-
pegunungan).  (Foto: Wimpie Defianto) 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibukota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamuju
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barru
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Mandar
https://id.wikipedia.org/wiki/Palu
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palu
https://id.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Toraja
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa
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Capung - Capung adalah kelompok serangga yang tergolong 

ke dalam bangsa Odonata. Kedua macam serangga ini jarang 

berada jauh-jauh dari air, tempat mereka bertelur dan 

menghabiskan masa pra-dewasa anak-anaknya. Capung dan 

capung jarum menyebar luas, di hutan-hutan, kebun, sawah, 

sungai dan danau, hingga ke pekarangan rumah dan 

lingkungan perkotaan. Ditemukan mulai dari tepi pantai hingga 

ketinggian lebih dari 3.000 m dpl. Beberapa jenisnya, umumnya 

jenis capung, merupakan penerbang yang kuat dan luas 

wilayah jelajahnya. (Foto: Tadjuddin Parenta) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Serangga
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun
https://id.wikipedia.org/wiki/Sawah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Danau
https://id.wikipedia.org/wiki/Karang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI "Secara umum, KPPN 

Mamuju dan KPPN Majene 

telah berkinerja sangat baik, 

dengan beberapa area 

perbaikan yang harus 

dilakukan" 

 
 
 

 
Komoditi perikanan - Komoditi ikan tuna 
menjadi andalan sektor perikanan di Provinsi 
Sulawesi Barat untuk menggenjot ekonomi 
daerah dengan tingkat produksi mencapai 19.000 
per tahun. Komoditi ini menjadi andalan karena 
banyak terdapat di perairan Sulbar yang panjang 
pantainya mencapai 766 kilometer, dengan 
tingkat produksi mencapai 19 ribu ton per tahun. 
Selain ikan tuna, terdapat komoditi perikanan 
unggulan di Sulbar antara lain cakalang, tongkol 
dan ikan terbang, yang juga akan mampu 
menopang peningkatan perekonomian daerah. 
Ke depan diharapkan masuknya investor yang 
tertarik mengelola perikanan Sulbar dengan 
membangun industri perikanan, memanfaatkan 
komoditi ikan tuna dan komoditi perikanan 
unggulan lainnya agar selain meningkatkan taraf 
hidup nelayan. 

 

A. Kesimpulan 

Dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai Standar Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan untuk KPPN Mamuju 

adalah 117,65 dan KPPN Majene adalah 115,18. Nilai SKKPP kedua 

KPPN sudah baik, namun masih dapat ditingkatkan. Salah satu penyebab 

tidak sempurnanya nilai SKKPP pada kedua KPPN adalah karena mereka 

belum memiliki sertifikat ISO 9001:2008. Demikian pula dengan Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) yang belum mencapai nilai maksimal.  

2. Nilai Standar Kinerja Tata Kelola KPPN Mamuju adalah 99,95 dan KPPN 

Majene adalah 99,61. Kinerja tata kelola tidak bisa maksimal dikarenakan 

adanya implementasi SPAN, sehingga pelaksanaan proses bisnis, 

terutama penyelesaian SP2D, tidak dapat dilakukan optimal. 

3. Nilai Standar Kinerja Utama KPPN Mamuju adalah 102,78 dan KPPN 

Majene adalah 101,71. Beberapa standar kinerja belum dapat diukur 

karena data yang tersedia dalam aplikasi OM SPAN tidak valid.  

4. Nilai kinerja keseluruhan KPPN Mamuju mencapai 106,39 dan KPPN 

Majene mencapai 105,12 yang mencerminkan pelaksanaan tugas Kuasa 

BUN, pelayanan perbendaharaan, dan tata kelola KPPN berada dalam 

kondisi sangat baik. 

5. Kedua KPPN mengalami peningkatan nilai kinerja yang signifikan 

dibandingkan dengan periode pembinaan semester II tahun 2014. 

Peningkatan nilai menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan kinerja 

sekaligus merefleksikan kerja keras yang telah dilakukan sepanjang 

semester I tahun 2015. 

6. Jumlah temuan permasalahan pada kedua KPPN jauh menurun dan tidak 

ditemukan adanya temuan permasalahan yang berulang. Kondisi ini 

mencerminkan upaya perbaikan terus menerus  yang berkelanjutan 

(continuous improvement) telah dilaksanakan. 

7. Hasil supervisi teknis aplikasi menunjukkan kesiapan untuk melanjutkan 

implementasi SPAN, dan diharapkan hambatan-hambatan yang terjadi di 

semester I tahun 2015 dapat diatasi. 

8. Hasil supervisi atas monitoring bank/pos persepsi menunjukkan Bank 

BNI Cabang Mamuju dan Kantor Pos Majene merupakan bank/pos 

persepsi dengan kinerja terbaik di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

Sulawesi Barat. 

9. Hasil analisis kesenjangan terhadap penerapan SMM ISO 9001:2008 

menunjukkan perlunya perbaikan proses dokumentasi kegiatan dan 

peningkatan kompetensi pegawai.  

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil untuk KPPN Mamuju 

dan KPPN Majene adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan proses bisnis pelaksanaan tugas dengan berpegang 

teguh kepada SOP dan ketentuan yang berlaku.  

2. Meningkatkan kedisiplinan pegawai terutama masuk kerja setelah jam 

istirahat dan penetapan pembagian tim kerja pada jam istirahat. 

3. Mengimplementasikan budaya service excellence terkait senyum-salam-

sapa, sikap petugas FO, dan kerapian dalam berpakaian. 

4. Senantiasa menumbuhkan kreativitas untuk menciptakan inovasi-inovasi 

baru atau mengadopsi inovasi-inovasi yang telah dikembangkan oleh 

KPPN lain dalam rangka peningkatan pelayanan. 

5. Memberikan reward kepada satker berprestasi secara terstruktur dan 

periodik. 

6. Meningkatkan pemahaman pegawai melalui kegiatan GKM, capacity 

building, service excellence, focus group discussion, dan sebagainya 

secara terencana dan berkesinambungan. 

7. Memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

8. Mengambil langkah-langkah komprehensif dalam mengurangi jumlah 

dana retur terutama dana retur tahun anggaran sebelumnya.  

9. Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan pembinaan terhadap 

mitra kerja terkait pelaksanaan tugas yang sesuai dengan ketentuan. 
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Kegiatan Capacity Building – 

Penampilan performance dari Kanwil dan 

KPPN. Pemberian Plakat dan 

Ciinderamata oleh Plt. Kepala Kanwil 

Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi 

Barat kepada Tim Instruktur dari Bagian 

Pengembangan Pegawai Kantor Pusat 

Ditjen Perbendaharaan. 
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Sandeq - Sandeq adalah jenis perahu layar bercadik yang telah lama 
digunakan melaut oleh nelayan Mandar atau sebagai alat transportasi 
antar pulau. Ukuran Sandeq bervariasi, dengan lebar lambung berkisar 
antara 0,8 - 2 meter dan panjang 6 - 12 meter, dengan daya angkut 
mulai dari beberapa ratus kilogram hingga 2 ton lebih, bentuknya yang 
ramping menjadikannya lebih lincah dan lebih cepat dibandingkan 
dengan perahu layar lainnya. Nama Sandeq berasal dari bahasa Mandar 
yang berarti runcing. Perahu ini sangat masyhur sebagai warisan 
kebudayaan bahari Masyarakat Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 
Indonesia. Sebelum penggunaan motor (mesin), Sandeq menjadi salah 
satu alat transportasi antar pulau paling dominan sebab selain licah dan 
cepat, sandeq juga dapat berlayar melawan arah angin, yaitu dengan 
teknik berlayar zigzag (dalam bahasa Mandar disebut sebagai 
"Makkarakkayi"). Setiap tahun diadakan lomba perahu Sandeq di 
Sulawesi Barat. Sebenarnya nelayan Mandar membuat banyak jenis 
perahu baik ukuran kecil maupun besar, namun Sandeq satu satunya 
perahu yang sepenuhnya menggunakan tenaga angin dan masih 
digunakan di Sulawesi Barat saat ini. (Foto: Istimewa) 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perahu_layar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Cadik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Festival Sungai Mandar 2015 - Empat orang penari sedang 

membawakan tarian kreasi baru di Festival Sungai Mandar 2015. 

Kegiiatan festival seni budaya serta lingkungan ini dihelat dengan 

mengangkat budaya lokal dan menjadi tempat sinergi kelompok-

kelompok pemuda yang bergerak di bidang film, seni dan budaya  

di Polewali Mandar. Beragam kegiatan bernuansa budaya lokal, 

pertunjukan seni, serta kunjungan wisata dijadwalkan dihelat pada 

kegiatan ini.  Untuk pertunjukan seni dipusatkan di sekitar 

jembatan Tinambung, salah satu jembatan yang melintas diatas 

sungai Tinambung, atau juga dikenal dengan nama Sungai 

Mandar. Sungai yang dulu pernah disandari kapal VOC ketika 

mencari rempah-rempah. (Foto: Tadjuddin Parenta) 
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Lampiran I 

Ikhtisar Perbandingan Pelaksanaan dan Hasil Pembinaan dan Supervisi 
Uraian KPPN Mamuju KPPN Majene 

Pelaksanaan pembinaan dan supervisi   

Tanggal Pelaksanaan 6-10 April 2015 17-21 Mei 2015 

Surat Tugas Nomor ST-63/WPB.32/BG.01/2015 tanggal 31 Maret 2015 Nomor ST-86/WPB.32/BG.01/2015 tanggal 15Mei 2015 

Anggota tim 1. Syafrial 

2. Ahmad Abdul Haq 

3. Muhammad Nur Nompo 

4. Rudiyanto 

5. ChlementDhimas Pramana Putra 

1. Syafrial 

2. Ahmad Abdul Haq 

3. Muhammad Nur Nompo 

4. Rudiyanto 

5. ChlementDhimas Pramana Putra 

Pelaksanaan pembinaan dan supervisi periode sebelumnya 29 September-3 Oktober 2014 20-24 Oktober 2014 

