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Assalamu'a-laikum warahmatullahi wabarakatuh

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oieh pimpinan

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan SPI di

lingkungan Kementerian PPN / Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan acuan bagi

Kementerian/Lembaga dalam menyelenggarakan SPIP dan membuat aturan

turunannya, dan pedoman ini merupakan salah satu pedoman

penyelenggaraan salah satu unsur SPIP yaitu unsur pemantauan

pengendalian intern.

Penetapan pedoman ini sangat dibutuhkan, baik oleh Inspektorat

Utama maupun Unit Ke{a di Kementerian PPN/Bappenas dalam

penyelenggaraan SPIP, semoga menjadi panduan teknis yang memudahkan

dan memberikan kejelasan tahapan penyelenggaraan evaluasi SPIP.
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A

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 20O8 tentang Sistem

Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu

instrumen penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan dengan

tata kelola yang baik dan bersih (good and clean gouernance). Untuk
mewujudkan hal tersebut, menjadi keharusan setiap

Kementerian/Lembaga untuk dapat menyelenggarakan SPIP baik pada

setiap tingkatan unit kerja maupun pada level kegiatan. Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah

berkomitmen untuk menyelenggarakan SPIP sebagaimana telah

diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Unit Kerja pada

Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan SPIP untuk
mendukung keberhasilan visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas.

SPIP yang mencakup lima unsur yaitu: lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi

serta pemantauan pengendalian intern, perlu dipelihara efektifitas

penyelenggaraannya. Unsur Pemantauan pengendalian intern

diselenggarakan untuk maksud tujuan tersebut yaitu

mengetahui/mengukur kecukupan efektivitas penyelengga-raan SPIP

pada suatu organisasi, unit kerja atau aktivitas utama telah sesuai

dengan yang direncanakan/ditargetkankan. Penyelenggara unsur

Pemantauan pengendalian intern terdiri dari 2 (dua) penyelenggara,

yaitu yang diterapkan oleh Penyelenggara SPIP (Unit Kerja Eselon I) itu
sendiri dan yang diterapkan oleh pihak di luar Penyelenggara SPIP.

Unsur Pemantauan pengendalian intern yang diterapkan oleh pihak di

luar Penyelenggara SPIP didefinisikan sebagai Evaluasi Terpisah yang

mempakan salah satu sub unsur Pemantauan pengendalian intern

Penyelenggaraan SPIP Kementerian.
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B

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 PP Nomor 60 tahun 2008 tentang

SPIP dan Pasal 13 Peraturan Menteri PPN/Kepaia Bappenas Nomor 10

Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggaraan SPIP di Kementerian

PPN/Bappenas, Evaluasi atas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan

Kementerian PPN/Bappenas dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intem
Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Utama Kementerian

PPN/ Bappenas atau pihak eksterna,l pemerintah.

Evaluasi atas Penyelenggaraan SPIP Kementerian yang diatur dalam

Peraturan Kepala Badan Pengawasal Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) tentang Evaluasi Penyelenggaan SPIP Kementerian/ Lembaga,

hanya mengatur secara umum tahapan dan metode pengumpulan

data, namun belum mengatur bagaimana menilai tingkat kecukupan

efektivitas penyelenggaraan SPIP yang menjadi tujuan evaiuasi.

Untuk mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-

undangan tersebut, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut. Dengan

demikian, perlu disusun pedoman penyelenggaraan evaluasi SPIP yang

akan menjadi panduan bagi Inspektorat Utama Bappenas dan/ atau

auditor/pihak lain di luar Kementerian PPN/Bappenas untuk menilai

kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan

Kementerian PPN/Bappenas.

TuJuan dan Manfaat

1. Tujuan pedoman ini adalah memberi panduan bagi Inspektorat

Utama Bappenas dan/atau auditor/pihak lain di luar
Kementerian PPN/Bappenas da-lam melakukan evaluasi tingkat
kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada tingkat
Kementerian, Unit Kerja maupun tingkat Aktivitas Utama untuk
sasaran operasional.
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2 Manfaat yang diharapkan dari pedoman ini adalah untuk:

a. menilai kecukupan efektivitas pada tingkat rancangurn

maupun operasional penyelenggaraan SPIP;

b. memberikan keyakinan pada pimpinan Kementerian atau

Unit Kerja dalam pemenuhan tanggung jawab dalam

memberikan pernyataan mengenai efektivitas pengendalian

intern;

c. memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan lain

bahwa penyelenggaraan SPIP telah cukup memadai dalam

mencapai tujuan yang diharapkan, melalui kegiatan yang

efektif dan elisien, pengamanan aset negara dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan;

d. menilai secara mandiri atas tingkat maturitas SPIP di

Kementerian PPN/ Bappenas; dan

e. memberikan rekomendasi terhadap area yang memerlukan

perbaikan di masa yang akan datang.

Ruang Lingkup

Pedoman penyelenggaraan evaluasi SPIP ini mencakup langkah-

langkah yang harus ditempuh dalam tahap persiapan, pelaksanaan,

dan pelaporan hasil evaluasi SPIP.

Delinisi
Definisi atas istilah yang digunakan dalam pedoman ini, adalah

sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.

c

D
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Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya

disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah.

Penyelenggaraan evaluasi SPIP yang selanjutnya disingkat

Evaluasi SPIP adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil

atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau

norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan

SPIP dalam mencapai tujuan Instansi.

Evaluasi SPIP tingkat Kementerian adalah kegiatan menilai

penyelenggaraan pengendalian atas kebijakan dan kegiatan yang

mempengamhi sasaran Kementerian PPN/Bappenas dan menilai

tingkat maturitas SPIP.

Evaluasi SPIP tingkat Unit Kerja adalah menilai kecukupan

efektivitas pengendalian atas kebijakan dan kegiatan yang

mempengaruhi sasaran Unit Keda secara keseluruhan.

Evaluasi SPIP tingkat Aktivitas Utama adalah evaluasi yang

ditujukan pada pengendalian yang diterapkan pada aktivitas-

aktivitas untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Aktivitas Utama adalah aktivitas untuk menghasilkan keluaran

utama Kementerian/ Unit Ke{'a.

Unit Keda Kementerian PPN/Bappenas adalah Unit Ke{'a Eselon I

dan Unit Ke{a Eselon II.

Pengendalian adalah kegiatan mengatur, mengarahkan, dan

mengambil tindakan korektif, mengawasi semua tindakan yang

dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana agar mencapai

sasaran yang ditetapkan.

Sistematika Pembahasaa

Pedoman penyelenggaraan evaluasi SPIP disusun dalam struktur bab

dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

3
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Bab III
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Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang,

tujuan dan manfaat, ruang lingkup, definisi, dan

sistematika pembahasan.

Proses Evaluasi SPIP

Bab ini membahas tahapan pelaksanaan Evaluasi SPIP

di lingkungan Kementeriar PPN/Bappenas yang terdiri
dari:

1. Tahap Persiapan:

2. Tahap Pelaksanaan pada:

a. TingkatKementerian;

b. Tingkat Unit Kerja;

c. Tingkat Aktivitas Utama.

3. Tahap Pelaporan:

Penlrrsunan serta pengomunikasian hasil Evaluasi

SPIP kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas atau

Pejabat Pimpinan Tinggi Mady af Pratarna terkait
atau pejabat lainnya.

Penutup

Bab ini menguraikan urgensi pengomunikasian hasil

evaluasi SPIP kepada pimpinan Kementerian/Unit Kerja

untuk memperbaiki penyelenggaraan SPIP secara terus

menerus.



BAB II
PROSES EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN II{TERN PEMERIITTAII

A. Ketentuan Umum

1. Evaluasi SPIP dapat dilakukan pada 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

a. Kementerian;

b. Unit Keia; dan

c. Aktivitas Utama.

2. Evaluasi atas Aktivitas Utama Penyusunan Laporan Keuangan

yang dilakukan oleh Biro Umum, tidak mengikuti ketentuan

sebagaimana diatur dalam pedoman ini. Evaluasi tersebut

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern

atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berlaku nasional

untuk seluruh Kementerian/ Lembaga.

3. Langkah kerja Evaluasi SPIP dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai

berikut:

Tabel 1

Langkah Kerja Evaluasi SPIP

Tahap Langkah Kerja

A. Persiapan Evaluasi 1. menentukan tim dan jadwal

penugasan;

2. menyusun program kerja dan

Pembagran tugas;

3. mempersiapkan metodologi yang

digunakan;

4. melakukan pertemuan

pendahuluan (entry meetingl.

B. Pelaksanaan Evaluasr

-6-

1. mengumpulkan data/ informasi;

2. mengolah dan menganalisis data;

3. membuat simpulan hasil evaluasi;

4. membahas hasil evaluasi;

5. memaparkan hasil evaluasi.
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B

Tahap Langkah Ke{a

C. Pelaporan Evaluasi 1. menyusun konsep laporan hasil

evaluasi;

2. mereviu konsep lpporan hasil

evaluasi;

3. mengomunikasikan hasil evaluasi.

Alur mekanisme langkah kerja evaluasi SPIP dijelaskan lebih

lanjut pada Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari pedoman ini.

Persiapan Evaluasi SPIP

Langkah-langkah persiapan Evaiuasi SPIP meliputi:

1. menentukan tim dan jadwal penugasan

Menentukan Tim Evaluasi dan lamanya jangka waktu penugasan

serta menetapkan surat tugas evaluasi penyelenggaraan SPIP.

Susunan dan jumlah personil tim evaluasi disesuaikan dengan

besarnya lingkup unit kerja dan kegiatan yang akan dievaluasi

dengan mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi,

metodologi dan ketersediaan sumber daya manusia. Demikian

juga dengan lamanya waktu evaluasi, disesuaikan dengan

sasaran, risiko dan kegiatan pengendalian yang akan dievaluasi.

2. menJrusun program kerja dan pembagian tugas

Menyusun program kerja dan pembagian tugas yaitu menlrusun

langkah-langkah kerja yang akan dilakukan dalam evaluasi

penyelenggaraan SPIP pada Kementerian, Unit Kerja dan Aktivitas

Utama. Mengalokasikan langkah-langkah kerja tersebut kepada

setiap personil tim evaluasi sesuai dengan porsi tanggung jawab

masing-masing, termasuk penentuan jam/hari evaluasi yang

digunakan.

