
 
 
 
 
 
 

SAMBUTAN 
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH 
PADA KONSINYERING LAPORAN EVALUASI 

PENYELENGGARAAN SPIP DISKOMINFO  
PROV. JATENG SEMESTER I TAHUN 2022 

 

SALATIGA, 20 JULI 2022 
 

 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk 
kita semua, 
Om swastiastu, Namo buddhaya. 
 

Yth. Bapak Muhammad Yulio Harisson, SE 
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; 

Ykh. Bapak/Ibu peserta Konsinyering Laporan 
Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Diskominfo Prov. 
Jateng Semester I Tahun 2022 yang berbahagia.  
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Puji syukur ke Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Kuasa. Karena hanya atas rahmat dan ridaNya 

semata, kita dapat menghadiri Konsinyering 

Laporan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP 

Diskominfo Prov. Jateng Semester I Tahun 2022 

dalam keadaan sehat wal’afiat, penuh berkah dan 

limpahan rahmatNya. 

 

Bapak dan Ibu yang kami hormati, 

Konsinyering ini adalah ajang yang sangat 

penting bagi kita semua untuk meningkatkan 

pemahaman dalam penyusunan laporan evaluasi 

penyelenggaraan SPIP di semester I maupun 

semester II. Peningkatan pemahaman ini 

diharapkan secara simultan dapat menghasilkan 

laporan evaluasi SPIP yang mampu menyaring 

dan merumuskan permasalahan dan isu strategis 

program maupun kegiatan yang memiliki risiko 

agar dapat mewujudkan pemerintahan yang 

efektif, efisien dan terarah. 

Evaluasi terhadap SPIP perlu dilaksanakan 

secara berkala, agar setiap pelaksanaan 
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program/kegiatan pada Diskominfo Prov. Jateng 

berjalan sesuai dengan tujuan. Dengan 

dilaksanakannya evaluasi melalui kegiatan RTP 

SPIP ini, maka akan menghasilkan pemetaan 

tinggi rendahnya risiko dalam setiap kegiatan 

yang dijalankan dalam Pemerintahan Daerah, 

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008. 

Adapun hasil akhir yang diharapkan dari RTP 

SPIP ini adalah terwujudnya pemerintahan yang 

efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai 

dengan prinsip Good Governance dan Clean 
Governance.   

 

Bapak ibu sekalian,  

Konsep Good Governance dan Clean 
Governance diharapkan tidak hanya retorika 

belaka, namun harus diwujudkan dalam 

pengungkapan 5 (lima) pilar Rencana Tindak 

Pengendalian Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintahan, yaitu lingkungan pengendalian, 



4 
 

4 

 

penilaian risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi 

dan Komunikasi, serta Pemantauan.  

Kelima pilar tersebut terjalin erat satu 

dengan lainnya. Proses pengendalian internal 

menyatu dengan tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan 

dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang 

menjadi pondasi dari pengendalian, adalah 

sumber daya manusia dalam organisasi yang 

membentuk lingkungan pengendalian yang baik 

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin 

dicapai oleh instansi pemerintahan.  

 

Bapak dan Ibu yang kami hormati,  

Sesuai dengan review sampling terhadap 

Form KK MR SPIP Diskominfo Prov. Jateng yang 

telah disusun, masih diperlukan penyesuaian 

identifikasi risiko strategis Pemda, risiko strategis 

POD dan risiko strategis operasional Diskominfo 

Prov. Jateng yang faktual. Penyesuaian 

identifikasi tersebut, utamanya terfokus pada 

klasifikasi indikator tujuan, sasaran, program dan 

kegiatan. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan 
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pencermatan pengisian, khususnya terhadap 

Pencatatan kejadian Risiko sebelum dilakukan 

penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP 

semester I. 

Dengan pencermatan ini, diharapkan dapat 

tersusun evaluasi Laporan Penyelenggaraan SPIP 

yang akuntabel, transparan dan memberi 

keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 

Tengah dapat terlaksana secara, efektif, efisien, 

dan terarah.  

 

Bapak ibu peserta konsinyering yang 

berbahagia, 

Saya minta kita semua dapat memanfaatkan 

ajang konsinyering ini dengan sebaik mungkin. 

Gali sebanyak-banyaknya ilmu dari narasumber 

untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan.  

Saya berharap dengan pembekalan yang 

akan diberikan oleh Tim Inspektorat nanti, Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 
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Tengah dapat mengimplementasikan manajemen 

risiko dengan lebih baik.  

Mari bersama-masa berkolaborasi, 

bergandeng tangan, bekerja keras agar dapat 

mewujukan tata kelola pemerintahan yang baik, 

transparan, akuntabel, dalam menyelenggarakan 

layanan prima bagi masyarakat.  

Demikian yang dapat saya sampaikan dalam 

kesempatan ini. Selanjutnya dengan mengucap 

Bismillahirohmanirrohim, saya nyatakan 

Konsinyering Laporan Evaluasi 

Penyelenggaraan SPIP Diskominfo Prov. 

Jateng Semester I Tahun 2022, dibuka. 

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa 

meridai usaha luhur kita semua 

 

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. 

 
Wabillahi taufik wal hidayah 
 Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
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PEMBINA UTAMA MADYA 
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