Profil KPPN   

Tipe A1 A2 

Jumlah pegawai (per 1 Oktober 2014) 20 orang 17 orang 

Jumlah DIPA 208 112 

Jumlah pagu DIPA Rp 3.077.812.312.000 Rp 861.370.761.000 

Realisasi (per 30 Juni 2015) Rp 581.237.445.018 Rp 209.168.389.313 

Jumlah bank/pos persepsi 6 5 

Penilaian Kinerja   

Nilai Standar Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan (SKKPP) 117,65 34,55 

Nilai Standar Kinerja Tata Kelola (SKPP) 99,95 29,88 

Nilai Standar Kinerja Utama (SKU) 102,78 40,68 

Nilai kinerja keseluruhan (nilai tertimbang) 106,39 105,12 
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Lampiran II 

Checklist Pembinaan KPPN Mamuju 

No Uraian 

Kondisi Lapangan 

(Diisi√) Permasalahan 
Rekomendasi Tim 

Pembinaan dan Supervisi 
Baik Cukup Kurang 

A.I Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN (KPPN 

Non-SPAN) 

     

1. Penerimaan SPM dan Penerbitan SP2D      

 a. Transfer data SPM dan validasi PIN PPSPM telah dilakukan oleh 

petugas FO dan telah sesuai dengan data SP2D yang ada pada 

Aplikasi KPPN 

√     

 b. Penyelesaian penerbitan SP2D telah sesuai dengan kebenaran 

dan kelengkapan dokumen pengajuan SPM 

 √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 

 c. Pelaksanaan penelitian pengajuan SPM melalui mekanisme 

UP/GUP/TUP 

√     

 d. Pengujian karwas pembayaran kontrak secara elektronik atas 

pengajuan SPM-LS Satuan Kerja 

√     

 e. SSBP/SSPB yang disetor ke Kas Negara sebagai lampiran SPM 

telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank 

√     

 f. Pengembalian SPM √     

 g. Konfirmasi keabsahan penerbitan SPMKP/IB/KBC/KBM/KBPHTB 

dan KPBB kepada KPP/KPBC yang bersangkutan 

√     

 h. Pengawasan rekening Bendahara Pengeluaran yang belum/telah 

mendapatkan persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negara 

(BUN) 

√     

 i. Proses pencetakan SP2D, pemilihan dan pendistribusian SP2D 

beserta SPM dan dokumen pendukungnya  

√     

 j. Pencetakan dan pendistribusian daftar penguji sesuai prosedur √     
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No Uraian 

Kondisi Lapangan 

(Diisi√) Permasalahan 
Rekomendasi Tim 

Pembinaan dan Supervisi 
Baik Cukup Kurang 

yang berlaku 

 k. Prosedur retur SP2D  √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 

2 Penatausahaan data perjanjian/kontrak  √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 

3 Perubahan data pegawai √     

4 Penerimaan dan penatausahaan jaminan bank √     

5 Pelaksanaan pencairan Jaminan Bank √     

6 Pelaksanaan koreksi/ralat dan pembatalan SP2D √     

7 Penerimaan SP2BLU      

8 Prosedur SKPA      

9 Penerbitan SKPP √     

10 Pembuatan LKPP √     

11 Pelaksanaan TSA √     

12 Penyusunan Laporan Harian Penerimaan (LHP) √    

13 Pelaksanaan Rekonsiliasi √    

14 Pelaksanaan Pelimpahan Penerimaan Bank √     

15 Penatausahaan Daftar Selisih Saldo √     

16 Penatausahaan Pembukuan BO I dan BO II 

a. Penatausahaan Pembukuan BO I dan BO II 

√     

 b. Penerimaan dan Pembukuan Nota Debit Pelimpahan Bank/Pos 

Persepsi 

√     

 c. Penerimaan Faktur Kiriman Uang √     

17 Konfirmasi Surat Setoran √     

18 Verifikasi Akun √     

19 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ)  √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 
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No Uraian 

Kondisi Lapangan 

(Diisi√) Permasalahan 
Rekomendasi Tim 

Pembinaan dan Supervisi 
Baik Cukup Kurang 

Permasalahan 

20 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) √     

21 Perencanaan Kas √     

A.II Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN (KPPN 

SPAN) 

     

1 Pelaksanaan Validasi Resume Tagihan Satker BA 999 dilakukan 

sesuai dengan ketentuan dengan membandingkan data yang muncul 

pada layar dalam bentuk notifikasi, untuk dijadikan Invoice yang akan 

dibayarkan ke pihak ketiga. 

(Tim Pembina mengikuti proses validasi pada saat pembinaan jika 

ada proses 2nd approval.) 

√     

2 Pengelompokan tagihan berdasarkan jatuh tempo dan bank 

pembayar (pay group) telah dilakukan pada Seksi Bank. 

(Tim Pembina mengikuti proses petugas Seksi Bank pada saat 

pembinaan.) 

√     

3 Laporan pelimpahan untuk bank pos persepsi di mana laporan yang 

dihasilkan merupakan lampiran untuk SKP Pembagian PBB sesuai 

dengan peraturan yang berlaku telah dicetak dan disampaikan sesuai 

dengan tepat waktu. 

√     

4 Untuk BO yang tidak terkoneksi dengan SPAN, pencatatan retur 

dilaksanakan oleh pelaksana seksi Bank sekaligus mencetak laporan 

dan mengirimkannya kepada satuan kerja untuk diperbaiki. 

√     

5 Manual Entry Resume Tagihan telah dilakukan oleh petugas KPPN. √     

6 Koreksi Penerimaan Bank/Pos Persepsi telah dilakukan dan 

ditindaklanjuti dengan mengembalikan dokumen dan ADK kepada 

satuan kerja untuk diperbaiki. 

√     

7 Konfirmasi Setoran Penerimaan. √     

8 Ketepatan pengiriman surat perintah transfer kepada pihak bank. √     
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No Uraian 

Kondisi Lapangan 

(Diisi√) Permasalahan 
Rekomendasi Tim 

Pembinaan dan Supervisi 
Baik Cukup Kurang 

9 Pembuatan laporan rincian kebutuhan dana sesuai dengan 

ketentuan. 

√     

10 Penambahan Baris Pelimpahan pada Rekening Koran Bank Persepsi 

telah dilakukan dengan memuat transaksi pelimpahan dari Bank 

persepsi ke Bank Indonesia. 

√     

11 Proses Rekonsiliasi Manual dilakukan dalam rangka rekonsiliasi 

seluruh transaksi yang ada di SPAN dengan hardcopy rekening koran 

dari bank. 

√     

12 Verifikasi Tagihan (Pembagian PBB Bagian Daerah, Retur, 

Pengembalian Pendapatan, dll.) dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

√     

13 Persetujuan Penerimaan Retur BO Nonkoneksi Langsung SPAN – 

untuk BO yang tidak terkoneksi dengan SPAN, pencatatan retur 

dilaksanakan oleh pelaksana seksi Bank sekaligus mencetak laporan 

dan mengirimkannya kepada satuan kerja untuk diperbaiki. 

√     

14 Nota Koreksi Data Penerimaan telah diproses sesuai dengan 

ketentuan. 

√     

15 Konfirmasi Setoran Penerimaan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan. 

√     

16 Verifikasi dan pembuatan Bank Account Transfer telah dilakukan oleh 

Seksi Bank dengan tepat. 

√     

17 Pembatalan SPT yang sudah Settled dilakukan dengan tepat . √     

18 Rekonsiliasi Eksternal dilakukan secara rutin setiap bulan. √     

19 Penyusunan Laporan Keuangan secara bulanan. √     

20 Perubahan dan penonaktifan informasi lokasi supplier berdasarkan 

surat tertulis Satuan Kerja tertulis diproses dengan tepat waktu. 

√     

21 Perubahan dan Penonaktifan Informasi Rekening Supplier 

berdasarkan surat tertulis Satuan Kerja tertulis diproses dengan tepat 

waktu. 

√     
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No Uraian 

Kondisi Lapangan 

(Diisi√) Permasalahan 
Rekomendasi Tim 

Pembinaan dan Supervisi 
Baik Cukup Kurang 

22 Proses pembatalan kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan. √     

23 Pembatalan massal kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan.    Belum pernah terjadi di KPPN 

Mamuju 

 

24 Pembatalan sebagian rencana angsuran kontrak/payment item partial 

cancel dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

   Belum pernah terjadi di KPPN 

Mamuju 

 

25 Pembatalan sebagian baris (line) Kontrak dilakukan sesuai dengan 

ketentuan. 

   Belum pernah terjadi di KPPN 

Mamuju 

 

26 Penambahan baris kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan. √     

27 Penambahan Rencana Angsuran Kontrak dilakukan sesuai dengan 

ketentuan. 

√     

28 Penutupan kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan.    Belum pernah terjadi di KPPN 

Mamuju 

 

29 Penutupan massal kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan.    Belum pernah terjadi di KPPN 

Mamuju 

 

30 Persetujuan Bank Account Transfer dilakukan sesuai dengan 

ketentuan. 

   Belum pernah terjadi di KPPN 

Mamuju 

 

31 Manual Entri Koreksi SPM Satker BA 999 (PPSPM) yang merupakan 

proses perbaikan kesalahan data SPM yang telah disetujui 

pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 

   Belum pernah terjadi di KPPN 

Mamuju 

 

32 Perubahan data pegawai. √     

33 Penerimaan dan Penatausahaan jaminan bank serta Pelaksanaan 

pencairan Jaminan Bank. 

