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DEITGAIT RAIIMAT TTIIIAN YAIYG MAIIA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pengendalian
Intern Pemerintah di lingkung€rn pemerintah Kabupaten Konawe
selatan yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe
Selatan Nomor 27 Tahun 2Olg;
bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam
penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern pemerintah
dimaksud huruf a, perlu disusun petunjuk pelaksanaan
Penyelenggaraan sistem pengendalian Intern pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe selatan yang
ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Konawe Selatan;
bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe selatan tentang petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan sistem pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan.

undang - undang Nomor 4 Tahun 2oo3 tentang pembentukan
Kabupaten Konawe selatan di provinsi Sulawesi Tenggara
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 24
Tambahan Iembaran Republik Indonesia Nom or 426T1;
undang-undang Nomor lr rahun 2ao3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);
undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaoO);
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5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438].;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasal Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kineg'a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tamba}ran lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2OO7 tentang urusan pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007
Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 08);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPAII KOI{AWE SEIAXAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan .

2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya

disingkat BPKP, adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

4. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disebut
Inspektorat adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah yang
bertanggungiawab kepada Bupati.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan.

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP

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 efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset Daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan, y€ul"g diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses

perencanaan,pelaksanaan ,pengawasan sampai dengan

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Daerah.

7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

8. Audit adalah proses identi{ikasi masalah,analisis dan evaluasi bukti yang

dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan

standard audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,

efektilitas, efisien dan keandalan infeirmasi pelaksanaan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah.
g. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan, standar Jrencana atau norma yang telah ditetapkan'
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi

suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norrna yang telah

ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
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11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

12. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi
pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan
pemaparan hasil pengawasan.

13. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk
Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang
Penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi
penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen
Pemerintah Daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP
telah terbangun dalam program/kegiatan Pemerintahan
Daerah / Perangkat Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan

Pasal 2

(1) Peraturan ini dipergunal<an sebagai acuan bagi setiap Satuan Tugas SPIP di
lingkungan Pemerintah Kabupaten lbnav,e Selatan .

(2) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam
I-ampiran I,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Konawe Selatan ini.

BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasa 13

(1) Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi
OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam
melalukan langkah-langkah penerapan SPIP.

(2) Satuan Tugas SPIP Tingkat Kabupaten dan Satuan T\rgas SPIP OPD
dalam melakukan langkah-langkah penerapan SPIP sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1), menggunakan langkah-langkah,dokumen dan
formulir sebagaimana tercantum dalam larnpiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasa 14

Peraturan Bupati Konawe Selatan ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Kona*'e Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bupati Konawe Selatan

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal l>' L - 2018

PARAF KOORDINASI

SEKR"ETARIS DAERAH

Diundangkan di.Andoolo
pada tanggal. .....1!1. :... X.............. 20 I 8
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 13 2OtB
TANGGAL: t2- L - 2018
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PET{YELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Prlnrlp Umum Penyelenggaraan SPIP

l. Sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu

dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus.

2. Sistem pengendalian intern dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh

pegawai.

3. Sistem pengendalian intern memberi keyakinan yang memadai, bukan

keyakinan yang mutlak.

4. Sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan ukuran,

kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah.

B. Organlsaai dan Tata LaLsana

Organisasi dan Tata la.ksana Penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Konawe

Selatan terdiri dari:

1. Tingkat Kabupaten Konawe Selatan

l) Penyelenggaraan SPIP di Tingkat Kabupaten Konawe Selatan

dilaksanakan oleh Satgas SPIP Kabupaten Konawe Selatan

2) Satgas SPIP Kabupaten Konawe Selatan mengkoordinasikan

penyelenggaraan SPIP di OPD.

2. Tingkat OPD:

Penyelenggaraan SPIP di Tingkat oPD dilaksanakan oleh Satgas SPIP tiap

OPD.

satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP adalah tim yang dibentuk untuk

mengkoordinasikan dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan

penyelenggaraan SPIP, serta memfasilitasi seluruh kebutuhan atas materi

yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP.

Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP terbagi menjadi 2 (dua):

1. Satgas Tingkat KabuPaten

2. SatgasTingkatOPD

Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP terdiri atas pejabat yang

mewakili seluruh unit kerja.

