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Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 5 ayat

huruf c dan huruf e serta Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10
Tahun 2OL7 tentang Penyelenggaraan Sistem
(1)

Pengendalian Intern

Pemerintah Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan

Petunjuk

Pelaksanaan tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan
Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

5,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-)
2

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 727, Tatnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);
.)

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20 15 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1 12);
5

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang

Badan Perencanaan Pembangunan

Nasionai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66

Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
6

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 10 Tahun 2Ol7

tentang

Sistem Pengendaiian Intern
Pemerintah di Kementerian Perencanaan
Penyelenggaraan

Pembangunan I Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O

7

17 Nomor 1445);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian

Perencanaan

3

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1564);
MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG

PEDOMAN

PEI\TYELENGGARAAN KEGIATAN PENGENDALIAN DAN

PEMANTAUAN BERKELANJUTAN

DI

KEMENTERIAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
PERTAMA

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan
Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian
tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.
KEDUA

Petunjuk

Pelaksanaan tentang Pedomal
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan
Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan
Pemantauan Berkelanjutan baik di tingkat Kementerian,

Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II;
KETIGA

Pelaksanaan tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan
Petunjuk

Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian Perencalaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional mencakup dan mengatur
tentang tahapan, prosedur dan langkah kerja, serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan

-4pemantauan berkelanjutan di Kementerian Perencanaan

Pembangunal Nasional/Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasionai.
KEEMPAT

Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

5 Jarluai 2021.
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BAB I
PENDAHULUAN

A

Latar Belakang

Dalam rangka mencapai target kinerja dan keuangan yang efektif,

efisien, transparan, dan akuntabei, Menteri

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) menyelenggarakan
pengendalian intern atas proses pen5rusunan perencanaan
pembangunan nasionai. Pengendaiian intern tersebut diatur dengan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Nomor 10 Tahun 2077 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Pembangunan Nasional
Penyelenggaraan

Kementerian PPN/ Bappenas.

terdiri atas lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian
risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan pengendalian intern. Penerapan SPIP yang kuat pada
kelima unsur tersebut akan mendukung percepatan pelaksanaan
reformasi birokrasi yang hakikatnya merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan
sumber daya manusia aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola
SPIP

pemerintahan yang baik (good gouentonce).

Dalam rangka pembangunan kelima unsur SPIP di Kementerian
PPN/Bappenas, telah ditetapkan Pedoman Evaluasi Lingkungan
Pengendalian, Pedoman Penyeienggaraan Penilaian Risiko, dan
Pedoman Penyelenggaraan Pemantauan Pengendalian Intern Melalui
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk melengkapi
pedoman-pedomal tersebut, diperlukan pedoman yang mengatur

mengenai unsur SPIP ketiga dan kelima yaitu kegiatan pengendalian
beserta pemantauannya secara berkelanjutan untuk melihat efektivitas

pelaksanaal kegiatan pengendalian tersebut.
Secara garis besar, keterkaitan proses antara unsur SPIP beserta
penyelenggaraannya di Kementerian PPN/Bappenas dapat dijelaskan
pada Gambar

I

sebagai berikut.

Gambar

1

Proses Penyelenggaraan SPIP

1. EVATUASI UNGKUIiGAN

9..rn.rlo2-zilm

PENGENDAIIAN

P.ng.nfl. rrt.h K.tL6n P.ng.ndrllrn d.n
P.m..tru.n l.rt.r.nlutrn tirdp.t dl p..,olnin inr
RTP Penguatan

LinSkunBan Pengendalian

3. XEGIATAN
PEt{GENDALIAN

4. PEMANTAUAN

5, KOMUNIMSI

(PEIAKSANAAT,I RTP}

Pemantauan

2, PENILAIAN RISIKO

utan
Evaluasi Terpisah
Peta Risiko
9..m.nn1l2018
RTP

B

Tujuan dan Manfaat
1

. T\rjuan pedoman ini adalah sebagai berikut:
a. sebagai panduan bagi kementerian/unit kerja dalam
menyelenggarakan kegiatan pengendalian maupun pemantauan
pengendalian intern secara mandiri;

b. menilai kinerja sistem, mengidentifikasi kelemahan dari
pengendalian, menentukan penyebab gagalnya kegiatan
pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan
kementerian/ unit kerja; dan
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c. menilai efisiensi dan efektivitas prosedur yang telah ditetapkan
manajemen.