√     

B Pembinaan dan Supervisi Pelayanan Perbendaharaan      

1 Kinerja Pelayanan Publik √     

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) √     

3 Inovasi Layanan √     

C Pembinaan dan Supervisi Tata Kelola KPPN      
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No Uraian 

Kondisi Lapangan 

(Diisi√) Permasalahan 
Rekomendasi Tim 

Pembinaan dan Supervisi 
Baik Cukup Kurang 

1 Struktur, tugas, fungsi, dan uraian jabatan KPPN √     

2 Penggunaan electronic filing sistem dalam pengelolaan dokumen  √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 

3 Pengelolaan pengaduan  √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 

4 Pelaksanaan rotasi pegawai √     

5 Pelaksanaan observasi, survey kepuasan pelayanan √     

6 Pemenuhan standar kompetensi SDM √     

7 Pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM √     

8 Penilaian Pelaksanaan pekerjaan dan kinerja pegawai √     

9 Proses penyelesaian administrasi kepegawaian √     

10 Pelaksanaan kode etik Ditjen Perbendaharaan √     

11 Pengusulan rotasi pegawai √     

12 Penyusunan laporan kepegawaian  √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 

13 Pelaksanaan program GKM, pelatihan service excellence, kegiatan 

team building, dan pelatihan lainnya 

√     

14 Proses penyelesaian penerbitan SPP dan SPM kepada KPPN selaku 

satker 

 √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 

15  Pelaksanaan pengendalian internal √     

16 Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standardisasi sarana dan 

prasarana 

√   Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 
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Lampiran III 

Checklist Pembinaan KPPN Majene 
 

No Uraian 

Kondisi Lapangan 

(Diisi√) Permasalahan 
Rekomendasi Tim 

Pembinaan dan Supervisi 
Baik Cukup Kurang 

A.I Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN (KPPN 

Non-SPAN) 

     

1. Penerimaan SPM dan Penerbitan SP2D      

 l. Transfer data SPM dan validasi PIN PPSPM telah dilakukan oleh 

petugas FO dan telah sesuai dengan data SP2D yang ada pada 

Aplikasi KPPN 

√     

 m. Penyelesaian penerbitan SP2D telah sesuai dengan kebenaran 

dan kelengkapan dokumen pengajuan SPM 

 √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 

 n. Pelaksanaan penelitian pengajuan SPM melalui mekanisme 

UP/GUP/TUP 

√     

 o. Pengujian karwas pembayaran kontrak secara elektronik atas 

pengajuan SPM-LS Satuan Kerja 

√     

 p. SSBP/SSPB yang disetor ke Kas Negara sebagai lampiran SPM 

telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank 

√     

 q. Pengembalian SPM √     

 r. Konfirmasi keabsahan penerbitan SPMKP/IB/KBC/KBM/KBPHTB 

dan KPBB kepada KPP/KPBC yang bersangkutan 

√     

 s. Pengawasan rekening Bendahara Pengeluaran yang belum/telah 

mendapatkan persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negara 

(BUN) 

√     

 t. Proses pencetakan SP2D, pemilihan dan pendistribusian SP2D 

beserta SPM dan dokumen pendukungnya  

√     
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No Uraian 

Kondisi Lapangan 

(Diisi√) Permasalahan 
Rekomendasi Tim 

Pembinaan dan Supervisi 
Baik Cukup Kurang 

 u. Pencetakan dan pendistribusian daftar penguji sesuai prosedur 

yang berlaku 

√     

 v. Prosedur retur SP2D  √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 

2 Penatausahaan data perjanjian/kontrak  √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 

3 Perubahan data pegawai √     

4 Penerimaan dan penatausahaan jaminan bank √     

5 Pelaksanaan pencairan Jaminan Bank √     

6 Pelaksanaan koreksi/ralat dan pembatalan SP2D √     

7 Penerimaan SP2BLU    KPPN Majene tidak menatausahakan SP2BLU dan SKPA 

8 Prosedur SKPA    

9 Penerbitan SKPP √     

10 Pembuatan LKPP √     

11 Pelaksanaan TSA √     

12 Penyusunan Laporan Harian Penerimaan (LHP) √    

13 Pelaksanaan Rekonsiliasi √    

14 Pelaksanaan Pelimpahan Penerimaan Bank √     

15 Penatausahaan Daftar Selisih Saldo √     

16 Penatausahaan Pembukuan BO I dan BO II 

d. Penatausahaan Pembukuan BO I dan BO II 

√     

 e. Penerimaan dan Pembukuan Nota Debit Pelimpahan Bank/Pos 

Persepsi 

√     

 f. Penerimaan Faktur Kiriman Uang √     

17 Konfirmasi Surat Setoran √     

18 Verifikasi Akun √     
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No Uraian 

Kondisi Lapangan 

(Diisi√) Permasalahan 
Rekomendasi Tim 

Pembinaan dan Supervisi 
Baik Cukup Kurang 

19 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ)  √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 

20 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) √     

21 Perencanaan Kas √     

A.II Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN (KPPN 

SPAN) 

     

1 Pelaksanaan Validasi Resume Tagihan Satker BA 999 dilakukan 

sesuai dengan ketentuan dengan membandingkan data yang muncul 

pada layar dalam bentuk notifikasi, untuk dijadikan Invoice yang akan 

dibayarkan ke pihak ketiga. 

(Tim Pembina mengikuti proses validasi pada saat pembinaan jika 

ada proses 2nd approval.) 

√     

2 Pengelompokan tagihan berdasarkan jatuh tempo dan bank 

pembayar (pay group) telah dilakukan pada Seksi Bank. 

(Tim Pembina mengikuti proses petugas Seksi Bank pada saat 

pembinaan.) 

√     

3 Laporan pelimpahan untuk bank pos persepsi di mana laporan yang 

dihasilkan merupakan lampiran untuk SKP Pembagian PBB sesuai 

dengan peraturan yang berlaku telah dicetak dan disampaikan sesuai 

dengan tepat waktu. 

√     

4 Untuk BO yang tidak terkoneksi dengan SPAN, pencatatan retur 

dilaksanakan oleh pelaksana seksi Bank sekaligus mencetak laporan 

dan mengirimkannya kepada satuan kerja untuk diperbaiki. 

√     

5 Manual Entry Resume Tagihan telah dilakukan oleh petugas KPPN. √     

6 Koreksi Penerimaan Bank/Pos Persepsi telah dilakukan dan 

ditindaklanjuti dengan mengembalikan dokumen dan ADK kepada 

satuan kerja untuk diperbaiki. 

√     

7 Konfirmasi Setoran Penerimaan. √     
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No Uraian 

Kondisi Lapangan 

(Diisi√) Permasalahan 
Rekomendasi Tim 

Pembinaan dan Supervisi 
Baik Cukup Kurang 

8 Ketepatan pengiriman surat perintah transfer kepada pihak bank. √     

9 Pembuatan laporan rincian kebutuhan dana sesuai dengan 

ketentuan. 

√     

10 Penambahan Baris Pelimpahan pada Rekening Koran Bank Persepsi 

telah dilakukan dengan memuat transaksi pelimpahan dari Bank 

persepsi ke Bank Indonesia. 

√     

11 Proses Rekonsiliasi Manual dilakukan dalam rangka rekonsiliasi 

seluruh transaksi yang ada di SPAN dengan hardcopy rekening koran 

dari bank. 

√     

12 Verifikasi Tagihan (Pembagian PBB Bagian Daerah, Retur, 

Pengembalian Pendapatan, dll.) dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

√     

13 Persetujuan Penerimaan Retur BO Nonkoneksi Langsung SPAN – 

untuk BO yang tidak terkoneksi dengan SPAN, pencatatan retur 

dilaksanakan oleh pelaksana seksi Bank sekaligus mencetak laporan 

dan mengirimkannya kepada satuan kerja untuk diperbaiki. 

√     

14 Nota Koreksi Data Penerimaan telah diproses sesuai dengan 

ketentuan. 

√     

15 Konfirmasi Setoran Penerimaan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan. 

√     

16 Verifikasi dan pembuatan Bank Account Transfer telah dilakukan oleh 

Seksi Bank dengan tepat. 

√     

17 Pembatalan SPT yang sudah Settled dilakukan dengan tepat . √     

18 Rekonsiliasi Eksternal dilakukan secara rutin setiap bulan. √     

19 Penyusunan Laporan Keuangan secara bulanan. √     

20 Perubahan dan penonaktifan informasi lokasi supplier berdasarkan 

surat tertulis Satuan Kerja tertulis diproses dengan tepat waktu. 

√     

21 Perubahan dan Penonaktifan Informasi Rekening Supplier 

berdasarkan surat tertulis Satuan Kerja tertulis diproses dengan tepat 

√     
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No Uraian 

Kondisi Lapangan 

(Diisi√) Permasalahan 
Rekomendasi Tim 

Pembinaan dan Supervisi 
Baik Cukup Kurang 

waktu. 

22 Proses pembatalan kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan. √     

23 Pembatalan massal kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan.    Belum pernah terjadi di KPPN 

Majene 

 

24 Pembatalan sebagian rencana angsuran kontrak/payment item partial 

cancel dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

   Belum pernah terjadi di KPPN 

Majene 

 

25 Pembatalan sebagian baris (line) Kontrak dilakukan sesuai dengan 

ketentuan. 

   Belum pernah terjadi di KPPN 

Majene 

 

26 Penambahan baris kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan. √     

27 Penambahan Rencana Angsuran Kontrak dilakukan sesuai dengan 

ketentuan. 

√     

28 Penutupan kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan.    Belum pernah terjadi di KPPN 

Majene 

 

29 Penutupan massal kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan.    Belum pernah terjadi di KPPN 

Majene 

 

30 Persetujuan Bank Account Transfer dilakukan sesuai dengan 

ketentuan. 

   Belum pernah terjadi di KPPN 

Majene 

 

31 Manual Entri Koreksi SPM Satker BA 999 (PPSPM) yang merupakan 

proses perbaikan kesalahan data SPM yang telah disetujui 

pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 

   Belum pernah terjadi di KPPN 

Majene 

 

32 Perubahan data pegawai. √     

33 Penerimaan dan Penatausahaan jaminan bank serta Pelaksanaan 

pencairan Jaminan Bank. 