3. menyiapkan metodologi yang digunakan

Menyiapkan/menyusun metode dan mereviu kembali

bahan/ perangkat/ instrumen yang digunakan terutarna untuk
pengendalian tingkat entitas untuk melakukan evaluasi untuk
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memastikan bahwa data dan dokumen yang akan digunakan

sebagai dasar evaluasi telah sesuai dengan unit kerja dan

kegiatan yang akan dievaluasi, lengkap dan terkini.

melakukan pertemuan pendahuluan (entry meeting)

Pertemuan pendahuluan dilakukan Tim Evaluasi dengan

pimpinan Kementerian/Unit Kerja yang dimaksudkan untuk
menyampaikan tujuan dan ruang lingkup evaluasi

penyelenggaraan SPIP.

C. Pelaksanaan Evduasl
1. Evaluasi SPIP Tingkat Kementerian

Evaluasi SPIP di tingkat Kementerian/ Lembaga (K/L) pada

dasarnya lebih merupakan evaluasi terpisah atas Penilaian

Tingkat Maturitas SPIP K/L. Penilaian Evaluasi SPIP Tingkat

Maturitas SPIP K/L diatur dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor

4 Tahun 2O16 tentang Penilaian dan Strategi Peningkatan

Maturitas SPIP. Evaluasi SPIP Tingkat Kementerian

PPN/Bappenas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Bappenas

dan/atau auditor/pihak lain di luar Kementerian PPN/Bappenas.

2. Evaluasi SPI Tingkat Unit Kerja

Tujuan khusus Evaluasi SPI Tingkat Unit Kerja adalah untuk
pemberian keyakinan pada pimpinan Unit Kerja dalam

pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan pernyataan

mengenai efektivitas pengendalian intern, dengan langkah-

langkah pelaksanaan evaluasi sebagai berikut:

a. mengumpulkandata/informasi

Metode Pengumpulan data/informasi yang dilakukan adalah

kuesioner, reviu dokumen, wawancara dan observasi.

Penggunaan satu metode pengumpulan data/informasi dan

metode lainnya dimaksudkan untuk memperkuat simpulan

evaluasi yang akan dihasilkan.

4
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1) Pengumpulan data/informasi awal

a) evaluator menggunakan metode kuesioner sebagai

pengumpulan data/ informasi awal;

b) materi/ substansi kuesioner yang mengacu pada

kriteria yang terdapat pada Daftar Uji Pengendalian

Intern Pemerintah dalam Lampiran PP Nomor 60

Tahun 2008 tentang SPIP, disampaikan kepada

sejumlah responden yang ditetapkan sesuai

dengan kerangka sampel ditetapkan;

c) penetapan kerangka sampel dan responden dengan

pertimbangan keterwakilan populasi dari Unit Kerja

yang dievaluasi.

2) Pengujian Lanjutan

Penggunaan instrumen/alat pengumpulan

data/informasi lainnya (reviu dokumen, wawancara dan

observasi) sebagai proses pengujian atas hasil
pengumpulan data awal yang dilakukan melalui
perangkat kuesioner. Pengujian lanjutan dilakukan
untuk sub unsur tertentu yang membutuhkan informasi

lanjutan.

mengolah dan menganalisis data

1) Hasil pengumpulan data/informasi diolah dengan

dengan tabulasi dan analisis data dengan pendekatan

evaluasi yang menggunakan skor terhadap seluruh

unsur dan sub unsur SPIP yang diberi bobot nilai;

2l Kriteria Penilaian SPIP atas hasil analisis data/ informasi

yang dikumpulkan berdasarkan Tabel Skor Kriteria

Penilaian SPIP sebagaimana Tabel 2 berikut:
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Tabel 2.

Skor Kriteria Penilaian SPIP Setiap Unsur dan Sub Unsur

NO I'NSUR

SPIP

BOBOT

I'NSUR

ly.l

SUB UNSUR SPIP BOBOT
PER SIIB
I'NSUR

l'/"1
I Ltngku-

llgatr

Pengen-

dalial

30 1.1 Penegakan Integritas
dan Nilai Etika

1.2 Komitmen terhadap
kompetensi

3,75

1.3 Kepemimpinan yang
kondusif

3,75

1.4 Pembentukarr
Struktur Orgalisasi
yang sesuai
kebutuhan

3,75

1.5 Pendelegasian
wewenang
tanggung jawab

dan
3,75

1.6 Penyusunan dan
penerapan kebijakan
yang sehat tentang
pembinaan SDM

3,75

1.7 Peran
efektif

APIP yang 3,7 5

1.8 Hubungan kerja yang
baik dengan instansi
terkait

3,7 5

2 Penllalan

Risiko

20 2.1 Identifikasi Risiko 10

2.2 Analisis Risiko 10

3 25 3.1 Reviu atas
Instansi
bersangkutan

kinerja
yang

) )'7

3.2 Pembinaan SDM 2,27
3.3 Pengendalian

Pengelolaan
Informasi

atas
Sistem

2,27

3.4 Pengendalian
atas Aset

hsik ))7

3.5 Penetapan dan Reviu
atas Indikator dan
ukuran Kinerja

2,27

3.6 Pemisahan fungsi 2,27
3.7 Otorisasi atas

transaksi dan
kejadian yang penting

o 1.7

3,75

Kegiatan

Pcngen-

dalian
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NO UNSUR

SPIP

BOBOT

UITST'R

1"/"1

SUB UNSUR SPIP BOBOT
PER SIIB
UI{SI'R

lo/ol

3.8 Pencatatan yang
Akurat dan Tepat
Waktu atas transaksi
dan kejadian

2,27

3.9 Pembatasan Akses
atas Sumber Daya
dan Pencatatannya

3.10 Aluntabilitas
terhadap Sumber
Daya dan
Pencatatannya

3.11 Dokumentasi yang
baik atas Sistem
Pengendalian Intern
serta transaksi dan
kejadian penting

) )'7

4 Informasl

dan

Komuni-

kasl

10 4.1 Informasi
4.2 Penyelenggaraan

Komunikasi yang
Efektif

5

5 Peman-

tauatr

Pengen-

dallan

Intern

15 5.1 Pemantauan
berkelanj utan

7,5

5.2 Evaluasi Terpisah 7,5

TOTAL 100 100

Komponen dan Subkomponen serta penjelasan kriteria dari

masing-masing sub unsur dapat dilihat pada Lampiran 2 dan

Lampiran 3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

pedoman ini.

membuat simpulan hasil evaluasi

1) simpulan hasil evaluasi SPIP berupa simpulan atas

capaian penyelenggaraan SPI tingkat Unit Kerja secara

keseluruhan;

2l simpulan disusun berdasarkan hasil pengolahan dan

analisis data;

3) simpulan hasil evaluasi dikategorikan ke dalam lima

kelompok, yaitu:

- 11-
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5
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Tabel 3.
Skor Capaian Penyelenggaraan SPIP

Rentang Skor Klasifikasi Keterargan

90<Skor<10O Sangat
Baik

75<Skor<90 Baik Dokumen/bukti
pendukung sesuai
standar, disosialisasikan
namun belum
diimpiementasikan
sepenuhnya

60<skor<75 Dokumen/bukti
pendukung belum sesuai
dengan standar

5O<skor<6O Kurang ada

Skor < 50 Sangat
kurang

Belum dilaksanakan

4) Evaluator menetapkan dan merumuskan simpulan hasil

evaluasi dengan mengacu pada tabel 3.

membahas hasil evaluasi

1) simpulan hasil evaluasi perlu dilakukan pembahasan

dengan Pimpinan Unit Kerja untuk memperoleh

tanggapan atas hasil evaluasi yang telah dilaksanakan;

2l pembahasan dengan Pimpinan Unit Kerja dituangkan

dalam Berita Acara Pembahasan.

memaparkan hasil evaluasr

Hasil evaluasi perlu dipaparkan sebagai bentuk sosialisasi

dan komunikasi bagi pihak-pihak di lingkungan Unit Ke4'a

yang dievaluasi terkait kondisi tingkat capaian Unit Kerjanya

dan tindak lanjut yang akan dilakukan.

e

Dokumen/bukti
pendukung sesuai
standar, disosialisasikan
dan diimplementasikan

Cukup

Belum
dokumen/bukti
pendukung
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Evaluasi SPIP Tingkat Aktivltas Utama

Evaluasi SPIP tingkat Aktivitas Utama bertujuan untuk
mengidentifikasi kualitas kineq'a pengendalian yang berkaitan

dengan Aktivitas Utama yang dilaksanakan untuk mencapai

tujuan tertentu. Evaluasi dilaksanakan terhadap Aktivitas Utama

Unit Kerja yang telah melakukan penilaian risiko dan mempunyai

Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Langkah-langkah

pelaksanaan Eva,luasi SPIP Tingkat Unit Kerja adalah sebagai

berikut:

a. mengumpulkandata/informasi

Metode pengumpulan data/ informasi yang umum digunakan
adalah reviu dokumen yang dilengkapi dengan observasi, bila

diperlukan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam

mengumpulkan data/ informasi:

1) mendapatkan informasi umum mengenai peta risiko dan

kegiatan pengendalian;

2) memahami sasaran kegiatan yang ada pada Unit Kerja

untuk mengidentifikasi Aktivitas Utama;

3) mengidentifikasi tatalaksana (bussiness process) yang

dilaksanakan dalam mencapai tujuan melalui ketentuan

yang berlaku, dokumen SOP (apabila ada), bagan arus,

dan output kegiatan yang bersangkutan;

4) melakukan observasi lapangan atau ualkthrough agar

dapat mengonfirmasi pemahaman dan menilai apakah

dokumentasi proses yang digambarkan dalam bagan

arus telah sesuai dengan rancangan dalam bagan arus

tersebut;

5) memilih Aktivitas Utama yang akan diuji.
b. mengolah dan menganalisis data

1) memilih dan melakukan analisis atas Aktivitas Utama

yang terpilih untuk dievaluasi dikaitkan dengan

tatalaksana/ proses bisnisnya;
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2l mengidentifikasi risiko Aktivitas Utama berdasarkan

penilaian risiko;

3) menguji RTP yaitu menguji bukti-bukti yang

menunjukkan proses pengendalian tersebut. T\-rjuan dari

pengujian pengendalian adalah untuk melihat apakah

pengendalian yang telah dirancang berfungsi sesuai

yang diharapkan dan apakah personil yang menjalankan

pengendalian tersebut memiliki kewenangan dan

kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan

pengendalian secara efektif.