2. Manfaat yarrg diharapkan dari pedoman ini adalah sebagai berikut:
a. adanya keseragaman langkah dalam melakukan kegiatan
pengendalian dan pemantauan pengendalian intern;

b. mampu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang
berhubungan dengan pengendalian intern; dan

c. mampu memberikan penilaian secara berkala

terhadap

efektivitas pengendalian intern.
C

Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini mencakup pelaksanaan
kegiatan pengendalian serta pemantauannya secara berkelanjutan,
baik di tingkat Kementerian PPN/Bappenas maupun tingkat unit kerja
(Unit Keda Eselon I dan Unit Kefa Eselon II).
D

Definisi

Definisi atas istilah yang digunakan dalam pedoman

ini,

adalah

sebagai berikut:

1. Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, selanjutnya disingkat

SPIP, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.

Evaluasi Lingkungan Pengendalian adalah kegiatan evaluasi atas
lingkungan pengendalian suatu organisasi dengan kriteria yang
telah ditetapkan dari masing-masing subunsur dalam lingkungan
pengendalian sehingga diperoleh gambaran kondisinya dan

masukan bagr manajemen dalam perbaikan lingkungan
pengendalian.
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3. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan
adanya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran

instansi pemerintah.

4.

Peta Risiko adalah representasi grafis dari kejadian risiko atas
dasar tingkatan dampak dan kemungkinan terjadinya dalam suatu
organisasi yang digunakan untuk menunjukkan posisi risiko dan
menentukan prioritas respon risiko.

5.

Rencana Tindak Pengendalian, selanjutnya disingkat RTP adalah

rencana kegiatan pengendalian yang akan dibangun oleh
kementerian/unit kerja untuk merespon risiko yang telah
diidentifikasi maupun lingkungan pengendalian yang dinilai lemah.

6.

Kegiatan Pengendalian adalah kegiatan/ tindakar yang diperlukan

untuk mengatasi risiko atau mengatasi kelemahan lingkungan
pengendalian, melaiui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan

prosedur. Kegiatan pengendalian merupakan pelaksanaan dari
RTP.

7.

Pemantauan Pengendalian Intern merupakan proses penilaian atas

mutu kinerja sistem

pengendalian

intern dan proses

yang

memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya
segera ditindaklanj uti.

8.

Pemantauan Berkelanjutan adalah pengecekan atas mutu kine{a

sistem pengendalian intern secara terus menerus menyatu dalam
kegiatan instansi pemerintah.

9. Evaluasi Terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja

sistem

pengendalian intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu

berdasarkan pada penilaian risiko

dan efektivitas

prosedur

pemantauan yang berkelanjutan.
10. Fasilitator adalah pihak yang independen terhadap manajemen dan

memiliki kompetensi sebagai pemandu dalam menyelenggarakan
pemantauan pengendalian intern yang dapat berbentuk tim atau
perorangan.
11.

Kementerian adalah Kementerian
penyelenggara SPIP.
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PPN/

Bappenas

selaku

L2.

Unit Kerja adalah Unit Keda Eselon (UKE) I atau UKE II di
Kementerian PPN/Bappenas.

E

Sistematika Pedoman
Pedoman ini disusun dalam struktur sebagai berikut:
Bab

I

:

Pendahuluan.

ini diuraikan mengenai latar belakang,
tujuan dan manfaat, ruang lingkup, definisi dan
Dalam bab

sistematika pembahasan.
Bab

II

:

Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian.

Bab ini menjelaskan mengenai ketentuan umum dan
proses pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Bab

III

:

Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern Melalui
Pemantauan Berkelanj utan.

Bab ini menjelaskan mengenai ketentuan umum dan
proses pemantauan berkelanjutan yang meliputi tahap
persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
Bab

IV

:

Penutup.