√     

B Pembinaan dan Supervisi Pelayanan Perbendaharaan      

1 Kinerja Pelayanan Publik √     

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) √     

3 Inovasi Layanan √     
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No Uraian 

Kondisi Lapangan 

(Diisi√) Permasalahan 
Rekomendasi Tim 

Pembinaan dan Supervisi 
Baik Cukup Kurang 

C Pembinaan dan Supervisi Tata Kelola KPPN      

1 Struktur, tugas, fungsi, dan uraian jabatan KPPN √     

2 Penggunaan electronic filing system dalam pengelolaan dokumen. √     

3 Pengelolaan pengaduan √     

4 Pelaksanaan rotasi pegawai √     

5 Pelaksanaan observasi, survey kepuasan pelayanan √     

6 Pemenuhan standar kompetensi SDM √     

7 Pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM √     

8 Penilaian Pelaksanaan pekerjaan dan kinerja pegawai √     

9 Proses penyelesaian administrasi kepegawaian √     

10 Pelaksanaan kode etik Ditjen Perbendaharaan √     

11 Pengusulan rotasi pegawai √     

12 Penyusunan laporan kepegawaian √     

13 Pelaksanaan program GKM, pelatihan service excellence, kegiatan 

team building, dan pelatihan lainnya 

√     

14 Proses penyelesaian penerbitan SPP dan SPM kepada KPPN selaku 

satker 

 √  Permasalahan dan rekomendasi dapat dilihat pada Matriks 

Permasalahan 

15  Pelaksanaan pengendalian internal √     

16 Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standardisasi sarana dan 

prasarana 

√    
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Lampiran IV 

Checklist Supervisi KPPN Mamuju 

A. PERHITUNGAN NKO 
Kode 
IKU 

IKU Target Realisasi 
Indeks 

capaian 
Pol V C Bobot 

Bobot 
tertimbang 

Nilai Status 

Stakeholders perspective (30%)                     

Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan 
dan akuntabel 

            30%     

1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 70,00% N/A   Max P L 17%     

1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas N/A N/A   Max P M 13%     

Customer perspective (20%)                 105,54% 21,11% 

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi             22%   111,08% 

2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,06% 4,51% 111,08% Max E L 22% 100,00% 111,08% 

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi             13%   100,00% 

3a-N Indeks kepatuhan pengguna layanan 3 3 100,00% Max P M 13% 100,00% 100,00% 

Internal process perspective (25%)                 108,51% 27,13% 

Pelayanan prima             11%   0,00% 

4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 98,00% N/A   Max P H 11%     

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan 
akurat 

            26%   111,02% 

5a-N Persentase tingkat akurasi dan ketepatan waktu Laporan Kas 
Posisi 

98,00% 100,00% 102,04% Max P M 13% 50,00% 51,02% 

5b-N Persentase retur SP2D 2,00% 0,73% 120,00% Min P M 13% 50,00% 60,00% 

Manajemen satker yang berkesinambungan              13%   111,99% 

6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 75,00 83,99 111,99% Max P M 13% 100,00% 111,99% 

Optimalisasi monitoring dan evaluasi              30%   102,52% 

7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN 
melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan 
tepat waktu 

95,00% 97,39% 102,52% Max P M 13% 100,00% 102,52% 

7b-CP Deviasi antara rencana dan penarikan dana satker yang 
akurat 

15,00% N/A   Min P L 17%     

Learning and growth perspective (25%)                 109,92% 27,48% 

SDM yang profesional dan berintegritas             26%   105,26% 

8a-N Persentase pegawai KPPN yang mendapatkan nilai hard N/A N/A   Max  P M 13%     
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Kode 
IKU 

IKU Target Realisasi 
Indeks 

capaian 
Pol V C Bobot 

Bobot 
tertimbang 

Nilai Status 

competency baik 

8b-N Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin 
pegawai 

95,00% 100,00% 105,26% Max  P M 13% 100,00% 105,26% 

Organisasi yang sehat dan berkinerja tinggi             26%   111,11% 

9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian 
intern 

90,00 100,00 111,11% Max P M 13% 100,00% 111,11% 

9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja N/A N/A   Max P M 13%     

Pengelolaan sarana dan prasarana             13%   111,11% 

10a-N Persentase Barang Milik Negara dengan kondisi baik 90,00% 100,00% 111,11% Max P M 13% 100,00% 111,11% 

Pengelolaan anggaran yang optimal             13%   112,19% 

11a-CP Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output 
belanja KPPN 

32,00% 35,90% 112,19% Max P M 13% 100,00% 112,19% 

Perhitungan NKO 75,71% 

Perhitungan NKO Konversi 100% 108,16% 

 

B. PENILAIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN 

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

1. Visi, Misi, Motto Pelayanan, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan  

(1.1-1.3) 

Bobot 5%   

Nilai maksimum 50   

  1.1 Adanya visi dan misi berorientasi pada tugas dan 

fungsi organisasi serta pelayanan publik 

Visi dan misi a. Visi dan misi berorientasi 

pada tugas dan fungsi 

organisasi serta pelayanan 

publik 

25 √ 25 

b. Visi dan misi berorientasi 

pada tugas dan fungsi 

organisasi serta pelayanan 

publik 

0     

1.2 Penetapan motto pelayanan yang mampu 

memotivasi pegawai untuk memberikan 

Motto a. Ada, dipahami, dan 

memotivasi pelaksana 

15 √ 15 
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No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

pelayanan terbaik b. Ada, tidak dipahami 

pelaksana 

5     

c. Tidak ada motto 0     

1.3 Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada 

pengguna layanan 

Pengumuman motto a. Diumumkan 10 √ 10 

b. Tidak diumumkan 0     

Skor nilai 50 

Bobot nilai 1 (50 x bobot 5%) 2,50  

2. Standar dan Maklumat Pelayanan  

(2.1-2.2) 

Bobot 15%   

Nilai maksimum 150   

  2.1 Penyusunan, penetapan, dan penerapan standar 

pelayanan yang mengacu Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Standar pelayanan a. Standar pelayanan untuk 

semua jenis pelayanan 

mengacu UU 25/2009 

120 √ 120 

b. Standar pelayanan tidak 

semua jenis atau tidak 

sepenuhnya mengacu UU 

25/2009 

80     

c. Standar pelayanan sama 

sekali tidak mengacu UU 

25/2009 

50     

d. Tidak ada standar 

pelayanan 

0     

2.2 Maklumat pelayanan yang dipublikasikan Maklumat pelayanan a. Disusun dan dipublikasikan 30 √ 30 

b. Tidak ada maklumat 

pelayanan 

0     

Skor nilai 150 

Bobot nilai 2 (150 x bobot 15%) 22,50  

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur  
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No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

(3.1-3.4) 

Bobot 12%   

Nilai maksimum 120   

  3.1 Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik dengan 

ruang lingkup semua jenis mengacu pada 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. (Catatan: Bila belum memiliki 

sertifikat ISO 9001:2008, lanjut ke pertanyaan 

3.2) 

Sertifikat ISO 

9001:2008 

a. Sertifikat mencakup semua 

jenis pelayanan mengacu 

UU 25/2009 

60     

b. Sertifikat tidak mencakup 

semua jenis pelayanan atau 

tidak sepenuhnya mengacu 

UU 25/2009 

40     

c. Tidak memiliki 0 √ 0 

3.2 Penetapan Standard Operational Procedure 

(SOP) 

SOP a. Ada, dan diterapkan 30 √ 30 

b. Ada, dan tidak diterapkan 15     

c. Tidak ada 0     

3.3 Penetapan uraian jabatan yang jelas Uraian jabatan a. Ada uraian jabatan 30 √ 30 

c. Tidak ada uraian jabatan 0     

Skor nilai 60 

Bobot nilai 3 (60 x bobot 12%) 7,20  

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan  

(4.1-4.6) 

Bobot 15%   

Nilai maksimum 150   

  4.1 Penetapan dan penerapan pedoman kode etik 

pegawai 

Kode etik a. Ada, dan diterapkan 25 √ 25 

b. Ada, dan tidak diterapkan 10     

c. Tidak ada 0     

4.2 Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan 

pelayanan kepada pengguna layanan 

Kedisiplinan a. Disiplin 25 √ 25 

b. Kurang disiplin 10     

c. Tidak disiplin 0     



SEMESTER I TAHUN 2015 
 

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 184 

 

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

4.3 Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan 

pelayanan kepada pengguna layanan 

Keterampilan a. Terampil 25 √ 25 

b. Kurang terampil 10     

c. Tidak terampil 0     

4.4 Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan 

pelayanan kepada pengguna layanan 

Sikap dan perilaku a. Baik 25 √ 25 

b. Cukup 10     

c. Kurang 0     

4.5 Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam 

memberikan pelayanan kepada pengguna 

layanan 

Responsivitas a. Responsif 25 √ 25 

b. Kurang responsif 10     

c. Tidak responsif 0     

4.6 Penetapan kebijakan pengembangan pegawai 

dalam rangka peningkatan 

keterampilan/profesionalisme pegawai dengan 

tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

pengguna layanan 

Pengembangan 

pegawai 

a. Ada, sesuai kebutuhan 25 √ 25 

b. Ada, tidak sesuai kebutuhan 10     

c. Tidak ada 0     

Skor nilai 150 

Bobot nilai 4 (150 x bobot 15%) 22,50  

5. Sarana dan Prasarana Pelayanan  

(5.1-5.3) 

Bobot 8%   

Nilai maksimum 80   

  5.1 Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk 

proses pelayanan telah didayagunakan secara 

optimal 

Sarana dan prasarana a. Dipergunakan secara 

optimal 

30 √ 30 

b. Dipergunakan, tidak secara 

optimal 

20     

c. Tidak dipergunakan 0     

5.2 Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia 

memberikan kenyamanan kepada pengguna 

layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, 

Kebersihan a. Sangat bersih 20 √ 20 

b. Bersih 10     

c. Tidak bersih 0     
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No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

kelayakan, dan kemanfaatan) 

5.3 Sarana dan prasarana pengelolaan arsip Pengelolaan arsip a. Ada, dan efektif 30 √ 30 

b. Ada, tidak efektif 20     

c. Tidak ada 0     

Skor nilai 80 

Bobot nilai 5 (80 x bobot 8%) 6,40  

6. Penanganan Pengaduan  

(6.1-6.4) 

Bobot 10%   

Nilai maksimum 100   

  6.1 Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan 

pengguna layanan yang mengacu pada 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 

2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas 

Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Sistem Pengaduan a. Ada, dan dikelola dengan 

baik 

40 √ 40 

b. Ada, tidak dikelola dengan 

baik 

25     

c. Tidak ada 0     

6.2 Petugas khusus/unit yang menangani 

pengelolaan pengaduan 

Petugas Pengaduan a. Ada 35 √ 35 

b. Tidak ada 0     

6.3 Persentase jumlah pengaduan yang belum 

diselesaikan 

Jumlah pengaduan a. 0% 25 √ 25 

b. 20% 15     

c. 30% 10     

d. > 30% 0     

Skor nilai 100 

Bobot nilai 6 (100 x bobot 10%) 10,00  

7. Indeks Kepuasan Masyarakat  

(7.1-7.4) 