Langkah-langkah dalam melakukan pengujian

pengendalian adalah:

a) mengidentifikasi efektivitas RTP dan memilih

kegiatan pengendalian yang akan diuji;

b) menentukan jumlah populasi transaksi dan jumlah

sampel (apabila diperlukan);

c) melakukan penilaian efektivitas kegiatan

pengendalian.

Penyimpulan penilaian efektivitas pengendalian bersifat

konservatif, dengan pengkategorian sebagai berikut:

1) Tidak Efektif

Jika dalam suatu Aktivitas Utama terdapat satu saja

pengendalian kunci yang secara dominan tidak efektif

mencegah atau mengendalikan risiko, maka

pengendalian atas Aktivitas Utama tersebut disimpulkan

tidak efektif.

2) Kurang Efektif

Jika dalam suatu Aktivitas Utama terdapat satu atau

beberapa pengendalian kunci yang secara dominan

kurang efektif mencegah atau mengendalikan risiko,

sementara terdapat pengendalian lain yang sudah efektif

maka RTP tingkat Aktivitas Utama disimpulkan kurang

efektif.
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3) Efektif

Jika dalam suatu Aktivitas Utama semua pengendalian

kunci yang dilakukan sudah efektif untuk mencegah

atau mengendalikan risiko, maka pengendalian tingkat

Aktivitas Utama disimpulkan efektif.

Evaluator dapat memilih pengendalian kunci (keg controt)

yang paling tepat dalam rangka mendeteksi kelemahan atau

mencegah risiko yang ada sebagai penyebab Aktivitas Utama

menjadi tidak efisien, efektif atau taat aturan. Cara menilai

efektivitas pengendalian adalah sebagai berikut:

1) bandingkan antara pengendalian yang sudah ada

dengan pengendalian yang seharusnya ada menurut

evaluator. Berdasarkan perbandingan ini, evaluator

dapat menilai seberapa besar gap atau kesenjangan

yang ada;

2l analisis juga keberadaan pengendalian lain yang dapat

menutupi gap tersebut.

Pengolahan dan analisis data dilakukan sesuai Formulir pada

Lampiran 4, yafig merupakan bagian tidak terpisahkan dari

pedoman ini.

membuat simpulan hasil evaluasi

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data/informasi,

evaluator menyimpulkan hasil evaluasi SPIP Aktivitas Utama

pada Unit Kerja atau pada Tingkat Kementerian.

Simpulan atas efektivitas SPI tingkat Aktivitas Utama

dikategorikan dalam kelompok simpulan sebagai berikut:

1) Efektif

Jika pengendalian yang telah dirancang dan

dilaksanakan dapat mencegah atau mengendalikan

risiko yang akan terjadi, serta capaian kinerja Aktivitas

Utamanya adalah di atas 907o.
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2) Kurang Efektif

Jika pengendalian yang telah dirancang dan

dilaksanakan belum sesuai untuk mencegah atau

mengendalikan risiko yang ada, serta capaian kinerja

Aktivitas Utamanya adalah di antara 7 5%o s.d 9O%o.

3) Tidak Efektif

Jika pengendalian yang telah dirancang dan

dilaksanakan tidak efektif untuk mencegah atau

mengendalikan risiko yang ada, serta capaian kinerja

Aktivitas Utamanya adalah 75Vo ke bawah.

membahas hasil evaluasi

1) Simpulan hasil evaluasi perlu dilakukan pembahasan

dengan pimpinan Kementerian/Unit Kerja untuk
memperoleh tanggapan atas hasil evaluasi yang telah

dilaksanakan;

2) Pembahasan dengan pimpinan Kementerian/Unit Kerja

dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan.

memaparkan hasil evaluasi

Hasil evaluasi perlu dipaparkan sebagai bentuk sosialisasi

dan komunikasi bagi pihak-pihak di lingkungan

Kementerian/Unit Kerja yang dievaluasi terkait kondisi

tingkat capaian Kementerian/Unit Kerjanya dan tindak lanjut
yang akan dilakukan.

Pelaporan Hasil Evaluasi SPIP

Hasil evaluasi SPIP dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi

Penyelenggaraan SPIP, baik pada tingkat Kementerian, Unit Kerja

maupun Aktivitas Utama. Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan

SPIP yang berisi kesimpulan dan saran perbaikan terhadap unsur-

unsur SPIP yang belum memadai serta RTP yang kurang/ tidak efektif

agar dapat menjadi perbaikan ke depan.

d

D
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1 Penyusunan Konsep Laporan Hasil Evaluasi

Tim Evaluasi menyusun konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai

dengan Format pada Lampiran 5, yang mempakan bagian tidak

terpisahkan dari pedoman ini. Namun untuk eva,luasi tingkat
Kementerian berupa penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP

mengacu pada Peraturan Kepala BPKP tentang Pedoman Penilaian

dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Reviu Konsep Laporan Hasil Evaluasi

Reviu dan pembahasan atas hasil evaluasi yang tertuang Laporan

Hasil Evaluasi dilakukan sesuai dengan Formulir Kendali Mutu
dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata

Naskah Dinas di Kementerian PPN/Bappenas.

Pengomunikasian Laporan Hasil Evaluasi

Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi SPIP oleh Tim Evaluasi

adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Kementerian dan Tingkat Aktivitas Utama di

Kementerian disampaikan kepada:

1) Menteri PPN/Kepala Bappenas;

2) Sekretaris Kementerian PPN/ Sestama Bappenas selaku

Penanggung Jawab Satuan Tugas (Satgas) SPIP

Kementerian.

b. Tingkat Unit Kerja dan Tingkat Aktivitas Utama di Unit Kerja

disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja terkait dengan

tembusan kepada:

1) Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (apabila

evaluasi dilakukan untuk UKE I);

2) Ketua Satgas SPIP Kementerian (apabila evaluasi

dilakukan untuk UKE II);

3) Ketua Satgas SPIP UKE I terkait.

Setiap laporan disimpan pertinggal dalam rangka pendokumentasian

arsip Inspektorat Utama.

2

a
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BAB III
PEITUTUP

Pedoman ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 Peraturan Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern di Kementerian PPN/Bappenas. Pedoman ini
mengatur langkah-langkah yang digunakan dalam menyelenggarakan

evaluasi SPIP tingkat Kementerian, Unit Kerja dan Aktivitas Utama di

Kementerian PPN/ Bappenas.

Dalam penggunaan pedoman ini, evaluator yang akan melaksanakan

evaluasi harus memiliki kemampuan atau kompetensi baik konsep maupun
praktik dari SPIP yang memadai.

Dengan diberlakukannya pedoman ini, maka setiap penyelengS4araan

evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas didasarkan pada

pedoman ini.



Lampiran I
Pedoman Nomor 1 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Evaluasi SPIP di Kementerian PPN/Bappenas

Tahapan Penyelenggaraan Evaluasi SPIP
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Lampiran 2
Pedoman Nomor 1 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Evaluasi SPIP di Kementerian PPN/Bappenas

I(ERTAS KERJA EVALUASI SPIP
TIITGXAT T'NIT TERJA

KEMEITTERIAN PPIT/ BAPPEI{AS

A. LINGXUNGAI{ PENCENDALIAN 300/0

3

30,oo
5 6

a Peaegak ! Integritas dan Nitrai Etika 13,75%l 3,75
1 Telah ada aturan perilaku (misalnya kode etik dan pakta

integritas) di Kementerian PPN/Bappenas yang berlaku di
linekunean keria Saudara.

) Penegakan kode etik telah diterapkan untuk seluruh pegawai
di lingkungan keria Saudara.

3 Sudah dibentuk Tim Penegak Kode Etik untuk menangani
pelanggaran aturan perilaku (apabila terladi pelanggaran
kode etikl.

4 Terdapat laporan terkait pelanggaran Kode Etik beserta
tindak laniutnya,

b KomitEe! terhadap Kompetensi t3,75olol 3,75
o Kementerian PPN/Bappenas sudah memiliki standar

kompetensi personil untuk unit keda Saudara yang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

6 Pelaksanaan standar kompetensi personil telah diterapkan di
lingkungan keria Saudara.

7 Pimpinan Saudara memantau Kompetensi SDM secara
efektif.

8 Penilaian standar kompetensi personil telah dilakukan secara
periodik dan didoku4entasikan secara lenqkap.

c Kcpemlmpha! yang Korduslf (3,75olo) 3,7s
9 Nilai kepemimpinan yang kondusif dapat dirasakan dalam

lingkungan keria Saudara.
10 Pimpinan telah mempertimbangkan risiko dalam

penqamt ilan keputusan dan menqomunikasikannya
11 Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan satgas SpIp

UKE I untuk mendorong penyelenggaraan SPIP di unit kerja
Saudara.
Pimpinan telah menekankan pentingnya laporan
penyelenggaraan SPIP dalam setiap kegiatan Unit Kerja

d 3,75
13 Struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan

kompleksitas dan sifat kegiatannya
14 Struktur organisasi telah dilengkapi dengan bagan organisasi

yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing
pegawai.

15 Uraian tugas untuk masing-masing jabatan telah ditetapkan
dan dimutakhir

16 Seluruh Unit Keda telah mempunyai kewajiban untuk
men\.'usun laporan secara teDat waktu

IrXE II: ...,...........
NO KOMPIONEIT/ SUBKOMPONEIT BOBOT AlBlclD

YIT I{ILAI

Buttt
Pe!e-
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o KOMPONEN / SI'BKOIIPIOITEN BOBOT

lrNE II: ....,.,........ BuLtl
Pene-
rapan

AlBlclD

YIT I{ILAI
I 3 4 5 6
e Pendelegrsia! Wewctrrng dan Tanggurglewcb (3,75ol.) 3,75

l7 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah
ditetapkan dan didokumentasikan secara formal.

t8 Wewenang dan tanggung jawab telai dikomunikasikan
dengan jelas dan dipahami oleh pegawai.