6



1. Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP tingkat Kabupaten dengan

komposisi keanggotaan sebagai berikut:
- Penanggung Jawab

- Pengarah

- Ketua

- Sekretaris
- Anggota

2. Satuan Tugas (Satgas) SPIP tingkat OPD dapat terdiri atas:
- Penanggung Jawab
- Ketua

- Sekretaris

- Anggota

Uraian tugas Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIp tingkat Kabupaten,
seb"gai berikut:
1. Penanggung Jawab

a. Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan SpIp;
b. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SpIp kepada Kepala Daerah.

2. Pengarah

Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan maksud dan
tujuan implementasi sistem pengendalian intern.

3. Ketua

a. Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas)

Penyelenggaraan SPIP;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan T\rgas
(Satgas) Penyelenggaraan SPIP;

c. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan SPIP di seluruh satuan kerja
perangkat daerah;

d. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada penanggung Jawab.
4. Sekretaris

a. Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;

b. Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

5. Anggota

a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP;

b. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.

Uraian tugas Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP tingkat OPD

adalah sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab

a. Menetapkan kebiiakan penyelenggaraan SPIP di OPD;

b. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Daerah.
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2. Ketua

a. Merumuskan program dan kegiatan satuan Tugas (satgas)

Penyelenggaraan SPIP di OPD;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas

(Satgas) Penyelenggaraan SPIP di OPD;

c. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan SPIP di OPD;

d. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris

a. Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;

b. Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

4. Anggota

a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP;

b. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.

C. Tahapan Penyelenggaraan Spip

1. Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal penyelenggaraan SPIP, yang

terdiri atas tiga langkah kegiatan, yaitu:

a. Pemahaman

Proses pemahaman terhadap penyelenggaraan SPIP adalah tahap untuk

membangun kesadaran dan persarnaan persepsi, agar setiap individu

organisasi mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemahaman SPIP kepada seluruh

anggota organisasi merupakan tanggung jawab Satuan Tugas (Satgas)

Penyelenggaraan SPIP.

Dalam proses pemahaman tentang penyelengg€rraan SPIP, perlu

disiapkan materi yang yang terkait dengan proses penyelenggaraan SPIP,

yang antara lain meliputi:

1) Pengertian dan peran SPIP sebagai sarana pengendalian

berkelanjutan dan perangkat pengamanan dalam proses pencapaian

tujuan.

2) Uraian unsur dan sub unsur SPIP, sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan pengendalian intern dan tolok ukur pengujian

efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Pemahaman tentang sistem pengendalian intern dapat dilakukan

melalui berbagai kegiatan, antara lain:
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1| Soslallsasl

Sosialisasi diberikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan

SPIP melalui berbagai metodologi, antara lain:
a) Program pengenalan konsep SPIP, sebagai upaya untuk

memberikan pemahaman dasar tentang SPIP.

b) Diskusi panel,sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang

SPIP melalui interaksi yang lebih tinggi.

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan sosialisasi

penyelenggaraan SPIP antara lain:
- Materi Sosialisasi

- Narasumber

- Peserta

- Metode sosialisasi
- Sarana dan prasarana

- Sumber dana

- Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan

2l Pelatihan SPIP

Pemberian pemahaman tentang penyelenggaraan SPIP dapat

dilakukan melalui program Pelatihan SPIP yang diselenggarakan oleh

Pembina Penyelenggaraan S PIP.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan koordinasi

penyelenggaraan Diklat SPIP dengan Pusdiklatwas BPKP antara lain:

- Widyaswara
- Materi Diklat
- Peserta

- Sumber dana

- Tempat dan waktu pelaksanaan Diklat

3) focus tuup Dtscttsslon (FGD|

Focus Grutp Driscussion (FGD) merupakan salah satu metode riset

kualitatif, melalui forum diskusi yang terfokus pada suatu materi

penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh suatu kelompok

peserta, dalam rangka membangun persamaan persepsi di antara

seluruh peserta tentang berbagai faktor terkait penyelenggaraan SPIP'

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Focus group

drlscussion (FGD) penyelenggaraan SPIP antara lain:

- Materi Focrs group drscussion (FGD)

- Fasilitator
- Peserta

- Sarana dan prasarana

- Sumber dana
- Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan
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b. Penyusunan Rencana Tlndak Pengendalian Intern
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi

gambaran dari efektivitas struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi

dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang

ada/terpasang, serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan

perbaikannya.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan antput dari kegiatan

assessmenl dua unsur pengendalian intern, yaitu Evaluasi Lingkungan

Pengendalian dan Penilaian Risiko, yang menghasilkan action plan
berupa aktivitas untuk memperkuat kualitas lingkungan pengendalian

dan mengendalikan risiko yang memiliki level signifikan pada setiap
kegiatan utama organisasi.

Langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam persiapan
penyusunan dokumen Rencana Tindak pengendalian adalah sebagai

berikut:

- Pembentukan tim yang akan menjadi rekan kerja (counterpart).

- Penentuan rencana dan jadwal kegiatan ossessmen/ dan penyusunan

dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

- Pemahaman tujuan dan kegiatan utama organisasi.
- Pengumpulan data umum organisasi.

- Diskusi umum terkait materi pelaksanaan assessment

- Seleksi hasil assessment yartg akan dituangkan ke dalam dokumen
Rencana Tindak Pengendalian.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) disusun setiap tahun
dengan mengacu pada Renstra untuk tingkat OPD dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk RTp tingkat
Pemerintah Kabupaten. Penyusunan RTP Tahun berikutnya dapat

berupa progress RTP yang telah ditindaklanjuti dari RTp Tahun
sebelumnya, ditemukannya risiko-risiko baru, dan risiko yang lama

untuk ditindaklanjuti.

Penyusunan RTP dipengaruhi oleh Renstra atau RPJMD diperbaharui

atau berubah, maupun risiko yang yang lama tidak dapat

ditindaklanjuti. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

ditandatangani atas nama Kepala Daerah di tingkat Kabupaten dan atas

nama Kepala OPD di tingkat OPD.
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2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan penyelenggaraan SPIP untuk
merealisasikan rencana kegiatan perbaikan pengendalian intern,

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian

(RTP). Pelaksanaan penyelenggaraan SPIP terdiri atas tiga tahapan

kegiatan, yaitu:

a. Pembangunan Infrastruktur
b. Internalisasi

c. Pengembanga.n Berkelanjutan

Penjelasan atas masing-masing tahap tersebut, sebagai berikut:

a. Pembangunan Infrastnrktur
Infrastruktur pengendalian intern meliputi segala sesuatu yang

digunakan organisasi untuk tujuan pengendalian, seperti kebijakan,

prosedur, dan pedoman yang dibuat untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan.

Pembangunan infrastruktur mencakup kegiatan untuk menciptakan

infrastruktur baru atau memperbaiki infrastruktur yang ada sesuai

dengan renca.na perbaikan pengendalian intern yang tertuang dalam

dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian disusun berdasarkan hasil

assessment dua unsur pengendalian intern, yaitu Evaluasi Lingkungan

Pengendalian dan Penilaian Risiko, sehingga dihasilkan action plan

berupa aktivitas untuk memperkuat kualitas lingkungan pengendalian

dan mengendalikan risiko yang memiliki level signi{ikan pada setiap

kegiatan utama organisasi.

1| Prosedur Assessment

a) Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan

diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas

pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib

menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar

sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai lingkungan pengendalian yang dapat mendorong

tercapainya pengendilan intern yang efektif, perlu dikembangkan

lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif

dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

(1) Penegakan integritas dan nilai etika.

(2) Komitmen terhadap kompetensi.

LL



(3) Kepemimpinan yang kondusif.

(4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan

kebutuhan.

(5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

(6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia.

(7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang

efektif.