Bobot 10%   

Nilai maksimum 100   
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No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

  7.1 Rata-rata skor IKM yang diperoleh Rata-rata skor IKM a. 80-100 100 √ 100 

b. 60-79 50     

c. < 60 0     

Skor nilai 100 

Bobot nilai 7 (100 x bobot 10%) 10,00  

8. Sistem Informasi Pelayanan Publik  

(8.1-8.3) 

Bobot 10%   

Nilai maksimum 100   

  8.1 Sistem informasi pelayanan secara elektronik Sistem informasi a. Ada, berfungsi dan di-

update 

40 √ 40 

b. Ada, berfungsi sebagian dan 

sebagian di-update 

25     

c. Tidak ada 0     

8.2 Penyampaian informasi pelayanan publik kepada 

pengguna layanan 

Pelayanan informasi a. Ada 30 √ 30 

b. Tidak ada 0     

8.3 Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada 

pengguna layanan 

Keterbukaan informasi a. Sangat terbuka 30 √ 30 

b. Terbuka 10     

c. Tidak terbuka 0     

Skor nilai 100 

Bobot nilai 8 (100 x bobot 10%) 10,00  

9. Produktivitas Dalam Pencapaian Target Pelayanan  

(9.1-9.2) 

Bobot 15%   

Nilai maksimum 150 

  9.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pencapaian kinerja a. Hijau (NKO>= 100%) 150 √ 150 

b. Tidak tercapai (80% - 99%) 100     
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No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

c. Tidak tercapai (40% - 79%) 80     

Skor nilai 150 

Bobot nilai 9 (150 x bobot 15%) 22,50  

Total Bobot Nilai  

(Bobot Nilai 1 + Bobot Nilai 2 + Bobot Nilai 3 + Bobot Nilai 4 + Bobot  

Nilai 5 + Bobot Nilai 6 + Bobot Nilai 7 + Bobot Nilai 8 + Bobot Nilai 9) 

113,60 

C. PENILAIAN INOVASI DAN PRESTASI KANTOR PELAYANAN 

No. Komponen Penilaian Indikator 
Jumlah dan 

Satuan 
Kondisi Lapangan Nilai √ Nilai Capaian 

1. Inovasi Kantor Pelayanan Tingkat kemanfaatan inovasi Inovasi a. Bermanfaat dan mudah diterapkan 100 √ 100 

b. Bermanfaat tapi sulit diterapkan 80     

2. Prestasi Kantor Pelayanan Prestasi yang berhasil diraih kantor 

pelayanan 

Prestasi a. Tingkat nasional/internasional 0 x 30   0 

b. Tingkat daerah/Kanwil 2 x 10 √ 20 

Skor Nilai 120,00 
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Lampiran V 

Checklist Supervisi KPPN Majene 

A. PERHITUNGAN NKO 
Kode 
IKU 

IKU Target Realisasi 
Indeks 

capaian 
Pol V C Bobot 

Bobot 
tertimbang 

Nilai Status 

Stakeholders perspective (30%)                     

Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan 
dan akuntabel 

            30%     

1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 70,00% N/A   Max P L 17%     

1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas N/A N/A   Max P M 13%     

Customer perspective (20%)                 100,62% 20,12% 

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi             22%   101,23% 

2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,06% 4,11% 101,23% Max E L 22% 100,00% 101,23% 

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi             13%   100,00% 

3a-N Indeks kepatuhan pengguna layanan 3 3 100,00% Max P M 13% 100,00% 100,00% 

Internal process perspective (25%)                 106,76% 26,69% 

Pelayanan prima             11%   0,00% 

4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 98,00% N/A   Max P H 11%     

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan 
akurat 

            26%   111,02% 

5a-N Persentase tingkat akurasi dan ketepatan waktu Laporan Kas 
Posisi 

98,00% 100,00% 102,04% Max P M 13% 50,00% 51,02% 

5b-N Persentase retur SP2D 2,00% 0,38% 120,00% Min P M 13% 50,00% 60,00% 

Manajemen satker yang berkesinambungan              13%   104,00% 

6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 75,00 78,00 104,00% Max P M 13% 100,00% 104,00% 

Optimalisasi monitoring dan evaluasi              30%   105,26% 

7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN 
melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat 
waktu 

95,00% 100,00% 105,26% Max P M 13% 100,00% 105,26% 

7b-CP Deviasi antara rencana dan penarikan dana satker yang akurat 15,00% N/A   Min P L 17%     

Learning and growth perspective (25%)                 106,39% 26,60% 

SDM yang profesional dan berintegritas             26%   100,00% 

8a-N Persentase pegawai KPPN yang mendapatkan nilai hard 
competency baik 

N/A N/A   Max  P M 13%     
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Kode 
IKU 

IKU Target Realisasi 
Indeks 

capaian 
Pol V C Bobot 

Bobot 
tertimbang 

Nilai Status 

8b-N Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin 
pegawai 

95,00% 95,00% 100,00% Max  P M 13% 100,00% 100,00% 

Organisasi yang sehat dan berkinerja tinggi             26%   100,00% 

9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern 90,00 90,00 100,00% Max P M 13% 100,00% 100,00% 

9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja N/A N/A   Max P M 13%     

Pengelolaan sarana dan prasarana             13%   105,56% 

10a-N Persentase Barang Milik Negara dengan kondisi baik 90,00% 95,00% 105,56% Max P M 13% 100,00% 105,56% 

Pengelolaan anggaran yang optimal             13%   120,00% 

11a-CP Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output 
belanja KPPN 

32,00% 46,50% 120,00% Max P M 13% 100,00% 120,00% 

Perhitungan NKO 73,41% 

Perhitungan NKO Konversi 100% 104,87% 

 

B. PENILAIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN 

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

1. Visi, Misi, Motto Pelayanan, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan  

(1.1-1.3) 

Bobot 5%   

Nilai maksimum 50   

  1.1 Adanya visi dan misi berorientasi pada tugas 

dan fungsi organisasi serta pelayanan publik 

Visi dan misi a. Visi dan misi berorientasi pada 

tugas dan fungsi organisasi 

serta pelayanan publik 

25 √ 25 

b. Visi dan misi berorientasi pada 

tugas dan fungsi organisasi 

serta pelayanan publik 

0     

1.2 Penetapan motto pelayanan yang mampu 

memotivasi pegawai untuk memberikan 

pelayanan terbaik 

Motto a. Ada, dipahami, dan memotivasi 

pelaksana 

15 √ 15 

b. Ada, tidak dipahami pelaksana 5     

c. Tidak ada motto 0     

1.3 Motto pelayanan diumumkan secara luas Pengumuman motto a. Diumumkan 10 √ 10 
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No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

kepada pengguna layanan b. Tidak diumumkan 0     

Skor nilai 50 

Bobot nilai 1 (50 x bobot 5%) 2,50  

2. Standar dan Maklumat Pelayanan  

(2.1-2.2) 

Bobot 15%   

Nilai maksimum 150   

  2.1 Penyusunan, penetapan, dan penerapan 

standar pelayanan yang mengacu Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik 

Standar pelayanan a. Standar pelayanan untuk 

semua jenis pelayanan 

mengacu UU 25/2009 

120 √ 120 

b. Standar pelayanan tidak semua 

jenis atau tidak sepenuhnya 

mengacu UU 25/2009 

80     

c. Standar pelayanan sama sekali 

tidak mengacu UU 25/2009 

50     

d. Tidak ada standar pelayanan 0     

2.2 Maklumat pelayanan yang dipublikasikan Maklumat pelayanan a. Disusun dan dipublikasikan 30 √ 30 

b. Tidak ada maklumat pelayanan 0     

Skor nilai 150 

Bobot nilai 2 (150 x bobot 15%) 22,50  

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur  

(3.1-3.4) 

Bobot 12%   

Nilai maksimum 120   

  3.1 Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik dengan 

ruang lingkup semua jenis mengacu pada 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. (Catatan: Bila belum 

Sertifikat ISO 

9001:2008 

a. Sertifikat mencakup semua 

jenis pelayanan mengacu UU 

25/2009 

60     

b. Sertifikat tidak mencakup 

semua jenis pelayanan atau 

40     
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No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

memiliki sertifikat ISO 9001:2008, lanjut ke 

pertanyaan 3.2) 

tidak sepenuhnya mengacu UU 

25/2009 

c. Tidak memiliki 0 √ 0 

3.2 Penetapan Standard Operational Procedure 

(SOP) 

SOP a. Ada, dan diterapkan 30 √ 30 

b. Ada, dan tidak diterapkan 15     

c. Tidak ada 0     

3.3 Penetapan uraian jabatan yang jelas Uraian jabatan a. Ada uraian jabatan 30 √ 30 

c. Tidak ada uraian jabatan 0     

Skor nilai 60 

Bobot nilai 3 (60 x bobot 12%) 7,20  

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan  

(4.1-4.6) 

Bobot 15%   

Nilai maksimum 150   

  4.1 Penetapan dan penerapan pedoman kode 

etik pegawai 

Kode etik a. Ada, dan diterapkan 25 √ 25 

b. Ada, dan tidak diterapkan 10     

c. Tidak ada 0     

4.2 Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 

memberikan pelayanan kepada pengguna 

layanan 

Kedisiplinan a. Disiplin 25 √ 25 

b. Kurang disiplin 10     

c. Tidak disiplin 0     

4.3 Tingkat keterampilan pegawai dalam 

memberikan pelayanan kepada pengguna 

layanan 

Keterampilan a. Terampil 25 √ 25 

b. Kurang terampil 10     

c. Tidak terampil 0     

4.4 Sikap dan perilaku pegawai dalam 

memberikan pelayanan kepada pengguna 

layanan 

Sikap dan perilaku a. Baik 25 √ 25 

b. Cukup 10     

c. Kurang 0     

4.5 Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam Responsivitas a. Responsif 25 √ 25 
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No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

memberikan pelayanan kepada pengguna 

layanan 

b. Kurang responsif 10     

c. Tidak responsif 0     

4.6 Penetapan kebijakan pengembangan 

pegawai dalam rangka peningkatan 

keterampilan/profesionalisme pegawai 

dengan tujuan meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada pengguna layanan 