19 Proses dan tingkatan otorisasi telah dilaksanakan sesuai
ketentuan.

20 Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan telah secara rutin
membahas efektivitas penyelengqaraan SPIP.

f Keb{atatr yang sehat tentang pergelolBalr/ penbinaaa
sumber daya Eanusia 13,75olol

3,75

2t Instansi telah mempunyai kebijakal dan prosedur sejak
rekruitmen sampai dengan pemberhentian pegawai.

Kebijalan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah
didokumentasikan secara lormal.

Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut lengkap,
telah disosialisasikan, dan dipahami oleh seluruh pegawai.

24
Setiap pegawai telah mendapatkan kesempatan yang cukup
untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan.

s Perwujuda[ Perer APIP yeng efettif (3,75ol.) 3,75
APIP telah berperan dalam memfasilitasi penyelenggaraan
SPIP di instansi.

26
APIP telah melakukan pengujian keuangan secara periodik.

27 APIP telah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan
aturari lainnya.

28 Temual dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah
ditindaklanjuti.

h Ilubuagan kcrje yaag bail deEgsn Instsnsl PeBeritrteh
tcrkait (3,?sol.1 3,75

29 Pimpinan unit kerja telah membina hubungan kerja yang
baik dengan instansi/organisasi Iain yang memiliki
keterkaitan teknis operasional.
Pimpinan unit kerja telah membina hubungan kerja yang
baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan
(inspektorat, BPKP, dan BPKI.

3I
Pimpinan unit ke{a memiliki hubungan kerja yang baik
dengan instansi yang mengelola anggaran, akuntansi dan
perbendaharaan (DJA, DJKN, dan KPPN).

32 Unit keda aktif dalam forum kegiatan yang bersifat lintas
instansi.

2

25

30
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I{o KOMPIOITEN / ST'BKOMPOIIEIT BOBOT
Buttl
Petre-
rePa!

alBlctD

YIT NILAI
I 2 3 4 6

B. PEIIILAIAII RISIKO {2O%l 20,oo
a Idertifit st Rt8iko (loolo) to,oo
1 Identifikasi risiko sudah dilakukan untuk kegiatan yang

mendukunA pencapaian tuiuan unit keria.
2 Identifikasi risiko sudah mempertimbangkan faktor internal

dan eksternal.
3 Identifikasi risiko sudai menggunakan metodologi yang

sesuai untuk tujuan yang inSin dicapai unit kerja.

4 Rekaman identifikasi risiko sudah didokumentasikan

b Araltsts Rlsiko ( lool.) 10,oo
5 Pimpinan sudah melibatkan pegawai yang berkepentingan

untuk mengalalisis risiko.
6 Kriteria klasifikasi risiko sudah ditetapkan dan pengelolaan

risiko sudah dilaksanakan.
7 Cara mengelola risiko sudah dipantau penerapannya
8 Rekaman analisis risiko sudah didokumentasikan

III. KEGIATAN PENGENDALIAN (25OIOI 25,OO
a Revlu atis Nherja Unlt K.ctja 12,27"h1 2,27
1 Pimpinan unit keda terlibat dalam penlrusunan Renstra dan

Perjanjianan Kinerja, dan Laporan Kineda.

2 Pimpinan Unit Keda secara berkala melakukan pemantauan
kinerja Unit Keria.

3 Pimpinan melakukan reviu kinerja Unit Kerja secara berkala

4 Laporan Kineda organisasi dilaporkan tepat waktu dan
didokumentasikan dengan baik,

b PeEbtnas! 8DU (2,27olo) 2,27
5 Pengawasan pimpinan atas kineda pegawai dilakukan secara

berkesinambungan.
6 Pimpinan unit kerja melakukan kaderisasi dan pelatihan

untuk memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi
yang diperlukan.

7 Pimpinan membangun kerjasama antar pegawai.
8 Evaluasi Kineia dilakukan untuk semua pegawai

c PcBgcndrlira atas Peagelol,ran Slatem lDformasl 12,27./"1 2,27

9 Adanya rencana pengendalian atas pengelolaan keamanan
sistem informasi di unit kerja Saudara.

lo
Pelaksanaan pengendalian atas pengelolaan keamanan
sistem informasi di unit kerja Saudara sudah optimal

11 Dibentuk fungsi khusus/ tim untuk melaksanakan
pengendalian atas pengelolaan keamalan sistem informasi di
unit kerja Saudara.

12 prnan me kan pemantauan atas
pengendalian keamanan sistem informasi di unit keda
Saudara-
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1 4 5 6
d Pcngclrd.Uen tr.lsft atas Aset (2,27%l 2,27
13 Terdapat kebijakan atau prosedur dari pimpinan yang

mengatur tentang pengendalian untuk kealnanan lisik atas
aset (seperti uang tunai, surat berharga, persediaan dan
Deralaten lainnval-
Fasilitas atau aset penting diamankan, dikendalikan secara
ketat, dan dibatasi aksesnya.

15 Dibentuk fungsi khusus/ tim yang bertanggung jawab
melaksanakan pengendalian flsik atas aset atau fasilitas
pentine di linskunsan keria Saudara.

16 Pimpinan unit keda melakukan pemantauan pelaksanaan
pengendalian fisik atas aset atau fasilitas penting di
linekunean keria Saudara.

e Peretapatr daE Reviu atas Itrdllator da,n ukuran Klnerja
/.2,270/"1

2,27

1.7 Ukuran dan indikator kinerja sudah ditetapkan untuk
tinskat kesiatan dan neeawai.

18 Dilakukan validasi atas ketepatan dan keandalan ukuran
dan indikator kineda.

Penilaian pengukuran kinerja dievaluasi secara periodik
20 Data capaian kine{a dibandingkan secara terus menerus

dengan perencanaannya dan selisihnya dianalisis lebih
lanjut.

t PeElsahan Fungsl 12,27V"1 2,27
21 Kebijakan mengenai pemisahan fungsi setiap kegiatan sudah

dibuatkan SK Pimpinan.
22 Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian

dipisahkan diantara pegawai yang berbeda terkait dengan
otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan,
pembayaran atau penerimaan dana, serta fungsi-fungsi
penyimoanan dan Denansanan aset.

Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang
untuk memberikan keyakinan adanya check and balances

24 Pimpinan memantau pelaksanaan tugas masing-masing
fungsi secara rutin.

c Otorl3a.l atas trarsalsi d&n LeJediaa yaag penting
dlkomunltaelhaa secera JeLB tepada plmphan da!
Oegawal 12,2V/"1

2,2?

25 Terdapat pengendatan untuk memberikan keyakinan bahwa
hanya transaksi dan kejadian yang valid diproses dan
dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan.

26 Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa hanya
pegawai yang memiliki otoritas yang melakukan transaksi
dan keiadian penting keuangan.

27 Otorisasi atas fansaksi dan kejadian yang penting
dikomunikasikan secara jelas kepada pimpinar dan pegawai.

2a Otorisasi atas transaksi dan kejadian sejalan dengan arahan
pimpinan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

lrXE II: ...............
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KOMPONEIT / SI'BKOMFOI{EI{ BOBOT

lrKE II: ............... BuLtl
PaDc-
rePatr

AlBlclD

Ylr I{ILAI
1 2 3 4 6

h Pelcstetan yetrg Aturat da! Tepat Yelrtu ataa tralaaksl
ilta t.eia.liaa l.2,27/ol

2,27

29 Transaksi dan kejadian keuangan diklasihkasikan dengan
tepat.

30 Transaksi dan kejadian keuangan dicatat dengan tepat
waktu sehingga tetap relevan.

t PeDbetesen ALses etas Sunber Daya datr PeEcatatallya
(2,270 |

2,27

31 Pembatasan akses ke sumber daya untuk mengendalikan
risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan.

32 Pencatatan akses ke sumber daya dilakukan oleh pegawai
yang berwenang.

33 Penetapan pembatasan akses ke penyimpanan sumber daya
direviu dan dipelihara secara periodik.

34 Dalam menentukan tingkat pembatasan akses yang tepat
Pimpinan telah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai
aset, kemudahan dipindahkan, dan kemudahan ditukarkan.

j ALutrtabllitas terhadap Eumber Days da! Pelcatatatrttya
12,27v"1

2,27

35 Petugas pengelola BMN didukung dengan SK Pimpinan

36 Tugas dan tanggungjawab terkait penyimpanan,
penggunaan, dan pencatatan BMN dilakukan sesuai
ketentuan.

37 Penyimpanan dan pencatatan BMN direviu secara periodik
darr dipelihara.

38 Petugas BMN membuat dan mengirimkan laporan dengan
tepat waktu.

k Dokumcntssl yeng bdl atrs Slstem PengeBdalirB Intern
3erta trersel3l daE LcJrdlan DGrtl,nE 12,27o/ol

2,27

39 Terdapat dokumentasi tertulis atas pengendalian pada
tingkatan kegiatan.

40 Terdapat dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting
yang lengkap dan akurat.

4l Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk cetalan maupun
elektronis.

42

o

Seluruh dokumentasi dan catatan dikelola dan dipelihara
secara baik serta dimutakhirkan secara berkala.
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BOBOT ^lBl
Y

Buktt
Pe!e-
rcpen

KOMFOITEIT/ ST'BKOMPONEN

4 52 3

lo.ooD. IITFIORMASI DAI{ KOUT'NIKASI (TO%)
5,OOa Iaformasl (5ol.)

1 Informasi internal yang penting dalam mencapai tujuan unit
keda, termasuk faktor-faktor keberhasilan yang kritis, sudah
diidentifikasi dan secara teratur dilaporkan kepada
Pimpinan.

2 Pimpinan di semua tingkatan telah memperoleh informasi
internal dan eksternal yang diperlukan.

3 Informasi sudah disediakan dalam bentuk rincian yang tepat
sesuai denqan tinckatan Pimpinan.

4 Informasi telah disajikan tepat waktu agar memungkinkan
dilakukannya tindakan korektif secara cepat

b PenyelelgfaraaB KoEunlkssi yaac Efeltif l5olo) 5,OO
c

Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi kepada
atasan langsungnya, dan Pimpinan bersedia mendengar
keluhan sebagai bagian dari proses manajemen.

6
Adanya jaminan tidak akan ada tindakan lcalas dendam'
(repri.sal) jrka pegawai melaporkan informasi yang negatif,
perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.