Bab ini berisi simpulan dan penegasan pelaksanaan
kegiatan pengendalian serta pemantauan pengendalian
intern melalui pemantauan berkelanjutan.
Lampiran
Dalam lampiran terdapat formulir dan format laporan penyelenggaraan
pemantauan berkelanjutan.
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BAB II
KEGIATAN PENGENDALIAN

A

Ketentuan Umum

1. Kegiatan pengendalian merupakan wujud pelaksanaan dari RTP.
Kegiatan pengendalian dilakukan secara efisien dan efektif dalam
pencapaian tujuan kementerian/ unit kerja.
2. Pimpinan dan seluruh pegawai kementerian/unit kerja wajib
menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,
kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi kementerian/unit
kerja yang bersangkutan. Oleh karenanya, kegiatan pengendalian
yang diterapkan daiam kementerian/unit kerja dapat berbeda satu
dengan lainnya.

3.

Kegiatan pengendalian dimaksudkan untuk:

a. memperkuat lingkungan pengendalian
b. meminimalkan risiko dengan cara:
1) mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya risiko, dan/atau

2) mengurangi besarnya dampak jika risiko terjadi.
4. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian
tidak melebihi manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengendalian
tersebut. OIeh karenanya dalam meminimalkan risiko, kegiatan
pengenda-lian sebaiknya berfokus untuk mengurangi tingkat
kemungkinan teq'adinya risiko, yang berarti lebih bersifat preventif.

5. Kegiatan pengendalian dipantau dan dievaluasi secara berkala
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan
berfungsi seperti yang diharapkan.

6.

Kegiatan pengendalian antara lain dapat berupa:

a. Peny'usunan kebijakan dan prosedur secara tertulis beserta
pemutakhirannya, antara lain berupa:
1) Peratural perundang-undangan;

2) Petunjuk Pelaksanaan; dan/atau
3) Standord Operating Procedure (SOPI.
-8-

b. Pengomunikasian kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
maupun isu-isu strategis lainnya, antara lain berupa:
1) Sosialisasi dalam forum/Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH)/media sosial; dan/atau

2l

Workshop

lbimbingan teknis//ocus group discrtssion (FGD)/

seminar.

c.

Pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
beserta pendokumentasiannya, antara lain:

1) reviu kinerja;

2)
3)
4)
5)

B.

pembinaar SDM;
pemanfaatan sistem informasi;
pembagian tugas; dan/ atau

pembatasan akses dan kewenangan.

Proses Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kelanjutan dari kegiatan Evaluasi
Lingkungan Pengendalian (ELP) dan Penilaian Risiko
Proses kegiatan pengendalian mencalup tahapan sebagai berikut:

1. Penyrrsunan RTP
Pada saat dilakukan ELP, terhadap lingkungan pengendalian yang
masih lemah disusun RTP sehingga dapat memperkuat lingkungan
pengendalian. Selain itu, pada saat dilakukan Penilaian Risiko,
terhadap risiko yang diidentifikasi disusun RTP untuk merespon
risiko tersebut.

2. Penunjukan

Person in Charge (PIC)

Seluruh tingkatan pimpinan maupun pegawai kementerian/unit
kerja berkontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian
sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Namun demikian,
untuk mendukung kegiatan pengendalian be{alan dengan optimal,
perlu ditunjuk PIC sebagai pihak yang memimpin dan bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan pengendalian.
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3. Penetapan Waktu Pelaksanaan RTP
RTP yang disusun harus jelas waktu pelaksanaannya, yang
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kementerian/unit

ke{a, yaitu dapat dilakukan pada saat/periode tertentu atau
sepanjang tahun.

4.

Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

Dalam periode waktu yang telah ditetapkan

sebelumnya,

kementerian/unit kerja melaksanakan kegiatan pengendalian
berdasarkan RTP yang telah disusun. Hal yang perlu diperhatikan

adalah kegiatan pengendalian bukanlah merupakan kegiatan
tambahan yang terpisah namun menyatu dan menjadi bagian
integral dari kegiatan kementerian/ unit kerja.