Pengembangan 

pegawai 

a. Ada, sesuai kebutuhan 25 √ 25 

b. Ada, tidak sesuai kebutuhan 10     

c. Tidak ada 0     

Skor nilai 150 

Bobot nilai 4 (150 x bobot 15%) 22,50  

5. Sarana dan Prasarana Pelayanan  

(5.1-5.3) 

Bobot 8%   

Nilai maksimum 80   

  5.1 Sarana dan prasarana yang dipergunakan 

untuk proses pelayanan telah didayagunakan 

secara optimal 

Sarana dan prasarana a. Dipergunakan secara optimal 30 √ 30 

b. Dipergunakan, tidak secara 

optimal 

20     

c. Tidak dipergunakan 0     

5.2 Sarana dan prasarana pelayanan yang 

tersedia memberikan kenyamanan kepada 

pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, 

kesederhanaan, kelayakan, dan 

kemanfaatan) 

Kebersihan a. Sangat bersih 20     

b. Bersih 10 √ 10 

c. Tidak bersih 0     

5.3 Sarana dan prasarana pengelolaan arsip Pengelolaan arsip a. Ada, dan efektif 30 √ 30 

b. Ada, tidak efektif 20     

c. Tidak ada 0     

Skor nilai 70 

Bobot nilai 5 (70 x bobot 8%) 5,60  

6. Penanganan Pengaduan  

(6.1-6.4) 
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No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

Bobot 10%   

Nilai maksimum 100   

  6.1 Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan 

pengguna layanan yang mengacu pada 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 

Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan 

Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan 

Kuailitas Pelayanan 

Sistem Pengaduan a. Ada, dan dikelola dengan baik 40 √ 40 

b. Ada, tidak dikelola dengan baik 25     

c. Tidak ada 0     

6.2 Petugas khusus/unit yang menangani 

pengelolaan pengaduan 

Petugas Pengaduan a. Ada 35 √ 35 

b. Tidak ada 0     

6.3 Persentase jumlah pengaduan yang belum 

diselesaikan 

Jumlah pengaduan a. 0% 25 √ 25 

b. 20% 15     

c. 30% 10     

d. > 30% 0     

Skor nilai 100 

Bobot nilai 6 (100 x bobot 10%) 10,00  

7. Indeks Kepuasan Masyarakat  

(7.1-7.4) 

Bobot 10%   

Nilai maksimum 100   

  7.1 Rata-rata skor IKM yang diperoleh Rata-rata skor IKM a. 80-100 100 √ 100 

b. 60-79 50     

c. < 60 0     

Skor nilai 100 

Bobot nilai 7 (100 x bobot 10%) 10,00  

8. Sistem Informasi Pelayanan Publik  

(8.1-8.3) 
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No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 
Nilai 

Capaian 

Bobot 10%   

Nilai maksimum 100   

  8.1 Sistem informasi pelayanan secara elektronik Sistem informasi a. Ada, berfungsi dan di-update 40 √ 40 

b. Ada, berfungsi sebagian dan 

sebagian di-update 

25     

c. Tidak ada 0     

8.2 Penyampaian informasi pelayanan publik 

kepada pengguna layanan 

Pelayanan informasi a. Ada 30 √ 30 

b. Tidak ada 0     

8.3 Tingkat keterbukaan informasi pelayanan 

kepada pengguna layanan 

Keterbukaan informasi a. Sangat terbuka 30 √ 30 

b. Terbuka 10     

c. Tidak terbuka 0     

Skor nilai 100 

Bobot nilai 8 (100 x bobot 10%) 10,00  

9. Produktivitas Dalam Pencapaian Target Pelayanan  

(9.1-9.2) 

Bobot 15%   

Nilai maksimum 150 

  9.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pencapaian kinerja a. Hijau (NKO>= 100%) 150 √ 150 

b. Tidak tercapai (80% - 99%) 100     

c. Tidak tercapai (40% - 79%) 80     

Skor nilai 150 

Bobot nilai 9 (150 x bobot 15%) 22,50  

Total Bobot Nilai  

(Bobot Nilai 1 + Bobot Nilai 2 + Bobot Nilai 3 + Bobot Nilai 4 + Bobot  

Nilai 5 + Bobot Nilai 6 + Bobot Nilai 7 + Bobot Nilai 8 + Bobot Nilai 9) 

112,80 
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C. PENILAIAN INOVASI DAN PRESTASI KANTOR PELAYANAN 

No. Komponen Penilaian Indikator 
Jumlah dan 

Satuan 
Kondisi Lapangan Nilai √ Nilai Capaian 

1. Inovasi Kantor Pelayanan Tingkat kemanfaatan inovasi Inovasi a. Bermanfaat dan mudah diterapkan 100 √ 100 

b. Bermanfaat tapi sulit diterapkan 80     

2. Prestasi Kantor Pelayanan Prestasi yang berhasil diraih kantor 

pelayanan 

Prestasi a. Tingkat nasional/internasional 0 x 30   0 

b. Tingkat daerah/Kanwil 1 x 10 √ 10 

Skor Nilai 110,00 
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Lampiran VI 

Checklist Tata Kelola (KPPN Mamuju) 
 

A. Peningkatan Pengarsipan Dokumen (PPD) 

  

 

No. Uraian Kinerja Tata Kelola 

Ada/Tidak 

Ada/Ya: √ 

Tidak Ada: X 

Nilai 

Sesuai: 50 

Tidak: 0 

 

1 Pengarsipan dilakukan dengan manual atau sistem √ 50 

 

2 Dokumen arsip dapat dikelompokkan dokumen aktif dan inaktif dengan ditata dengan rapi dan tertib √ 50 

 

3 Petugas pengelola arsip ditunjuk dengan SK √ 50 

 

Nilai (total nilai / 1,5) 100 

B. Peningkatan Pengaduan Layanan (PPL) 

  

 

No. Uraian Kinerja Tata Kelola 

Ada/Tidak 

Ada/Ya: √ 

Tidak Ada: X 

Nilai 

Sesuai: 50 

Tidak: 0 

 

1 Terdapat Petugas pengelola pengaduan  √ 50 

 

2 Sarana pengaduan hanya satu jenis atau lebih dari satu yang tersedia √ 50 

 

3 Penyelesaian pengaduan dimonitor secara rutin √ 50 

 

4 Laporan tindak lanjut penyelesaian pengaduan  √ 50 

 

Nilai (total nilai / 2) 100 

C. Peningkatan Mutu Pelayanan (PML) 

  

 

No. Uraian Kinerja Tata Kelola 

Ada/Tidak 

Ada/Ya: √ 

Tidak Ada: X 

Nilai 

Sesuai: 50 

Tidak: 0 

 

1 
Adanya kegiatan survey yang dapat memberikan informasi terkait dengan indeks kepuasan masyarakat 

secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 
√ 50 

 

2 Ada tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat √ 50 
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3 Monitoring penyelesaian tindak lanjut atas pending matters yang ada √ 50 

 

Nilai (total nilai / 1.5) 100 

D. Peningkatan Kapasitas SDM (PKSDM) 

  

 

No. Uraian Kinerja Tata Kelola 

Ada/Tidak 

Ada/Ya: √ 

Tidak Ada: X 

Nilai 

Sesuai: 50 

Tidak: 0 

 

1 
Gugus kendali mutu yang dilakukan secara intensif dan pelaksanaannya sesuai dengan target waktu yang 

telah ditetapkan 
√ 50 

 

2 Ada tidaknya kegiatan untuk meningkatkan service excellent pada pelayanan kepada satker  √ 50 

 

3 
Ada kegiatan yang bersifat team building, peningkatan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 

dengan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun  
√ 50 

 

Nilai (Total Nilai/1.5) 100 

E. Pemenuhan Standardisasi Sarana dan Prasarana (PSSP) 

  

 

No. Objek 

Ada/Tidak 

Ada/Ya: √ 

Tidak Ada: X 

Nilai 

Sesuai: 50 

Tidak: 0 

 

Gedung Bangunan 

 

1 Standar luas gedung kantor telah memenuhi ketentuan √ 50 

 

2 Gedung dilengkapi sarana keamanan terhadap bahaya kebakaran (Hydrant Tabung APAR) √ 50 

 

3 
Gedung dilengkapi sarana dan prasarana keamanan fisik yang memadai (CCTV, Pos Security, Tenaga 

Security yang memadai 
√ 50 

 

4 Gedung dilengkapi penangkal petir (ground) dan tangga darurat (bagi gedung tinggi) √ 50 

 

5 Gedung memiliki akses penyediaan air bersih yang cukup (PAM) √ 50 

 

6 
Gedung memiliki drainase yang standar (Saluran air hujan, pembuangan air kotor, pembuangan kotoran, 

resapan)  
√ 50 

 

7 
Fasilitas gedung yang memberi kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi customer (mushalla, lahan 

parkir, tempat olahraga, toilet customer, smoking area)  
√ 50 

 

8 Gedung harus memiliki ruang terbuka hijau √ 50 

 

9 
Gedung memiliki ventilasi/bukaan yang standar (6-10% bukaan) untuk menjamin adanya penerangan alam 

dan tata udara alam bila listrik padam 
√ 50 
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10 Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk akses publik √ 50 

 

11 
Gedung dilengkapi generator listrik yang sesuai dengan kapasitas perangkat kantor serta memiliki suplai 

listrik yang cukup disesuaikan dengan kapasitas perangkat kantor (minimal 11 KVA) 
√ 50 

 

Tata Ruang Kantor 

 

1 Standar tata ruang dan tata letak yang sejalan dengan alur proses bisnis KPPN √ 50 

 

2 
Ikon KPPN pada backdrop Front Office dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan 

prasarana 
√ 

50 

 

3 Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana √ 50 

 

4 
Papan nama kantor yang melekat pada bangunan dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana 

dan prasarana  
√ 

50 

 

5 Signage/neon box dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana  X 0 

 