7 Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan unit
ke{a, ditindaklanjuti dengan baik

8 Pimpinan berkomunikasi dengan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP), dan terus melaporkan kepada APIP
mengenai kinerja, risiko, inisiatif penting, dan kejadian
pentinq lainnva.

E. PEIIANTAUAI{ PEI{GEI{DALIAN IITTERN (15%I 15,OO
a Pemerteuen Berkclaqjutau 17,5olo) 7,50
1 Pirnpinan mempunyai strategi pemantauan untuk menilai

efektivitas pengendalian intern.
2 Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan

secara berkala dibandingkan dengan aset fisiknya dan, jika
ada selisih, harus ditelusuri.

3 Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan
tentang efekrivitas pengendalian intem.

4 Setiap rekomendasi untuk perbaikan Pengendatian y-ang
disampaikan oleh intemal auditor dan ekstemal auditor
telah dilaksanakan dan dipantau.

b Erraluasl Terpteah (7,5%l 7,50
5 Rencana evaluasi telah disusun untuk meyakinkan bahwa

suatu kegiatar dilaksanakan sesuai SOP.
6 Evaluasi terpisah dilakukan oleE pegawai y.ang

keahlian tertentu yang disyaratkan dan melibatkan APIP
atau auditor ekstemal.

mempunyar

7 Kelemahan yang ditemukan segera dikorrtr.rnikasi
orang yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan
atasan langsungnya.

kan kepada

8 Kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius
dilaporkan ke pimpinan Unit Keia

UKE II: ...............

I{o

NILAI
I 6

IIASIL 100.oo
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Lampiran 3
Pedomal Nomor 1 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Evaluasi SPIP di Kementerian PPN/Bappenas

LEMBAR KRITERIA EVALUASI PENYELENGGARAAN SPIP
TINGKAT UNIT KERJA

No. Pertanyaalr/ Pemyataa! Plllhar Jawaban

I UITSURLINGKUITGANPEITGENDAIIAN

a Percgalar Integritas dalr Itilai EtlLa
I Telah ada aturan perilaku (misalnya kode etik

dan palda integritas) di Kementerian
PPN/Bappenas yang berlaku di lingkungan keda
Sauda-ra.

A
B
C
D

Sudah Ada & dimutakhirkan
Sudah Ada
Sedang Disusun
Belum Ada

2 Penegalai kode etik telah diterapkan untuk
seluruh pegawai di lingkungan kerja Saudara

Seluruh pegawai
Sebagian besar
Sebagian kecil
Belum

3 Sudah dibentuk Tim Penegak Kode Etik untuk
menangani pelaaggaran aturan perilaku
(apabila terjadi pelanggaiarl kode etik).

B
c
D

Sudah optimal
Sudah namun belum optimal
Sudah namun belum berfungsi
Belum

4 Terdapat laporan terkait pelanggaran Kode Etik
beserta tindak lanjutnya.

A

B
c
D

Ada, selalu ditindaklarjuti atau tidak ada
pelanggaran kode etik
Ada, sebagian besar ditindal<lanj uti
Ada. sebagian kecil ditindaklarr juti
Ada, tidak ditindaklanjuti

b KotrltrBen terhadap lloEpeteDai
5 Kementerian PPN/Bappenas sudah memiliki

stafldai kompetensi personil untuk unit kerja
Saudara yang dibutuhkan untuk melaksanakan
tugas dan fungsinya.

B
c
D

6 Pelaksalaal standar kompetensi personil telah
diterapkan di lingkungan kelja Saudara. B

C

D

Dilaksanakan seluruhnya
Dilaksanakan, sebagial besar
Dilaksanakal, sebagian kecil
Tidak dilaksanakan

7 Pimpinan Saudar:a memantau Kompetensi SDM
secara efektif. B

c
D

Selalu dan terjadwal
Sering
Jarang
Tidak pernah

Penilaian standar kompetensi personil telah
dilakukan secara periodik dan
didokumentasikan secara lengkap.

A

B

c

D

Dilakukan penilaian, secara periodik dan
didokumentasikan
Dilakukar penilaian, tidal< secar:a periodik dan
didokumentasikan
Dilakukan penilaian, tidak secar:a periodik dal
tidak didokumentasikan
Tidak ada penilaian

A
B
c
D

Sudah memiliki dan dimutakhirkan
Sudah memiliki dan telah disahkan
Sudah memiliki namun belum disalkan
Belum memiliki

8



Pettanlraan / Pernyataan Piuhan Jswaban

c Kepemitrpitlan yang Konduslf
9 Nilai kepemimpinan yang kondusif dapat

dirasakan dalam lingkungan kerja Saudara
Selalu
Sudah, sebagian besar
Sudah, sebagian kecil
Belum

t0 Pimpinan telah mempertimbangkan risiko dalam
pengambilan keputusan dan
mengomunikasikannya.

B
c
D

Sudah, selalu dikomunikasikan
Sudah, sebagian besar dikomunikasikan
Sudah, sebagian kecil dikomunikasikan
Belum

1l Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan
satgas SPIP UKE I untuk mendorong
penyelenggaraan SPIP di unit ke{a Saudara.

B

c

D

Sudah dibentuk dan berfungsi optimal
Sudah dibentuk namun belum berfungsi optimal

Sudah dibentuk, namun belum difungsikan

Betum dibentuk

l2 Pimpinan telah menekankan pentingnya laporan
penyelenggaraan SPIP dalam setiap kegiatal Unit
Kerja.

Sudah, semua kegiatan
Sudah, sebagian besar kegiatan
Sudah, sebagian kecil kegiatan
Belum

d Struttur Orga.nisasi
13 Struktur organisasi telah dirancang sesuai

dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya.
B

c

D

Sudah, seluruhnya sesuai kompleksitas dan
sifat kegiatan
Sudah, sebagian besar sesuai kompleksitas dan
sifat kegiatan
Sudah, sebagian kecil sesuai kompleksitas dan
sifat kegiatan
Belum

Struktur organisasi telah dilengkapi dengarr
bagan organisasi yang menjelaskan peran dan
tanggung jawab masing-masing pegawai.

A

B

c

D

Sudah, menjelaskan peran dan tanggung jawas
seluruh pegawai
Sudah, menjelaskan peran dan tanggung jawab
pegawai sebagian besar pegawai

Sudah, menjelaskan peran dan tanggung jawab
sebagian kecil pegawai
Belum

15 Uraian tugas untuk masing-masing jabatan telah
ditetapkan dan dimutakhirkan.

Sudah, seluruhnya dimutakhirkan
Sudah, sebagian besar dimutakhirkar
Sudah, sebagian kecil dimutakhirkan
Belum

16 Seluruh Unit Keia telah mempunyai kewajiban
untuk menJrusun laporan secara tepat waktu.

Sangat Setuju
Setuju

Tidak Setuju
Sangat Tidak Setdu

No.

A
B
c
D

B
c
D

14

B
c
D

B
C
D



No. Pertanlreatr/ PerDycteen Pilihan Jawaban

e Pendelegealen Wewetrang dan Tatrggungiawab
17 Pendelegasian wewenalg dan tanggung jawab

telah ditetapkan dan didokumentasikan secara
formal.

B

C

D

Sudah, ditetapkan dan didokumentasikan
Sudah, ditetapkan tapi tidak didokumentasikan

Sudah, tidak ditetapkan dan tidak
didokumentasikan
Belum

18 wewenang dan tanggung jawab telah
dikomunikasikan dengan jelas dan dipalami
oleh pegawai.

Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

19 Proses dan tingkatan otorisasi telah
dilaksanakan sesuai ketentuan.

Rutin
Sering
Jarang
Tidak Pemah

20 Da.lam setiap raker/rapim, Pimpinan telah secaJa
rutin membahas efektivitas penyelenggaraan
SPIP.

B
c
D

Rutin
Sering
Jarang
Tidak Pernah

f Keblrslrn lr.ltg sehat tertang pcrgclolean /peEblEAan Bunber dalra manusia
2l Instansi telah mempunyai kebijakan dan

prosedur sejak rekruitmen sampai dengan
pemberhentian pegawai.

B
c
D

Sudah Ada & dimutakhirkan
Sudah Ada
Sedang Disusun
Belum Ada

22 KebUakan dan prosedur pengelolaan SDM
tersebut telah didokumentasikan secara formal

Seluruhnya
Sebagian besar
Sebagian kecil
Belum

23 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM
tersebut lengkap, telah disosialisasikan, dan
dipahami oleh seluruh pegawai.

A

B

c

D

Sudah lengkap, disosialisasikan dan dipahami
seluruh pegawai

Sudah lengkap, disosialisasikan tapi belum
dipahami seluruh pegawai
Sudah lengkap, belum disosialisasikan dan
belum dipahami seluruh pegawai
Belum

24 Setiap pegawai telah mendapatkan kesempatar
yang cukup untuk mengikuti program
pendidikan dan pelatihan.

B
c
D

Sudah, seluruh pegawai
Sudah, sebagian besar
Sudah, sebagian kecil
Belum

e Peryujudan Perar APIP ,lang efeltlf
25 APIP telah berperan dalam memfasilitasi

penyelenggaraan SPIP di instansi. B
c
D

Selalu
Sering
Jarang
Tidak Pemah

26 APIP telah melakukan pengujian keuangan
secara periodik B

c
D

Rutin
Sering
Jarang
Tidak Pernah

B
c
D

A
B
c
D

B
c
D



Pilihan Jawaban

APIP telah melakukan reviu atas kepatuhan
hukum dan aturan lainnya

Rutin
Sering
Jarang
Tidak Pernah

28 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan
APIP telah ditindaklanjuti B

c
D

Seluruhnya
Sebagian besar
Sebagian kecit
Belum

h gubungan kerje llqg bai& dengan Instansl Pemeriatah terkait
29 Pimpinan unit kerja telah membina hubungan

kerja yang baik dengan instansi/orgarisasi lain
yarg memiliki keterkaitan teknis operasional.

A
B
C
D

Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

Pimpinan unit kerja telah membina hubungan
kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas
lungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan
BPK).

A
B
c
D

Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

31 Pimpinan unit kerja memiliki hubungan kerja
yang baik dengan instansi yalg mengelola
anggaran, akuntansi dan perbendalaraan (DJA,
DJKN, dan KPPN).