(8) Hubungan keq'a yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Untuk mendapatkan pandangan secara terbuka dan objektif

tentang kondisi lingkungan pengendalian existing dan

pembenahan yang masih diperlukan, perlu dilakukan evaluasi

terhadap kondisi lingkungan pengendalian, dengan langkah

kegiatan sebagai berikut:

(1) Persiapan evaluasi

Sebelum kegiatan evaluasi lingkungan pengendalian

dilaksanakan, perlu dilakukan persiapan yang memadai, agar

kegiatan evaluasi berjalan lancar dan mencapai tujuan seperti

yang diharapkan. Beberapa hal yang harus dilakukan pada

tahap persiapan adalah:

- Komunikasi dengan pimpinan organisasi, guna

mendapatkan dukungan terhadap rencana kegiatan

evaluasi, terutama terkait perlunya dorongan pimpinan

kepada responden untuk menyampaikan penilaian atas

kondisi lingkungan pengendalian secara terbuka.

- Pemaham€rn secara umum tentang gambaran kondisi setiap

komponen lingkungan pengendalian. Pemahaman tersebut

dapat diperoleh dari hasil reviu atas kulturorganisasi, baik

dari dokumen, diskusi dengan pegawai dan para pemangku

kepentingan, dan publikasi terkait dengan lingkungan

pengendalian organisasi.

- Penentuan jumlah dan ruang lingkup responden yang akan

dipilih untuk melakukan atas kondisi lingkungan

pengendalian.

- Penetapan jadwal waktu pelaksanaan evaluasi.

- Persiapan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan

evaluasi.
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(2| Pelaksanaan evaluasi

(a| Assessment atas hord control lingkungan pengendalian

Penilaian terhadap hard control lingkungan pengendalian

dimaksudkan untuk mendapat gambaran tentang

keberadaan dan efektivitas komponen sub.unsur lingkungan

pengendalian yang bersifat hard controldaJam mendukung

pelaksanaan pengendalian intern.

Evaluasi atas keberadaan dan efektivitas komponen

sub.unsur lingkungan pengendalian yang bersifat hard

controld,apat menggunakan media Daftar Uji, sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang terkait

dengan hard control, seperti keberadaan aturan perilaku,

uraian tugas dan jabatan, standar kompetensi, struktur

organisasi, kebijakan pembinaan SDM, dan lain-lain.

Proses penilaian atas komponen sub.unsur lingkungan

pengendalian yang bersifat hard control dapat dilakukan

dengan metodologi reviu, evaluasi, audit, atau melalui

penilaian secara self assess ment.

(blAssessment atas sofi, contrct lingkungan pengendallan

Penilaian terhadap sof control lingkungan pengendalian

dimaksudkan untuk mendapat gambaran tentang

keberadaan dan efektivitas komponen sub.unsur lingkungan

pengendalian yang bersifat sofi control daJarn mendukung

pelaksanaan pengendalian intern.

Kegiatan evaluasi atas kondisi sofi control lingkungan

pengendalian dilakukan dengan metodologi Survey Persepsi,

dengan menggunakan kuesioner dan selanjutnya dilakukan

validasi melalui metode lain, seperti reviu dokumen dan

wawancara.

(3| Perumusan rencana penguatan lingkungan pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kondisi lingkungan

pengendalian existing dan gambaran area pembenahan yang

masih diperlukan, dilakukan perumusan rencana penguatan

lingkungan pengendalian untuk menciptakan kondisi

lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu

mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisen
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dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya.

Peningkatan kualitas hard control dan sof control lingkungan

pengendalian tersebut diharapkan akanmenjadi modal utama

untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna

mencapai tujuan organisasi.

bf Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan proses yang dilakukan oleh organisasi

dan merupakan bagran yang integral dari proses pengelolaan

risiko dengan melakukan tahap identilikasi risiko dan analisis

risiko terhadap tujuan organisasi.Kegiatan penilaian risiko

merupakan bagian penting dalam upaya membangun

infrastruktur pengendalian intern yang sesuai dengan kebutuhan

organisasi.

Tujuan pelaksanaan kegiatan penilaian risiko adalah:

- Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh potensi risiko, baik

yang disebabkan faktor internal maupun maupun eksternal.

- Menyusun profil risiko sesuai dengan prioritas tingkat

signifikansinya terhadap tujuan dan sasaran organisasi.

- Menyiapkan respon pengelolaan yang tepat untuk menangani

risiko.

Langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan

penilaian risiko disajikan pada Lampiran 2.

cl Kegtatan Pengendalian

Setelah risiko didentifikasi dan dianalisis, ditetapkan kegiatan

pengendalian yang dipandang tepat untuk mengatasi risiko,

dengan mempertimbangkan kecukupan kegiatan pengendalian

existing. Dengan demikian, hasil penilaian risiko dapat

menggarnbarkan level risiko melekat berdasarkan kegiatan

pengendalian, exi.sting (inherent ri.skl dan level risiko tersisa yang

dapat diterima setelah adanya rancangan kegiatan pengendalian

lanjutan {residual nsk) .

Kegiatan pengendalian yang terkait dengan penanganan risiko

dikelompokan dalam dua kategori, yaitu:

- Pengendalian yang bersifat preuentiory yaitu kegiatan

pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan

terjadinya peristiwa risiko.
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- Pengendalian yang bersifat mitigation, yaitu kegiatan

pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang

ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam proses penilaian

risiko dan penyiapan kegiatan pengendalian risiko selanjutnya

dituangkan dalam dokumen Register Risiko, yang menggambarkan

profil risiko dan rencana penanganannya.

Format lembar kerja aktivitas penyiapan kegiatan pengendalian

risiko disajikan pada Lamplran 2.

dl Informasl dan Komunlkasl

Informasl adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan

untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan Komunlkasl

adalah proses penyampaian pesan atau infiormasi dengan

menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada

pimpinan OPD dan lainnya diseluruh OPD yang memerlukannya

dalam bentuk dan waktu yangt tepat untuk melaksanakan

pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif,

untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan OPD

sekurang-kurangnya :

(1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana

komunikasi;

(2) mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem

infromasi secara terus-menerus.

Rancangan informasi dan komunikasi untuk pengenda-lian intern

dituangkan dalam Form Rancangan Informasi dan Komunikasi

yang disajikan pada Lamplran 2.

el Pemantauan Pengendallan Intern

Unsur Pengendalian Intern Pemantauan merupakan suatu proses

menilai kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode

tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa RTP yang

telah dirancang dapat dilaksanakan secara efektif dan perbaikan

yang diperlukantelah dilakukan.
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Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:

( 1 ) Pemantauan Berkelanjutan;
(2) Evaluasi Terpisah; dan

(3) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
Pemantauan berkelanjutan dilatsanakan atas pengendalian kunci

untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan

sebagaimana seharusnya. Masingi lmasing unit ke{a OPD pemilik

risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan

pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan

tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Instansi dan oleh pihak

luar seperti BPKP/ Konsultan/ OPD lain. Evaluasi diselenggarakan

melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas

setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor

eksternal maupun internal, setiap unit ke{a OPD melaksanakan

tindak lanjutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Pemantauan pengendalian intern disajikan dalam Form

Rancangan Pemantauan Pengendalian Intern yang disajikan pada

Lamplran 2.

2) Pendokumentaslan Rencana findak Pengendallan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi

gambaran dari efektivitas struktur, kebijakan, dan prosedur

organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang

ada/ terpasang, serta pengkomunikasian dan pemantauan

pelaksanaan perbaikannya. Efektivitas struktur, kebijakan, dan

prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko dapat diperoleh

antara lain dengan cara mengenali, mengevaluasi, dan mencari

celah/kekurangan atas pengendalian yang ada / tetpasang.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) disusun berdasarkan

hasil assessment dua unsur pengendalian intern, yaitu Lingkungan

Pengendalian dan Penilaian Risiko, sehingga dihasilkan action plan

sebagai berikut:

a) Rencana aksi perbaikan kualitas lingkungan pengendalian.

b) Rencana kegiatan pengendalian yang dirancang untuk mencegah

dan/ atau mitigasi risiko (mengendalikan risiko) yang memiliki

level signifikan pada setiap kegiatan utama organisasi.
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Dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) juga

diungkapkan implementasi dua komponen pendukung SPIP, yaitu

prosedur pengkomunikasian informasi yang terkait dengan

pelaksanaan pengendalian intem serta metode pemantauan yang

dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern

telah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan yang diperlukan

telah dilaksanakan.