6 
Adanya Informasi pelayanan dalam bentuk spanduk/brosur/leaflet/banner kepada satker yang dipasang 

dengan rapi dan lebih informatif  
√ 

50 

 

7 
Ruang kerja yang nyaman bagi pegawai (memberi keleluasaan gerak, suhu yang nyaman, penerangan yang 

memadai)  
√ 

50 

 

8 

Ruang server yang standard (dilengkapi tabung APAR, alat pengatur suhu, alat pengatur kelembaban, 

temperatur ruangan ≤ 20 derajat Celsius, Tingkat kelembaban, (humidity) -10 ~90%, tidak ada rembesan 

atau tetesan air)  

√ 

50 

 

9 
Ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi customer (tempat duduk memadai dan nyaman, suhu ruangan 

yang nyaman, fasilitas CCTV)  
√ 

50 

 

Nilai (total nilai / 10) 95 

F. Kepatuhan Pelaksanaan Proses Bisnis (KPPB) 

  

 

No. Uraian Volume Nilai 

 1 Persentase penerbitan SP2D sesuai dengan norma waktu tidak lebih dari 1 jam     

 

Jumlah SP2D dengan norma waktu tidak lebih dari 1 jam 8.109   

 

Jumlah SP2D yang terlambat 0   

 

Nilai   100,00 

 

2 Rekapitulasi TSA dengan pembanding AFK     

 

Jumlah TSA 192   

 

Jumlah TSA yang terlambat 0   
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Nilai   100,00 

 

3 Penyampaian LHP dan ADK bank/pos persepsi     

 

Jumlah LHP 756   

 

Jumlah LHP yang terlambat 0   

 

Nilai   100,00 

 

4 Tingkat ketepatan waktu Laporan Kas Posisi (LKP)     

 

Jumlah LKP 64   

 

Jumlah LKP yang terlambat 0   

 

Nilai   100,00 

 

5 Jumlah SP2D yang tidak diretur     

 

Jumlah SP2D 10.838   

 

Jumlah SP2D yang diretur 92   

 

Nilai   99,15 

 

6 Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara     

 

Jumlah LPJ 945   

 

Jumlah LPJ yang terlambat 19   

 

Nilai   97,99 

 

7 Tingkat akurasi perencanaan kas     

 

Jumlah proyeksi penarikan dana -   

 

Jumlah realisasi penarikan dana -   

 

Nilai   - 

 

Nilai (total nilai / 6) 99,59 

G. Kepatuhan Implementasi SOP (KISOP) 

  

 

No. Uraian 

Ada/Tidak 

Ada/Ya: √ 

Tidak Ada: X 

Nilai 

Sesuai: 50 

Tidak: 0 

 

1 Apakah tidak terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS? √ 50 

 

2 
KPPN telah melakukan checklist sesuai dengan SE-14/PB/2012, kalau ya apakah checklist dimaksud 

dilakukan dengan membuat format yang baru?  
√ 50 
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3 
Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan SOP, jika terdapat kendala, apakah dapat diselesaikan 

secara langsung oleh KPPN? Serta apakah mencari solusi masalah secara hierarkis ke kantor pusat? 
√ 50 

 

4 Dipastikan bahwa KIPS dan Identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok √ 50 

 

5 Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok  √ 50 

 

6 Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar √ 50 

 

7 Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya √ 50 

 

8 
Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu , penayangan karwas kontrak untuk SPM 

kontraktual 
√ 50 

 

9 Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan karwas UP/TUP untuk SPM GU √ 50 

 

10 Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar √ 50 

 

11 
Dipastikan bahwa Petugas Satker membubuhi cap jari, tanda tangan dan nama jelas pada lembar ke-2 tanda 

terima SPM yang menjadi pertinggal KPPN 
√ 50 

 

12 
Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada), memproses penomoran SP2D, 

mencetak konsep dan net SP2D, merekam data setoran UP/TUP, dan mencetak karwas kredit 
√ 50 

 

13 

Dipastikan bahwa Kepala Seksi Pencairan Dana meneliti dan memeriksa konsep/net SP2D, karwas 

kredit/karwas kontrak/karwas UP/TUP, dan SPM yang bersangkutan kemudian menandatangani SP2D 

dengan benar 

√ 50 

 

14 Dipastikan bahwa SP2D telah didistribusikan dengan benar √ 50 

 

15 Dipastikan bahwa telah dicetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan secara benar √ 50 

 

16 

Dipastikan bahwa Kepala Seksi Bank meneliti dan memeriksa lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Surat 

Penegasan serta memeriksa ketersediaan dana pada BO kemudian menandatangani SP2D dan daftar 

Penguji/Surat Penegasan dimaksud 

√ 50 

 

17 Dipastikan bahwa pelaksana pada Seksi bank membubuhi stempel timbul pada lembar ke-1 SP2D √ 50 

 

18 
Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum mendistribusikan SP2D beserta Daftar Penguji /Surat 

Penegasan dimaksud sesuai ketentuan 
√ 50 

 

19 

Dipastikan bahwa, supervisor database administrator di bagian server telah melakukan pemeliharaan secara 

rutin termasuk meng-update perkembangan data dan aplikasi yang ada untuk menjaga keamanan dan 

keakuratan/validitas database yang ada di lingkungan kerja 

√ 50 

 

20 

Dipastikan bahwa untuk pembayaran langsung (SPM LS) yang dilaksanakan beberapa termin, telah 

dilakukan pengujian formal (penerima yang berhak termasuk nomor rekening pihak ketiga) sehingga pihak 

ketiga yang berhak menerima pembayaran dan nomor rekening setiap terminnya sama 

√ 50 
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Nilai (Total Nilai/10) 100 

H. Implementasi Sistem Pengendalian Internal (ISPI) 

  

 

No. Uraian Bobot Nilai 

 

1 
Kepala KPPN telah menunjuk pelaksana pada Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPPN yang didedikasikan 

sebagai petugas pemantauan pengendalian internal pada tingkat KPPN 
10 10 

 

2 Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Pengendalian Internal 10 10 

 

3 
Ketepatan format Laporan Pemantauan Pengendalian Internal (sesuai format yang telah ditentukan pada 

KEP-85/PB/2012) 
10 10 

 

4 
Ketepatan penanda tangan Laporan Pemantauan Pengendalian Internal yaitu pimpinan unit yang 

menjalankan tugas dan fungsi Kepatuhan Internal Tingkat KPPN 
10 10 

 

5 Ketepatan penyebutan nama kegiatan  10 10 

 

6 
Ketepatan frekuensi pemantauan (frekuensi pemantauan yang dilaporkan tepat sesuai perangkat dari kantor 

pusat Ditjen Perbendaharaan, yaitu frekuensi pemantauan secara harian/bulanan) 
10 10 

 

7 
Ketepatan deskripsi pengendalian utama (pencantuman deskripsi, pengendalian utama di laporan harus 

sesuai dengan perangkat pemantauan di S-4734/PB/2012 (6 pengendalian utama)) 
10 10 

 

8 Ketepatan pengambilan sampel     

 

8a Pelaporan sampel harus tepat, sesuai format laporan, yaitu dalam bentuk % (persentase)  20 20 

 

8b 
Pengambilan sampel diprediksi sesuai dengan ketentuan pada perangkat pemantauan, dilihat dari keganjilan 

jumlah/ persentase sampel dan pengambilan sampel sesuai populasi pada pengujian pengendalian tertentu)  
10 10 

 

9 

Ketepatan perumusan temuan apabila ada, berikut rekomendasi dan tindak lanjutnya (apabila mendapatkan 

suatu temuan, maka dirumuskan dilaporkan dengan baik dan diberikan dengan rekomendasi dan dipantau 

status tindak lanjutnya (dinilai secara kualitatif)) 

0 0 

 

Total nilai 100 
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Lampiran VII 

Checklist Tata Kelola (KPPN Majene) 
A. Peningkatan Pengarsipan Dokumen (PPD) 

  

 

No. Uraian Kinerja Tata Kelola 

Ada/Tidak 

Ada/Ya: √ 

Tidak Ada: X 

Nilai 

Sesuai: 50 

Tidak: 0 

 

1 Pengarsipan dilakukan dengan manual atau sistem √ 50 

 

2 Dokumen arsip dapat dikelompokkan dokumen aktif dan inaktif dengan ditata dengan rapi dan tertib √ 50 

 

3 Petugas pengelola arsip ditunjuk dengan SK √ 50 

 

Nilai (total nilai / 1,5) 100 

B. Peningkatan Pengaduan Layanan (PPL) 

  

 

No. Uraian Kinerja Tata Kelola 

Ada/Tidak 

Ada/Ya: √ 

Tidak Ada: X 

Nilai 

Sesuai: 50 

Tidak: 0 

 

1 Terdapat Petugas pengelola pengaduan  √ 50 

 

2 Sarana pengaduan hanya satu jenis atau lebih dari satu yang tersedia √ 50 

 

3 Penyelesaian pengaduan dimonitor secara rutin √ 50 

 

4 Laporan tindak lanjut penyelesaian pengaduan  √ 50 

 

Nilai (total nilai / 2) 100 

C. Peningkatan Mutu Pelayanan (PML) 

  

 

No. Uraian Kinerja Tata Kelola 

Ada/Tidak 

Ada/Ya: √ 

Tidak Ada: X 

Nilai 

Sesuai: 50 

Tidak: 0 

 

1 
Adanya kegiatan survey yang dapat memberikan informasi terkait dengan indeks kepuasan masyarakat 

secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 
√ 50 

 

2 Ada tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat √ 50 

 

3 Monitoring penyelesaian tindak lanjut atas pending matters yang ada √ 50 
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Nilai (total nilai / 1.5) 100 

D. Peningkatan Kapasitas SDM (PKSDM) 

  

 

No. Uraian Kinerja Tata Kelola 

Ada/Tidak 

Ada/Ya: √ 

Tidak Ada: X 

Nilai 

Sesuai: 50 

Tidak: 0 

 

1 
Gugus kendali mutu yang dilakukan secara intensif dan pelaksanaannya sesuai dengan target waktu yang 

telah ditetapkan 
√ 50 

 

2 Ada tidaknya kegiatan untuk meningkatkan service excellent pada pelayanan kepada satker  √ 50 

 