B
C

D

Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

Unit ke{a aktif dalam forum kegiatan yang
bersifat lintas instansi. B

c
D

Aktif
Cukup Aktif
Kurang Aktif
Tidat Aktif

Identifikasi risiko sudah dilakukan untuk
kegiatal yarlg mendukung pencapaian rujuan
unit kerja.

1

II. PEI{II.AIAX RIAIXO

Sudah, seluruh kegiatan
B Sudah, sebagian besar
c Sudah, sebagian kecil
D Belum

2 Identifikasi risiko sudah mempertimbangkan
faktor internal dan ekstemal. B

C
D

Sudah, faktor internal dan eksternal
Sudah, namun hanya fattor eksternal
Sudah, namun hanya faktor internal
Belum

3 Identifikasi risiko sudah menggunakan
metodologi yang sesuai untuk rujuan yang ingin
dicapai unit keia. B

C

D

Sudah, dengal metode kuantitatif dan kualitatif

Sudah, hanya metode kualitatif
Sudah, hanya metode kuantitatif
Belum

4 Rekaman identifikasi risiko sudah
didokumentasikan. B

C
D

Sudah, seluruhnya
Sudah, sebagian besar
Sudah, sebagian kecil
Belum

E

l{o, Pertanlraan/ Pernyataen

27 A
B
c
D

30

Identilikasi Risiko



No.

D

Pertaryaan/PemlrataaE

Pimpinan sudal melibatkan pegawai yang
berkepentingan untuk menganalisis risiko.

Pilihan Jawaban

Sudah, seluruhnya
B Sudah, sebagian besar
C Sudah, sebagian kecil
D Belum

6 Kriteria klasifikasi risiko sudah ditetapkan dan
pengelolaan risiko sudah dilaksanakan.

B

c

D

Sudal ditetapkan, dan dilaksaiakar
seluruhnya
Sudah ditetapkan, namun baru dilaksanakan
sebagian
Sudah ditetapkan namun belum
dilaksanakan
Belum ditetapkan

Cara mengelola risiko sudah dipantau
penerapannya.

B
C
D

Dipantau secara periodik dan
didokumentasikan
Dipantau secara periodik
Dipantau namun tidak periodik
Belum

8 Rekaman analisis risiko sudah
didokumentasikan- B

c
D

Sudah, seluruhnya
Sudah, sebagian besar
Sudah, sebagian kecil
Belum

uL
a
I Pimpinan unit kerja terlibat dalam penlrusunan

Renstra dan Perjanjialal Kine{a, dan l,aporal
Kine{a.

Selalu
B Sering
C Jarang
D Tidak pemah

2 Pimpinan Unit Kerja secara berkala melakukan
pemantauan kinerja Unit Ke!a. B

c
D

Selalu
Sering
Jarang
Tidak pernah

3 Pimpinar melakukan reviu kinerja Unit Kerja
secara berkala. B

c
D

Selalu
Sering
Jarang
Tidak pernah

4

5

Laporan Kinerja organisasi dilaporkan tepat
waktu dan didokumentasikan dengan baik. B

c

D

%
B
C

D

Dilaporka-n, tepat waktu
Satu kali dilaporka.n terlambat dalam dua
tahun terakhir
Dua kali dilaporkar terlambat dalam dua tahun
terakhir
Tidal< Melaporkan

Selalu
Sering
Jarang
Tidak pernah

6 Pimpinan unit kerja melakukan kaderisasi dan
pelatihan untuk memastikan tersedianya
pegawai dengan kompetensi yang diperlukan.

B
C

D

Selalu
Sering
Ja.rang
Tidak pernah

Analisls Risiko

7

atas Urit

b PeEbinaaa SDM
Pengawasan pimpinan atas kineda pegawai
dilakukan secara berkesinambungan.



No. Pertanyaan/Pernyataan Pilihan Jawaban

7 Pimpinan membangun ke{asama antar pegawai Selalu
Sering
Jararlg
Tidak pernah

8

c

Evaluasi Kineia dilakukan untuk semua
pegawai?

Adanya rencana pengendalian atas pengelolaan
keamanal sistem informasi di unit kerja
Saudara.

ru
B
C

D

Dilakukan untuk seluruh pegawai
Dilakukan untuk sebagian besar pegawai
Dilakukan untuk sebagian kecil pegawai
Belum dilakukan

Ada dan dilaksanakan seluruhnya
Ada namun hanya dilaksanakan sebagian
Ada namun tidak dilaksanakan
Tidak ada

10 Pelaksanaan pengendalianatas pengelolaan
keamanan sistem informasi di unit kerja Saudara
sudah optimal.

B

c

D

Pengendalian dilakukan sesuai dengan
perencanaan dan mampu mengelola keamanan
sistem informasi
Pengendalian hanya dilakukan saat teiadi
masalah
Pengendalian yang dilakuka! belum optimal

Tidak ada pengendalian

11 Dibentuk fungsi khusus/ tim untuk
melaksanakan pengendalian atas pengelolaan
kearnarla]] sistem informasi di unit kerja
Saudara.

Sudah berfungsi dengan oplimal
Sudah berfungsi tapi belum optimal
Ada tapi belum berfungsi
Belum ada

12

d
13

Pimpinan melakukan pemantauan atas
pelaksanaan pengendalian keamanan sistem
informasi di unit kerja Saudara.

Terdapat kebijakan atau prosedur di
Kementerian PPN / Bappenas / Kementerian
Keuangan selaku pengelola Barang Milik Negara
yang mengatur tentang pengendalian untuk
keamanal fisik atas aset (seperti uang tunai,
surat berharga, persediaan dan peralatan
lainnya).

B
C
D

B

C

D

Selalu
Sering
Jarang
Tidak pernah

Kebijakart dipahami dan dilaksanakan semua
pegawai

Ada bentuk tertulis namun belum
dikomunikasikan ke pegawai
Ada namun hanya lisan
Tidak ada

14 Fasilitas atau aset penting diamankan,
dikendalikan secara ketat, dan dibatasi
aksesnya.

A

B

C
D

Pengendalian dilaksanakan seluruh pegawai

Ada namun sebagian kecil pegawai masih
melanggar
Ada namun tidak dilaksanakal
Tidak ada pengendalian

15 Dibentuk fungsi khusus/ tim yang
bertanggungjawab melaksanakan pengendalian
fisik atas aset atau fasilitas penting di
lingkungan kerja Saudara.

B
C
D

Sudah berfungsi dengan optimal
Sudah berfungsi tapi belum optimal
Ada tapi belum berfungsi
Belum ada

C
D

B
c
D

atas Sistem

B
C

D

ataa



No. Pertan raan/ Pernyataan

16

17

Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan
pelaksanaan pengendalian lisik atas aset atau
fasilitas penting di lingkungan kerja Saudara

Ukuran dan indikator kinerja sudah ditetapkan
untuk tingkat kegiatar dan pegawai.

B
c
D

w
B
C

D

Selalu
Sering
Jarang
Tidak pemah

Sudah ditetapkan seluruhnya Belum
Sudah, sebagian besar
Sudah, sebagian kecil
Belum

18 Dilakukan validasi atas ketepatan dan keandalan
ukuran dan indikator kinerja. B

C
D

Dilakukan oleh Tim secara periodik
Dilakukan oleh Tim
Dilakukan oleh pimpinan saja
Tidak dilakukan

19 Penilaian pengukuran kinerja dievaluasi secara
periodik. B

c
D

Dievaluasi setiap triwulan
Dievaluasi setiap semester
Dievaluasi setiap tahun
Tidak pemah

20

21

Data capaian kine{a dibandingkan secara terus
menerus dengan perencanaannya dan selisihnya
dianalisis lebih lanjut.

Kebijakan mengenai pemisahan fungsi setiap
kegiatan sudah dibuatkan SK Menteri
PPN/Kepala Bappenas

A
B
c
D

A
B
C

D

Selalu
Sering
Jarang
Tidak pemah

Selalu
Sering
Jarang
Tidak pemah

22 Tanggung jawab dalr tugas atas transaksi atau
kejadian dipisahkan diantara pegawai yang
berbeda terkait dengan otorisasi. persetujuan,
pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau
penerimaan dana, serta fungsi-fungsi
penyimpanan dan penanganan aset.

A
B
c
D

Selalu
Sering
Jarang
Tidak pernah

Tugas dilimpahkan secara sistematik ke
sejumlah orarg untuk memberikan keyakinan
adanya check and ba)ances

A
B
c
D

Selalu
Sering
Jarang
Tidak pernah

24

25

Pimpinan memantau pelaksanaan tugas masing-
masing fungsi secara rutin

Terdapat pengendalian untuk memberikan
keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian
yang valid diproses dan diinput, sesuai dengan
keputusan dan arahan pimpinan.

B
C

D

A
B

c

D

Selalu
Sering
Jarang
Tidak pemah

Seluruh pengendalian dilaksanakan
Ada pengendalian namun sebagian
dilaksanakan
Ada pengendalian namun tidak dilaksanakan

Tidak ada pengendalian

Plllhan Jawaban

e ataa

t Peml.ehalr Futlgsi

E. ataa ds!



No. Pertanyaan/Pernyataan

26 Terdapat pengendalian untuk memastikan
bahwa hanya pegawai yang memiliki otoritas
yang melakukan transaksi dan kejadian penting
keuangan.

A

B

c

D

Pengendalian dilaksanakan dan sesuai dengan
otoritasnya
Pengendalian dilaksanakan namun belum
sesuai dengan otoritasnya
Ada pengendalian namun belum dilaksanakan

Tidak ada pengendalian

27 Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang
penting dikomunikasikan secara jelas kepada
pimpinan dan pegawai.

B
C
D

Selalu
Sering
Jarang
Tidak pernah

2A

29

Otorisasi atas transaksi dan kejadian sejalan
dengan arahan pimpinan dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transaksi dan kejadian keuangan
diklasifikasikan dengan tepat.

B
C

D

w
A
B
C

D

Selatu
Sering
Jarang
Tidak pemah

Seluruh tralsatsi sesuai klasifikasr
Sebagian besar sesuai klasifikasi
Sebagian kecil sesuai klasifikasi
Tidak tepat

30

31

Transaksi dan kejadian keuangan dicatat dengan
tepat waktu sehingga tetap relevan.