Format outline dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

disajikan pada Lamplran 3.

d. Internallsasi
Internalisasi SPIP adalah proses yang dilakukan organisasi untuk
membuat kebijakan, prosedur, dan pedoman yang telah dibangun atau

diperbaiki menjadi bagian yang terintegrasi dalam kegiatan organisasi.

Untuk lebih memastikan bahwa infrastuktur pengendalian intern yang

telah dibangun atau diperbaiki dapat dilaksanakan sesuai dengan yang

diinginkan, organisasi dapat melakukan pendidikan dan/atau pelatihan

untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM organisasi.

Proses internalisasi ini memerlukan waktu dan alokasi sumber daya

tertentu agar dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan pengendalian

intern. Di samping itu, organisasi juga perlu selalu melakukan

pemantauan dan evaluasi secara terus menerus, untuk memastikan

bahwa proses intemalisasi infrastuktur pengendalian intern telah sesuai

dengan yang diharapkan.

Aktivitas yang terkait dengan tahapan internalisasi adalah sebagai

berikut:

- Sosialisasi infrastuktur pengendalian intern yang telah dibangun atau

diperbaiki kepada seluruh unsur organisasi terkait.

- Implementasi dari kebijakan, prosedur, dan pedoman yang telah

dibangun atau diperbaiki dalam kegiatan normal organisasi.

Format formulir pemantauan atas pelaksanaan internalisasi rencana

kegiatan perbaikan pengendalian intern disajikan pada Lamplran 4.

e. Pengembangan Berkelanjutan

Pengembangan berkelanjutan merupakan upaya untuk pemeliharaan

dan pengembangan sistem pengendalian intern, agar rancangan

pengendalian intern yang telah dibangun dapat memberikan manfaat

yang optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
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Aktivitas pengembangan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian

intern meliputi beberapa langkah kegiatan sebagai berikut:
- Identilikasi kelemahan pengendalian intern.

- Temukan penyebab terjadinya kelemahan pengendalian intern.
- Perbaiki sistem pengendalian intern sesuai kelemahan yang

ditemukan.

Area pengembangan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intern
dapat diperoleh dari hasil kegiatan pemantauan penyelenggaraan SpIp,

baik hasil kegiatan pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah,

maupun berdasarkan saran hasil audit atau evaluasi lainnya.
Pelaksanaan pengembangan berkelanjutan terhadap sistem
pengendalian intern dapat berupa kegiatan penyempurnaan sistem dan
prosedur kerja, atau peningkatan kompetensi untuk memenuhi
requirement sistem dan prosedur yang telah dikembangkan.

Format formulir pemantauan atas pelaksanaan pengembangan

berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intem disajikan pada

Lamplran 5.
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3. Tahap Pelaporan

Dalam rangka pengadministrasian penyelenggaraan SPIP perlu

dikembangkan suatu sistem pelaporan yang mencakup akuntabilitas

seluruh tahapan penyelenggaraan S PIP. Laporan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern disusun dan disajikan oleh Satuaa Tugas

Penyelenggaraan SPIP dan disampaikan kepada Kepale Daerah/&kretartr

Daerahsetiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran. Laporan triwulanan

dikirimkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir

triwulan yang bersangkutan, sedangkan laporan tahunan dikirimkan paling

lambat tanggal 2O Januari tahun berikutnya.

Materi minimal yang perlu dimuat dalam laporan hasil penyelenggaraan

SPIP antara lain adalah:

a. Uraian lengkap progres / perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan

SPIP.

b. Efektivitas penyelenggaraaan SPIP dan hambatan yang ditemukan serta

saran perbaikan untuk mengatasi hambatan yang te{adi.

c. Tindak lanjut atas pelaksanaan saran perbaikan penyelenggaraan SPIP

yang dimuat dalam laporan sebelumnya.