3 
Ada kegiatan yang bersifat team building, peningkatan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 

dengan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun  
√ 50 

 

Nilai (Total Nilai/1.5) 100 

E. Pemenuhan Standardisasi Sarana dan Prasarana (PSSP) 

  

 

No. Objek 

Ada/Tidak 

Ada/Ya: √ 

Tidak Ada: X 

Nilai 

Sesuai: 50 

Tidak: 0 

 

Gedung Bangunan 

 

1 Standar luas gedung kantor telah memenuhi ketentuan √ 50 

 

2 Gedung dilengkapi sarana keamanan terhadap bahaya kebakaran (Hydrant Tabung APAR) √ 50 

 

3 
Gedung dilengkapi sarana dan prasarana keamanan fisik yang memadai (CCTV, Pos Security, Tenaga 

Security yang memadai 
√ 50 

 

4 Gedung dilengkapi penangkal petir (ground) dan tangga darurat (bagi gedung tinggi) √ 50 

 

5 Gedung memiliki akses penyediaan air bersih yang cukup (PAM) √ 50 

 

6 
Gedung memiliki drainase yang standar (Saluran air hujan, pembuangan air kotor, pembuangan kotoran, 

resapan)  
√ 50 

 

7 
Fasilitas gedung yang memberi kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi customer (mushalla, lahan 

parkir, tempat olahraga, toilet customer, smoking area)  
√ 50 

 

8 Gedung harus memiliki ruang terbuka hijau √ 50 

 

9 
Gedung memiliki ventilasi/bukaan yang standar (6-10% bukaan) untuk menjamin adanya penerangan alam 

dan tata udara alam bila listrik padam 
√ 50 

 

10 Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk akses publik √ 50 
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11 
Gedung dilengkapi generator listrik yang sesuai dengan kapasitas perangkat kantor serta memiliki suplai 

listrik yang cukup disesuaikan dengan kapasitas perangkat kantor (minimal 11 KVA) 
√ 50 

 

Tata Ruang Kantor 

 

1 Standar tata ruang dan tata letak yang sejalan dengan alur proses bisnis KPPN √ 50 

 

2 
Ikon KPPN pada backdrop Front Office dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan 

prasarana 
√ 

50 

 

3 Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana √ 50 

 

4 
Papan nama kantor yang melekat pada bangunan dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana 

dan prasarana  
√ 

50 

 

5 Signage/neon box dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana  √ 50 

 

6 
Adanya Informasi pelayanan dalam bentuk spanduk/brosur/leaflet/banner kepada satker yang dipasang 

dengan rapi dan lebih informatif  
√ 

50 

 

7 
Ruang kerja yang nyaman bagi pegawai (memberi keleluasaan gerak, suhu yang nyaman, penerangan yang 

memadai)  
√ 

50 

 

8 

Ruang server yang standard (dilengkapi tabung APAR, alat pengatur suhu, alat pengatur kelembaban, 

temperatur ruangan ≤ 20 derajat Celsius, Tingkat kelembaban, (humidity) -10 ~90%, tidak ada rembesan 

atau tetesan air)  

√ 

50 

 

9 
Ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi customer (tempat duduk memadai dan nyaman, suhu ruangan 

yang nyaman, fasilitas CCTV)  
√ 

50 

 

Nilai (total nilai / 10) 100 

F. Kepatuhan Pelaksanaan Proses Bisnis (KPPB) 

  

 

No. Uraian Volume Nilai 

 1 Persentase penerbitan SP2D sesuai dengan norma waktu tidak lebih dari 1 jam     

 

Jumlah SP2D dengan norma waktu tidak lebih dari 1 jam 2.902   

 

Jumlah SP2D yang terlambat 507   

 

Nilai   82,53 

 

2 Rekapitulasi TSA dengan pembanding AFK     

 

Jumlah TSA 224.377.505.354   

 

Jumlah TSA yang terlambat 0   

 

Nilai   100,00 
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3 Penyampaian LHP dan ADK bank/pos persepsi     

 

Jumlah LHP 630   

 

Jumlah LHP yang terlambat 0   

 

Nilai   100,00 

 

4 Tingkat ketepatan waktu Laporan Kas Posisi (LKP)     

 

Jumlah LKP 138   

 

Jumlah LKP yang terlambat 0   

 

Nilai   100,00 

 

5 Jumlah SP2D yang tidak diretur     

 

Jumlah SP2D 3.955   

 

Jumlah SP2D yang diretur 52   

 

Nilai   98,69 

 

6 Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara     

 

Jumlah LPJ 558   

 

Jumlah LPJ yang terlambat 0   

 

Nilai   100,00 

 

7 Tingkat akurasi perencanaan kas     

 

Jumlah proyeksi penarikan dana -   

 

Jumlah realisasi penarikan dana -   

 

Nilai   - 

 

Nilai (total nilai / 6) 96,87 

G. Kepatuhan Implementasi SOP (KISOP) 

  

 

No. Uraian 

Ada/Tidak 

Ada/Ya: √ 

Tidak Ada: X 

Nilai 

Sesuai: 50 

Tidak: 0 

 

1 Apakah tidak terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS? √ 50 

 

2 
KPPN telah melakukan checklist sesuai dengan SE-14/PB/2012, kalau ya apakah checklist dimaksud 

dilakukan dengan membuat format yang baru?  
√ 50 

 

3 Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan SOP, jika terdapat kendala, apakah dapat diselesaikan √ 50 
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secara langsung oleh KPPN? Serta apakah mencari solusi masalah secara hierarkis ke kantor pusat? 

 

4 Dipastikan bahwa KIPS dan Identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok √ 50 

 

5 Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok  √ 50 

 

6 Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar √ 50 

 

7 Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya √ 50 

 

8 
Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu , penayangan karwas kontrak untuk SPM 

kontraktual 
√ 50 

 

9 Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan karwas UP/TUP untuk SPM GU √ 50 

 

10 Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar √ 50 

 

11 
Dipastikan bahwa Petugas Satker membubuhi cap jari, tanda tangan dan nama jelas pada lembar ke-2 tanda 

terima SPM yang menjadi pertinggal KPPN 
√ 50 

 

12 
Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada), memproses penomoran SP2D, 

mencetak konsep dan net SP2D, merekam data setoran UP/TUP, dan mencetak karwas kredit 
√ 50 

 

13 

Dipastikan bahwa Kepala Seksi Pencairan Dana meneliti dan memeriksa konsep/net SP2D, karwas 

kredit/karwas kontrak/karwas UP/TUP, dan SPM yang bersangkutan kemudian menandatangani SP2D 

dengan benar 

√ 50 

 

14 Dipastikan bahwa SP2D telah didistribusikan dengan benar √ 50 

 

15 Dipastikan bahwa telah dicetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan secara benar √ 50 

 

16 

Dipastikan bahwa Kepala Seksi Bank meneliti dan memeriksa lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Surat 

Penegasan serta memeriksa ketersediaan dana pada BO kemudian menandatangani SP2D dan daftar 

Penguji/Surat Penegasan dimaksud 

√ 50 

 

17 Dipastikan bahwa pelaksana pada Seksi bank membubuhi stempel timbul pada lembar ke-1 SP2D √ 50 

 

18 
Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum mendistribusikan SP2D beserta Daftar Penguji /Surat 

Penegasan dimaksud sesuai ketentuan 
√ 50 

 

19 

Dipastikan bahwa, supervisor database administrator di bagian server telah melakukan pemeliharaan secara 

rutin termasuk meng-update perkembangan data dan aplikasi yang ada untuk menjaga keamanan dan 

keakuratan/validitas database yang ada di lingkungan kerja 

√ 50 

 

20 

Dipastikan bahwa untuk pembayaran langsung (SPM LS) yang dilaksanakan beberapa termin, telah 

dilakukan pengujian formal (penerima yang berhak termasuk nomor rekening pihak ketiga) sehingga pihak 

ketiga yang berhak menerima pembayaran dan nomor rekening setiap terminnya sama 

√ 50 

 

Nilai (Total Nilai/10) 100 
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H. Implementasi Sistem Pengendalian Internal (ISPI) 

  

 

No. Uraian Bobot Nilai 

 

1 
Kepala KPPN telah menunjuk pelaksana pada Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPPN yang didedikasikan 

sebagai petugas pemantauan pengendalian internal pada tingkat KPPN 
10 10 

 

2 Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Pengendalian Internal 10 10 

 

3 
Ketepatan format Laporan Pemantauan Pengendalian Internal (sesuai format yang telah ditentukan pada 

KEP-85/PB/2012) 
10 10 

 

4 
Ketepatan penanda tangan Laporan Pemantauan Pengendalian Internal yaitu pimpinan unit yang 

menjalankan tugas dan fungsi Kepatuhan Internal Tingkat KPPN 
10 10 

 

5 Ketepatan penyebutan nama kegiatan  10 10 

 

6 
Ketepatan frekuensi pemantauan (frekuensi pemantauan yang dilaporkan tepat sesuai perangkat dari kantor 

pusat Ditjen Perbendaharaan, yaitu frekuensi pemantauan secara harian/bulanan) 
10 10 

 

7 
Ketepatan deskripsi pengendalian utama (pencantuman deskripsi, pengendalian utama di laporan harus 

sesuai dengan perangkat pemantauan di S-4734/PB/2012 (6 pengendalian utama)) 
10 10 

 

8 Ketepatan pengambilan sampel     

 

8a Pelaporan sampel harus tepat, sesuai format laporan, yaitu dalam bentuk % (persentase)  20 20 

 

8b 
Pengambilan sampel diprediksi sesuai dengan ketentuan pada perangkat pemantauan, dilihat dari keganjilan 

jumlah/ persentase sampel dan pengambilan sampel sesuai populasi pada pengujian pengendalian tertentu)  
10 10 

 

9 

Ketepatan perumusan temuan apabila ada, berikut rekomendasi dan tindak lanjutnya (apabila mendapatkan 

suatu temuan, maka dirumuskan dilaporkan dengan baik dan diberikan dengan rekomendasi dan dipantau 

status tindak lanjutnya (dinilai secara kualitatif)) 

0 0 

 

Total nilai 100 
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