Pembatasan akses ke sumber daya untuk
mengendalikar risiko penggunaan secara tidak
sah atau kehilangan.

ltr'

B

C

D

Seluruh transaksi tepat waktu
Sebagian besar tepat waktu
Sebagian kecil tepat waktu
Tidak tepat waktu

Telah ada pembatasan akses ke seluruh sumber
daya
Sebagian besar telah ada pembatasan akses

Tidak ada pembatasan akses

32 Pencatatan al<ses ke sumber daya dilakukan oleh
pegawai yang berwenang.

Selalu dicatat
Sebagian besar dicatat
Kadang-kadang dicatat
Tidak ada pencatatan

33
B
c
D

Ada, dan telah direviu secara periodik
Ada, namun belum direviu secara periodik
Ada,namun belum pemah direviu
Belum ada

34

35

Dalam menentukan tingkat pembatasan akses
yang tepat Pimpinan telah mempertimbangkan
faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan
dipindahkan, dan kemudahan ditukarkan.

Petugas pengelola BMN didukung dengan SK
Pimpinan.

B
C

D

@
Y
T

Selalu mempertimbangkan
Sering mempertimbangkan
Kurang mempertimbangkan
Tidak mempertimbangkan

Telah didukung SK Pimpinan
Tidak didukung SK Pimpinan

Pilihan Jawaban

h PGncstaten ataa

A
B
C

D

t A.kses etes

Sebagial kecil telah ada pembatasan akses

B
C
D

Penetapar pembatasan akses ke penyimpanan
sumber daya direviu dan dipelihara secara
periodik.

I AkurtEbiutas



Pilihan JaeabaDNo. Pertalryaa! / Perayataan

B
c
D

Selalu sesuai ketentuan
Sebagian besar sesuai ketentuan
Sebagian kecil sesuai ketentuan
Tidak sesuai ketentuan

36 Tugas dan tanggundawab terkait penyimpanal,
penggunaan, dan pencatatan BMN dilakukan
sesuai ketentuan.

B
C
D

Direviu secara periodik
Sering direviu
Jarang direviu
Belum direviu

Penyimpanan dan pencatatan BMN direeiu
secara periodik dan dipelihara.

38
B

c

D

Membuat laporan dan mengirim tepat waldu
Membuat laporan tetapi mengirim tidak sela.lu
tepat waktu
Membuat laporan tapi tidak mengirimkan
laporan
Belum membuat laporan

B
c
D

Semua didokumentasikan
Sebagian kecil didokumentasikan
Sebagian besar didokumentasikan
Tidak didokumentasikan

39 Terdapat dokumentasi tertulis atas
pengendalian pada tingkatan kegiatan

40 Terdapat dokumentasi atas transaksi dan
kejadian penting yang lengkap dan akurat

B

C

D

Didokumentasikan dengan lengkap dan akurat

Didokumentasikan, lengkap tapi tidak akurat

Didokumentasikan, tidak lengkap
Tidak didokumentasikan

41. Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk
cetakalmaupun elektronis

B
C
D

Didokumentasikan dalam bentuk cetak dan
elektronis
Didokumentasikan dalam bentuk elektonis
Didokumentasikan dalam bentuk cetak
Tidak didokumentasikan

42

rv
a
I

Dikelola dan dipelihara, serta dimutakhirkan

B Dikelola dan dipelihara, namun dimutakhirkan

C Dikelola dan dipelihara, namun tidal<

D Tidak dikelola, tidak dipelihara dan tidak

Informasi intemal yang penting dalarn mencapai Diidentifikasi dan dilaporkan sec.fa teratur
B Diidentifikasi dan dilaporkan tidak teratur

keberhasilan ya.ng kritis, sudah diidentifikasi C Diidentifikasi namun tidak dilaporkan
dan secala teratur dilaporkan kepada Pimpinan D Tidak diidentilikasi dan tidak dilaporkan

secar-a berkala

secara insidentil

dimutakhirkan

dimutakhirkan

tujuan unit kerja, termasuk faktor-faktor

Seluruh dokumentasi dan catatan dikelola dan
dipelihara secara baik serta dimutakhirkan
secara berkala.

2 Pimpinan di semua tingkatan telah memperoleh
informasi internal dan ekstemal yang
diperlukar.

B
c
D

Sudah, informasi internal darr eksternal
Sudah, hanya informasi eksternal
Sudah, hanya informasi internal
Belum memperoleh informasi

3 Informasi sudah disediakan dalam bentuk
rincian yang tepat sesuai dengan tingkatan
Pimpinan.

tl
c
D

Seluruh informasi sudah sesuai
Sebagian besar informasi sudah sesuai
Sebagian kecil informasi sudah sesuai
Belum sesuai

37

Petugas BMN membuat dan mengirimkan
laporan dengan tepat waktu.

k Dohrle[tast yaag balt rta3 Stltetr Pclgerdallar Iltcrtr rcrtq tralsqkai daa kejailiaa peattng

I!{FOR.TTASI DAN KOMI'IIINASI
InforEasi



No, Pertanyaan/Pernyataan Pilihan Jawaban

4 Apakah informasi disajikan tepat waktu agar
memungkinkar dilakukannya tindakan korektif
secara cepat?

Selalu tepat waktu
Sering tepat waktu
Jarang tepat waktu
Tidak tepat waktu

b
1 Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi

kepada atasan langsungnya, dan Pimpinan
bersedia mendengar keluhan sebagai bagian dari
proses manajemen.

A

B

c
D

Memiliki, Pimpinan tidak bersedia mendengar
keluhan
Memiliki, Pimpinan tidak bersedia mendengar
keluhan
Memiliki, tidak pemah digunakan
Tidak memiliki

2 Adanya jaminan tidak akan ada tindakan 'balas
dendanr'' (reprbal) jika pegawai melaporkan
informasi yang negatit perilaku yang tidak
benar, atau penyimpangan.

B

C
D

Adajaminan tertulis dan sudah dilaksanakan

Ada jaminan yang tertulis namun belum ada
pegawai yang melaporkan
Ada jaminar, namun belum tertulis
Belum ada jaminan

3 Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai
layanan unit kerja, ditindaklanjuti dengan baik B

c
D

Selalu ditinda l<lanj uti
Sering ditindaklanjuti
Jarang ditindal<lanjuti
Tidak pernah ditindaklanjuti

4 Pimpinan unit keia berkomunikasi dengan
Inspektur Utama/lnspektur Bidang, dan terus
melaporkan kepada Inspektorat
Utama/Inspektorat Bidang mengenai kineda,
risiko, inisiatif penting, dan kejadian penting

A
B
c
D

Selalu berkomunikasi
Sering berkomunikasi
Jarang berkomunikasi
Tidak pernah berkomunikasi

v
a
1

PEMANTAUAN PENGENDAIIAN INTERN

Mempunyai, efektif untuk menilai efektivitas
pengendalian intem

B Mempunyai, cukup efektif untuk menilai
efektivitas pengendalian intern
Mempunyai, namun belum efektif untuk menilai
efektivitas pengendalian intern
Belum mempunyai strategi pemantauan

C

D

A

B

c

D

Sudah dibandingkan secara berkala dan sudah
ditelusuri jika ada selisih
Sudah dibandingkan secara berkala namun
belum ditelusuri jika ada selisih
Sudah dibandingkan narnun belum secara

berkala
Belum dibandingkan

3 Rapat dengan pegawai digunakan untuk
meminta masukan tentang efektivitas
pengendalian intern.

B
c
D

Selalu
Sering

Jarang
Tidak pernah

A
B
c
D

Penyelenglaraan KoanuniAasi yans Efehil

Pimpinan mempunyai strategi pemantauan
untuk menilai efektivitas pengendalian intern.

2 Data yang tercatat dalam sistem informasi dan
keuangan secara berkala dibandingkan dengan
aset fisiknya dan, jika ada selisih, harus
ditelusuri.



No.

4

5

Pertanyaan/ Pertryataan Pilihan Jawaban

Setiap rekomendasi untuk perbaikan
Pengendalian yang disampaikan oleh intemal
auditor dan ekstemal auditor telah dilaksanakan
dan dipantau.

Rencana evaluasi telah disusun untuk
meyakinkan bahwa suatu kegiatan dilaksanakan
sesuai soP.

A

B

c

D

A
B
C

D

Seluruh rekomendasi dilaksanakan dan
dipantau
Sebagian besar rekomendasi dilaksanakan, dan
dipartau
Sebagian kecil rekomendasi dilaksanakan dan
dipantau
Rekomendasi tidak dilaksanakan

Ada, sudah dimutalhirkan
Sudah Ada
Sedang disusun
Belum ada

6 Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang
mempunyai keahlian tertentu yang disyaratkarr
dan melibatkan Inspektorat Utama dan/atau
auditor/konsultan di luar Kementerian
PPN/Bappenas.

C

D

B

Dilakukan oleh pegawai dengan keahlian sesuai
yg disyaratkan, serta melibatkan Inspektorat
Uta$a dan/atau auditor/konsultan di luar
Kementerian PPN/Bappenas

Dilakukan oleh pegawai dengan keahlian yarg
belum sesuai dengan yang disyaratkan, namun
melibatkan Inspektorat Utama dan/atau
auditor/konsultan di luar Kementeriarr
PPN/Bappenas.

Dilakukan oleh pegawai dengan keahlian yang
sudah sesuai dengan yang disyaratkan

Dilakukan oleh pegawai dengan keahlial yang
belum sesuai dengan yang disyaratkan

7 Kelemahan yang ditemukan segera
dikomunikasikan kepada orang yang
bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan
atasan langsungnya.