5. Informasi dan Komunikasi Kegiatan Pengendalian
Seluruh kegiatan pengendalian yang telah dilakukar perlu
diinformasikan/dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan
diadministrasikan/didokumentasikan dengan baik oleh pihak yang
bertanggung jawab.
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BAB III
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN

A

Ketentuan Umum

1. Pimpinan kementerian/unit keq'a wajib melakukan pemantauan
pengendalian intern yang bertujuan untuk:
a. memastikan pengendalian intern telah berjalan sebagaimana
yang diharapkan; dan

b.

memberi umpan balik untuk perbaikan.

2. Pemantauan pengendalian intern dilakukan melalui:

a.
b.

pemantauan berkelanjutan;
evaluasi terpisah; dan

c.

tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Ruang lingkup pedoman ini hanya mengatur mengenai pemantauan
berkelanjutan. Mekanisme pemantauan pengendalian intern melalui
evaluasi terpisah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam

Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor
8/Juklak/Ses l7l l2Ol8. Sementara mekanisme tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya diselenggarakan melekat
dengan pelaksanaan kegiatan audit dan reviu lainnya.

3. Pelaksana Pemantauan Berkelanjutan
Pemantauan berkelanjutan dapat dilaksanakan pada tingkat
Kementerian maupun Unit Keda. Pemantauan berkelanjutan
dilaksanakan oleh Tim Pemantauan yang beranggotakan pejabat
atau pegawai yang mewakili kementerian/unit keda. Apabila
diperlukan, pelaksanaan pemantauan berkelanjutan dapat
didampingi oleh fasilitator yang berasal dari Satgas SPIP,
Inspektorat Utama atau BPKP.

4.

Ruang Lingkup Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dapat dilakukan terhadap:

a. Risiko; dan/ atau
b. Rencana Tindak Pengendalian
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(RTP).

Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua hal tersebut diuraikan di
bagian Pelaksanaan Pemantauan Berkelanjutan.

5. Waktu Pelaksanaan Pemantauan Berkelanjutan
Pelaksanaan pemantauan berkelanjutan dapat dilakukan secara

periodik sedikitnya setahun sekali atau disesuaikan dengan
kebutuhan, sebagai contoh apabila terdapat perubahan struktur
organisasi.

6.

Output Pemantauan Berkelanjutan

Dengan dilakukannya pemantauan berkelanjutan, dapat diketahui

efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian sebagai respon atas

lingkungan pengendalian yang lemah maupun atas risiko untuk
kemudian dapat segera dilakukan langkah-langkah perbaikan. Oleh
karenanya, pemantauan berkelanjutan dapat menghasilkal:

a. peta efektivitas kegiatan pengendalian;
b. pemutakhiran risiko;
c. pemutakhiran kegiatan pengendalian; dan
d. rekomendasi untuk mendorong terlaksananya kegiatan
pengendalian.

B

Proses Pemantauan Berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya, pemantauan berkelanjutan terbagi dalam tiga
tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian proses
pelaksanaan pemantauan berkelanjutan digambarkan dalam Gambar
2.
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Gambar 2
Proses Pemantauan Berkelanjutan

t
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pelaksanaan

)pemutakhir

pemantauan

an RTP

1. Peta Efektivitas Kegiatan
Pengendalian

2. Pemutakhiran Risiko; dan/atau

3. Rekomendasi untuk mendorong
terlaksananya kegiatan
pengendalian

4. Pemutakhiran Kegiatan
pengendalian
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dan

Metodologi
c. lnformasi
Umum

/ unit

kerja
dengan

tembusan

Pemantauan

kepada
Kepala Biro
umum dan

Berkelanjutan

IBAU

d. Hasil

e. Rekomendasi

1. Persiapan pemantauan

berkelanjutan

a. Persiapan internal
1)

Pembentukan Tim Pemantauan yang melaksanakan
pemantauan. Tim Pemantauan dapat berupa tim yang dibentuk

tersendiri atau merupakan Satgas SPIP kementerian/ UKE L
2) Pengumpulan

data awal, antara lain berupa hasil evaluasi

lingkungan pengendalian dan hasil penilaian risiko.
b. Pembahasan awal dengan pimpinan kementerian/unit kerja