Format laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Penyelenggaraan SPIP

disajikan pada Lamplnn 6.
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR . u 20t8
TANGGAL: tr- L - 2018
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEI{YELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAI}UPATEN
KONAWE SELATAN

TAIIAPAN PENYELEI{GGARAAN SPIP

NO TAI{APAN Indikator
Output Target Output Bukti Dokumen

A. Persiapan
1 Pembentukan

Satgas SPIP
Adanya
Satgas SPIP

Adanya Satgas
SPIP

SK Kepala Daerah -
Pembentukan Satgas

2 Pemahaman
Sosialisasi/FGD/
diseminasi SPIP

Jumlah
Laporan
Kegiatan

Jumlah laporan
sesuai dengan
kebutuhan

Laporan kegiatan
Notulen, Daftarhadir,
dan materi Diklat/
sosialisasi/FGD SPIPDiklat SPIP Jumlah

Laporan
Kegiatan

3 Pemetaan SPIP Jumlah
laporan
pemetaan

1 Laporan Laporan hasil
DA/survey/
kajian/penelitian
tentang SPIP Daftar
Identifikasi AOI

4 Penyusunan
rencena
penyelenggaraa
n SPIP

Jumlah
dokumen
rencana
penyelenggar
aan SPIP

1 dokumen Rencana kerja
penyelenggaraan SPIP

B Pelaksanaan
1 Penilaian

Rlslko
Jumlah
dokumen
penilaian
risiko

Daftar Risiko, Peta
Risiko

2 Pembangunan
Infrastruktur

Jumlah
kebijakan/
prosedur/
pedoman

Sesuai dengan
jumlah
kebijakan/prose
dur/
pedoman yang
dibutuhkan
sesuai dengan
skala prioritas
AOI
berdasarkan
hasil pemetaan

Formlir indentifikasi
kecukupan
pengendalian dan RTP
Kebijakan/SOP/SK/
Nota Dinas/ Dokumen
lainnya yang
dikeluarkan/
Disempurnakan

3 Internallsasi/
Implementasl

Jumlah
kegiatan
internalisasi/
implementasi

Disesuaikan
dengan
kebutuhan

Notulen/Laporan
kegiatan diseminasi
kebijakan/SOP yang
baru

4 Pengembangan
Berkelanjutan

Jumlah
notulen rapat

Minimal 3 kali
rapat triwulan

Notulen rapat berkala
pemantauan kemaiuan
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NO TAIIAPAI{ Indlkator
Output Target Output Bukti Dokumen

berkala dan I kali rapat
tahunan

penyelenggaraan SPIP

lPersentase
penyelesaian
tindak lanjut

1007o seluruh
rekomendasi
selesai
ditindaklanjuti

Laporan pemantauan
tindak lanjut/
perbaikan SPIP, sesuai
dengan Rekomendasi
SatgasPIP/BPRP IBPK/
Inspektorat terkait
Penyelenggaraan SPIP

c PeLaporan
Jumlah
Laporan

3 laporan
triwulan dan 1

laporan
tahunan yang
mencakup
triwulan IV

la.poran triwulanan dan
laporan tahunan
penyelenggaraan SPIP
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR ; w 2018
TANGGAL : t9 _-L -2OL8
TENTANG : PETUNJUKPELAKSANAANEI.IYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN

PROSEDT'R PENILAIA.IT RISIKO

lRrsr( AssEsst[EJu,

Tahap penilaian risiko merupakan tahap awal dalam pembangunan infrastruktur
pengendalian. Melalui penilaian risiko dapat diketahui risiko yang dihadapi unit
kerja, untuk kemudian ditetapkan kebijakan respon terhadap isiko {mitigate,
auoid, transfer, share), serta kegiatan pengendalian yang diperlukan. Penilaian

risiko terdiri atas enam langkah sebagai berikut:
1. Penetapan Konteks Rlslko

Identifikasi risiko dimulai dengan penetapan konteks/tujuan organisasi yang
jelas dan konsisten, baik pada level entitas (strategis/kebUakan) maupun

aktivitas (operasional). Penetapan konteks dilakukal dengan menjabarkan

Iatar belakang, rumB lingkup, tujuan, serta hubungan organisasi dengan

lingkungan ekstemal dan internal. Oleh karena itu, sebelum melakukan
penilaian risiko, Pimpinan Unit Kerja/Satuan Unit Ke{a perlu melakukan

analisis lingkungan internal dan eksternal yang dapat menimbulkan risiko,

serta mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

LangLah KerJa Penetapan Konteks Rlriko
Pimpinan Unit Kerja/Satuan Unit Keq'a sebagai penanggung jawab penerapan