D

B

c

Kelemahan dikomunikasikan kepada orang yang
sesuai tanggung jawabnya dan atasan
langsungnya
Kelemahan dikomunikasikal kepada oralg yang
sesuai tanggung jawabnya
Kelemahan dikomunikasikan kepada orang yang
tidak sesuai tanggung jawabnya

Kelemahan tidak dikomunikasikan

Kelemahan dan masalah pengendalian intem
yang serius dilaporkan ke pimpinan Unit Kerja B

c
D

Selalu dilaporkan
Sering dilaporkan
Jarang dilaporkan
Tidak pernah dilaporkal

b Evalu.sl Terpfuah

8



Lampiran 4
Pedoman Nomor I Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Evaluasi SPIP di Kementerian
PPN/ Bappenas

KER'I'AS KERJA EVALT]ASI SPIP
TING KAT AKI'IVITAS I I1'AMA

KEM ENTT]RIAN/T]Kt] I/I]KE II (l)

Aktivitas Utama

Tujuan Aktivitas Utama

Capaian Kinerja o/o (4)

Kesimpulan efektivitas pengendalian aktivitas utama ............... adalah: ........................ (13)

Keterangatri
l. Diisi dengan tingkatan evaluasi, dapat diisi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Unit Kerja Eselon (UKE) I maupun UKE II

2. Diisi dengan fokus aktivitas utama yang dievaluasi, bersumber dari formulir identil'ikasi risiko

3. Diisi tentang tujuan setiap aktivitas utama yang dievaluasi, bersumber dari formulir identifikasi risiko

4. Diisi dengan persentase capaian kinerja, apabila aktivitas utama menjadi salah salu subkomponen pengukuran kinerja melalui e-performance

atau e-monev (dapat dikosongkan apabila tidak ada pengukuran)

5. Disi dengan nomor urut tatalaksana./ra.r iness process , berstmber dari formulir identifikasi risiko

6. Diisi dengan sekumpulan aktivitas keia terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna, bersumber

dari formulir identifikasi risiko
7. Diisi dengan uraian risiko yang telah diidentifikasi (pernyataan berupa kalimat negatif), bersumber dari formulir identifikasi risiko

8. Diisi rencana tindak pengendalian yang akan dibangun, bersumber dari formulir dafiar risiko dan rencana tindak pengendalian

9. Diisi dengan bukti-bukti pengujian yang menunjukkan dilaksanakannya rencana tindak pengendalian pada kolom 8

10. Diisi dengan Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif sesuai dengan kondisi pengendalian yang ada berdasarkan buldi pendukung yang disampaikan

unit kerja, hasil wawancara, hasil observasi dan/atau hasil pengawasan eksternal

I l. Diisi dengan sesuai atau tidak sesuainya bukti dengan pengendalian yang akan dibangun pada kolom 9

12. Diisi dengan kesimpulan efektivitas seluruh pengendalian, yang diisi dengan Efektif, Kurang Efektifatau Tidak Efektif
13. Diisi dengan Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi pada kolom l2

(2)

(3)

Penyimpulan
efektivitas

desain

Kondisi Pengendalian yang

ada (hasil penguiian)
Penilaian

Keterangan
(bisa diisi dengan

kesesuaian bukti)
No

Tatalaksana./

Business

Process

Pemyataan

Risiko

Pengendalian
yang akan

dibangun

1t2)(10) (ll)(5) (6) (7) lli ) (9)

Im



Lampiran 5

Pedoman Nomor I Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Evaluasi

SPIP di Kementerian PPN/ Bappenas

FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI SPIP

Terdiri atas:

a. Format Nota Dinas Penyampaian Laporan;

b. Format Sistematika Laporan Hasil Evaluasi SPIP.



a. Format Nota Dinas Penyampaian Laporan :

Yth.

Dari

Hal

Tanggal

Lampiran

NOTA DINAS
No............./........ND/....../20....

Menteri PPN / Sekretaris Kementerian PPN/Pejabat terkait/

Inspektur .......

Penyampaian Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian
Pemerintah (SPIP) Tingkat .......

20......

Intern

1 (satu) berkas

Berdasarkan Peratural Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun

2077 tentang Penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas,

mengamanatkal bahwa Inspektorat Utama harus menyelenggarakan SPIP yalg

salah satu bentulorya adalah penyelenggaraan evaluasi terpisah.

Penyelenggaraan evaluasi SPIP adalah serangkaian kegiatan

membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau

norrna yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yalg mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan

Kementerian PPN/ Bappenas.

Laporan Hasil Evaluasi SPIP terlampir merupakan hasil evaluasi kami yang

telah dibahas dengan Kementerian/Unit Kerja. Kami mengharap Kementerian / Unit

Keq'a dapat segera menindaklaljuti rekomendasi agar dapat memperbaiki

pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Unit Ke{a.

Demikiaa disampaikan, atas perhatialnya diucapkan terima kasih.

(nama Inspektur .....)

Tembusan Yth.:

1. Ketua Satgas SPIP Kementerian

2. Ketua Satgas SPIP UKE I terkait

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA



b. Format Sistematika Laporan Hasil Evaluasi SPIP

.I
,

KEIIIENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

INSPEKTORAT UTAMA

LAPORAN HASIL EVALUASI SPIP
KEMENTERIAN/UNIT KERJA

NOMOR
TANGGAL

: 1.......LHE|.....120....
: .........................20.........



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

B. Tujuan Kegiatan

A. Dasar Kegiatan

C. Ruang Lingkup

D.Waktu Pelaksanaan

a. Tugas dan Fungsi Kementerian/Unit Kerja

b. Struktur Organisasi. .. .

c. Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal..

BAB II PELAKSANAAN

A. Tahapan Pelaksanaan.

B.Hasil Pelaksanaan

E. Metode......

F. Informasi Umum..........

C. Hambatan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas

2. Daltar Unsur/Sub Unsur SPlP/Aktivitas Utama yang pengendaliannya

kurang/tidak efektif



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Evaluasi
1 . Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas;

3. Pedoman Nomor 1 Tahun 2O18 tentang Penyelenggaraan Evaluasi

SPIP;

4. Surat T\:gas Inspektur ..... Nomor .... Tanggal .....

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi adalah untuk

B. TuJuan Esaluasi

Evaluasi bertujuan untuk (disesuaikan dengan ruang lingkup evaluasi):

1. menilai kecukupan efektivitas pada tingkat rancangan maupun

operasional penyelenggaraan SPIP;

2. memberikan keyakinan pada Pimpinan Kementerian atau Unit Kerja

dalam pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan pernyataan

mengenai efektivitas pengendalian intern;

3. memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan iain bahwa

penyelenggaraan SPIP telah cukup memadai dalam mencapai tujuan
yang diharapkan, melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan;

4. menilai secara mandiri atas tingkat maturitas Sistem Pengendalian

Intern di Kementerian PPN/Bappenas;

5. memberikan rekomendasi terhadap area yang memerlukan perbaikan

di masa yang akan datang.



D. trIaktu Pelaksanaan

Evaluasi telah dilaksanakan selama hari kerja terhitung mulai

tanggal 20.....

E. Metode

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyebaran kuesioner, reviu

dokumen, wawancara dan observasi (sesuaikan dengan pelaksanaan di

lapangan).

F. Informasi Umum

1. Tugas dan Fungsi Kementerian/ Unit Kery'a

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor .....
Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

PPN/Bappenas Pasal ......, tugas Kementerian/Unit Kerja ..... adalah

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kementerian/Unit Keq'a

melaksanakan fungsi:

c. ... .....

d. dst

2. Struktur Organisasi Kementerian/Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor .....
Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

PPN/ Bappenas, struktur organisasi adalah sebagai berikut:

fiabatan:.... .)

fiabatan:.....)

fabatan:. .. . .)

Jumlah sumber daya manusia di Kementerian/Unit Keda adalah

sebanyak ....., dengan PNS sebanyak .... orang dan pegawai tidak
tetap sebanyak .... orang.

a. ........
b

1

.)

3



3. Temuan Pemeriksaan Eksternal dan

Kementerian/ Unit Kerja ....... (apabila ada)

Terdapat temuan pemeriksaan BPK atas

Kementerian PPN/Bappenas Tahun ... yaitu:

Internal terkait

Laporan Keuangan



BAB II PELAKSANAAN

A. Tahapan Pelaksanaan

1. Pengumpulan data/ informasi melalui survei dilakukan terhadap ...

responden, reviu dokumen ....., wawancara dilakukan kepada ....., dal

observasi (sesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan).

2. Pengolahan dan analisis data melalui ...

3. Pembuatan Simpulan Hasil Evaluasi ....

4. Pembahasan Hasil Evaluasi, yang dilakukan secara bertahap pada...

5. Pemaparan Hasil Evaluasi, yang dilakukan pada .....

B. Hasil Pelaksanaan

1

2

c

4. Dst

C. Hambatan

Evaluasi yang dilakukan tidak menemui hambatan/menemui hambatan

sebagai berikut:

1 . ... ...

2. ......



BAB III PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kami merekomendasikan kepada

Menteri/ Deputi/ Direktur.. ... (disesuaikan dengan objek evaluasi) agar:

b. ......

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

Inspektur



A. Unsur SPIP Yang Dievaluasi (Disesuaikan dengan lingkup evaluasr

yang dilakukan)

1. Lingkungan Pengendalian, meliputi 8 sub unsur SPIP

2. Penilaian Risiko, meliputi 2 sub unsur SPIP

3. Kegiatan Pengendalian, meliputi 11 sub unsur SPIP

4. Informasi dan Komunikasi, meliputi 2 sub unsur SPIP

5. Pemantauan Pengendalian Intern, meliputi 2 sub unsur SPIP

B. Unsur/Sub Unsur SPIP yang Kurang/Tidak Efektif

No
Temuan/Kelemahan

Rekomendesi
Uraian Sebab Akibat

A Unsur Lingkungan Pengendalian

1

2

B Unsur Penilaian Risiko

1

2

Unsur Kegiatan Pengendalian

I

2

D Unsur Informasi dan Komunikasi

2

1

2

LII}IPIRAN LIIPORAN HASIL EVALUASI SPIP

TINGKAT UITIT I(ER^'A

I

C.

1l I I

I

I

E. Unsur Pemantauan Pengendalian Intern

I

I



LAIUPIRAN LA"PORAN HASIL Ef,IALUASI SPIP

TII{GI(AT AKTTVITAS UTAI}IA

UNIT KERJA

A. Daftar Aktivitas Utama Yang Dievaluasi

1.

2.

3

4

B. Aktivitas Utama yang Pengendaliannya Kurang/Tidak Efektif

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ /.-
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,' -

A Aktivitas Utama

1

2

B Aktivitas Utama

1

2

C Aktivitas Utama

1

2

D Aktivitas Utama

1

2

GELLWYNN JUSUF

No
Temuan/ Kelemahan

Rekomendasi
Uraian Sebab Akibat