Tim Pemantauan melakukan pembahasan awal dengan pimpinan
kementerian/unit kerja yang akan dipantau. Pembahasan awal
tersebut meliputi:

tujuan kegiatan pemantauan;
2) pemilihan aktivitas utama yang dipantau; dan
3) waktu pelaksanaan pemantauan.
1)

2. Pelaksanaan pemantauan berkelanjutan
a. Lingkup Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan Berkelanjutan dapat dilakukan untuk menilai:
1)

Risiko yang Diidentifikasi

Risiko yang telah diidentifikasi melalui proses penilaian risiko
perlu dipantau dalam hal:
a) Ketepatan dan Relevansi Risiko

Kondisi ekstemal maupun internal kementerian/unit kerja
dapat menimbulkan risiko baru. Pemantauan berkelanjutan

dilakukan untuk menilai apakah risiko yang

telah

diidentifikasi sebelumnya sudah tepat dan masih relevan
dengan kondisi termutakhir dari kementerian/unit kerja.
b) Penyebab dan Dampak Risiko

Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk menilai apakah

penyebab

dan dampak risiko yang telah

diidentifikasi

merupakan penyebab dan dampak utama tedadinya risiko,

serta relevansi penyebab dan dampak risiko
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tersebut

berdasarkan kondisi termutakhir

dari

kementerian/unit

kerja.
c) Status Risiko

Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk menilai apakah

skor kemungkinan terjadi dan skor dampak yang telah
dirumuskan masih relevan dengan kondisi termutakhir dari
kementerian/unit kerja atau telah berkurang sebagai dampak
dari pelaksanaan RTP.
2) Pelaksanaan RTP

a) Kemajuan Pelaksanaan RTP

RTP yang telah direncanakan dipantau

kemajuan

pelaksanaannya, meliputi:

.

tahapan pelaksanaan yang telah dicapai;

o kesesuaian dengan waktu pelaksanaan; dan
o tantangan/hambatan pelaksanaan RTP.
Pelaksanaan RTP dibuktikan dengan dokumen pendukung
yang didokumentasikan oleh tim pemantauan.
b) Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

RTP yang telah dilaksanakan menjadi kegiatan pengendalian

selanjutnya dinilai efektivitasnya dalam

mengatasi

kelemahan lingkungan pengendalian atau mengurangi risiko.
Kegiatan pengendalian dinilai efektif apabila:

. tujuan dari aktivitas utama kementerian/unit ke{a dapat
tercapai;

.
.

lingkungan pengendalian yang lemah dapat teratasi; dan
status risiko berkurang.

Apabila kegiatan pengendalian yang ada sudah efektif, tidak

perlu dibangun kegiatan pengendalian yang baru. Apabila
tidak efektif, perlu dicari faktor penyebabnya antara lain:

o Risiko
D Identifikasi risiko tidak tepat.
D

Risiko yang diidentifikasi tidak sesuai lagi dengan
kondisi kementerian/ unit kerja.
-15-

) Risiko bersifat lintas instansi pemerintah/unit ke{a
sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian masih
memerlukan koordinasi lebih lanjut.

.

Kegiatan pengendalian

L Rancangan kegiatan pengendalian tidak memadai.

)

Kegiatan pengendalian bukan merupakan pengendalian

kunci/utama.

>

PIC kegiatan pengendalian tidak

kompeten/ tidak

memiliki wewenang.

F Kegiatan pengendalian masih berlangsung atau belum
selesai dilaksanakan.

)

Sumber daya (manusia dan pendanaan) dan organisasi
mengalami perubahan atau penyesuaian.

Untuk keseragaman, hasil dari pemantauan kemajuan dan
efektivitas pelaksanaan RTP dapat dituangkan dengan
menggunakan Anak Lampiran 1 Formulir Peta Efektivitas
Kegiatan Pengendalian.
b. Perumusan Tindak Lanjut

Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan tersebut, dilakukan
langkah tindak lanjut, berdasarkan penyebab dari tidak efektifnya
kegiatan pengendalian, yaitu:
1)

apabila penyebab bersumber dari risiko, kegiatan pemantauan
akan menghasilkan pemutakhiran risiko dengan menggunakan

formulir yang terdapat pada Petunjuk Pelaksanaan

Sesmen

PPN/ Sestama Bappenas Nomor 3/JUKLAK/ SESMEN/ 04/ 20 I 8

tentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Risiko di
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

dari kegiatan pengendalian, maka
pemantauan akan menghasilkan pemutakhiran RTP dalam
rangka penyempurnaan kegiatan pengendalian yang sudah ada

2) apabila penyebab bersumber

maupun perancangan kegiatan pengendalian baru/tambahan
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dengan menggunakan Anak Lampiran I Formulir

Peta

Efektivitas Kegiatan Pengendalian.
3. Pelaporan Pemantauan Berkeianjutan
a. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Berkelanjutan
1)

Laporan disusun oleh Tim Pemantauan.

2) Laporan disusun dalam bentuk surat dan paling sedikit berisi

unsur sebagai berikut:
a) Dasar Kegiatan

Memuat dasar pelaksanaan pemantauan berkelanjutan di
kementerian/unit kerja, misalnya surat penugasan.
b) Tujuan/ Sasaran, Ruang Lingkup dan Metodologi
Pemantauan Berkelanjutan
Menjelaskan tujuan pelaksanaan pemantauan berkelanjutan,

ruang lingkupnya serta metodologi yang

digunakan.

Metodologi pemantauan berkelanjutan dapat berupa reviu

dokumen/bukti dukung dan/atau control sef assessment.
c) Informasi Umum
Menguraikan gambaran umum mengenai kementerian/unit
keq'a yang dipantau.
d) Hasil Pemantauan Berkelanjutan

Menguraikan simpulan atas hasil pemantauan berkelanjutan.
e) Rekomendasi

Menguraikan rekomendasi yang diusulkan dalam rangka
menindaklanjuti hasil pemantauan.

Format laporan hasil pemantauan berkelanjutan

dapat

disesuaikan dengan praktik yang berlaku di kementerian/unit

kerja, tetapi untuk keseragaman dapat mengacu pada format
laporan yang tercantum dalam Anak Lampiran 2.

b.

Pengomunikasial Laporan Hasil Pemantauan Berkelanjutan
Laporan disampaikan kepada pimpinan kementerian/unit kerja

sehingga dapat segera ditindaklanjuti, dengan tembusan
kepada Kepala Biro Umum dan Inspektur Bidang Administrasi
Umum.
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BAB IV
PENUTUP

Pedoman

ini digunakan sebagai acuan operasional bagi pihak-pihak

terkait dalam rangka melaksanakan kegiatan pengendalian maupun
pemantauan berkelanjutan di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam praktiknya,
langkah-langkah dalam penyelenggaraan tersebut dapat disesuaikan
dengan kondisi kementerian dan masing-masing unit kerja selama tidak
bertentangan dengan konsep kegiatan pengendalian maupun pemantauan
berkelanjutan itu sendiri.

ini melengkapi pedoman yang sudah diterbitkan sebelumnya
terkait dengan penyelenggaraan SPIP. Dengan terbitnya pedoman ini, maka
pedoman atas keseluruhan unsur SPIP telah lengkap. Hal utama dalam
Pedoman

penyelenggaraan SPIP adalah pelaksanaan SPIP sebagai bagian integral dari

kegiatan kementerian/unit kerja. Untuk itu, komitmen dari pimpinan
kementerian/unit kerja (tone at tle top) dan keterlibatan seluruh pegawai
menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan SPIP. Selain itu, dalam
penyelenggaraan SPIP perlu memperhatikan prinsip ast and benefit,

sehingga biaya dan sumber daya yang dikeluarkan dalam
menyelenggarakan SPIP seyoryanya tidak melebihi manfaat yang diperoleh.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRBTARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

o
HIMAWAN HARIYOGA

.t'b