SPIP menginstruksikan kepada Satgas Penyelengaraan SPIP dan para pemilik

risiko untuk melaksanakan kegiatan penetapan konteks, yang pada intinya

adalah penetapan tujuan organisasi dengan memperhatikan hubungannya

dengan lingkungan internal dan eksternal.

l,angkah penetapan konteks/ tujuan adalah sebagai berikut:

a. Lakukan analisis secara umum tentang lingkungan internal dan eksternal

terkait dengan perkiraan skenario keterjadian pernyataan risiko. Analisis

lingkungan eksternal meliputi persepsi dan kebutuhan stakeholders serta

kebijakan komunikasi dengan pihak eksternal. Analisis internal terutama

terkait dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

b. Manfaatkan informasi dari berbagai sumber untuk melakukan analisis

lingkungan intemal dan eksternal.

c. Memahami tujuan Unit Kerj a/ Satuan Unit Keda, melalui Rencana Strategis

dan Rencana Kinerja / Penetapan Kineq'a yang telah disusun.
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d. Memahami Risk Appetite dan Risk Tolerance yang telah ditetapkan oleh

Pimpinan Unit Kerja/Satuan Unit Kerja.

e. Isi formulir analisis lingkungan internal dan eksternal dan meng-updatenya

secara periodik.

Contoh Formulir Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

informasi
 M..\,\/./\M/V.wV\'& &v.^_^& ,!\M"Mr ry1\/^.$/\

PetunJuk Pengisian:
Kolom (1) Diisi nomor urut.
Kolom (21 Diisi kategori risiko sesuai dengan risk taxonomg misalnya:

Ekonomi, Lingkungan Alam, politik dan Sosial.
Kolom (3) Diisi dengan topik risiko sesuai dengan nsk taxonomg

misalnya Untuk kategori Sosiat Politik adalah adanya
peraturan-peraturan yang membatasi peran Unit
Kerja/ Satuan Unit Kerl'a.

Kolom (41 Diisi uraian pernyataan potensial/nama risiko yang dapat
terjadi sesuai dengan topik risiko yang ada di kolom (3).

Kolom (5) Diisi uraian dampak yang dapat ditimbulkan dari setiap
pernyataan risiko yang mungkin terjadi.

Kolom (6) Diisi sumber informasi, tidak hanya berupa hasil audit atau
evaluasi, tetapi bisa juga dari pemberitaan media massa
yang relevan dengan kegiatan Unit Kerja/Satuan Unit Keq'a.

2. Penetapan Kriteria Evaluasi dan Struktur Analisis Risiko
Kriteria evaluasi dan struktur analisis risiko perlu ditetapkan dalam rangka

menentukan strategi aktivitas yang konsisten dan strategi manqjemen

terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Strategi aktivitas diperlukan

untuk menentukan kriteria evaluasi mana yang akan dianalisis sesuai dengan

struktur analisis.

No Kategori Risiko Topik
Risiko

Pernyataan
Risiko Dampak Referensi

(1) (21 (3) (4) (5) (6)

EKSTERNAL:
- Sosial &Politik

Ekonomi

_-_ _!.ingkunggn,
- Keuangan

IT&
Infrastruktur

!.V&'v^M /w/.&\ ',,h,,\&'\/./wV /v^ffva^/.*V JV\/V._- /\N \'\M..,,w.M/\ '

il INTERNAL:
- Strategik

Personil
Proses
IT&
Infrastruktur
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a. Penetapan Struktur Analisis Rtsiko

Pimpinan Unit Kerja/Satuan Unit Kerl'a wajib memiliki rencana yang

terpadu dalam penanganan risiko dengan mempertimbangkan tujuan

organisasi secara keseluruhan. Struktur analisis risiko yang diusulkan

dibagi dalam dua level sesuai dengan konteks yang telah ditetapkan di

muka, yaitu level entitas dan level aktivitas.

b. Penetapan Krlteria Analttts/Evaluasl Rlslko
Kriteria evaluasi risiko merupakan keputusan mengenai tingkat risiko yang

dapat diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan

yang harus segera ditangani. Kriteria tersebut harus ditetapkan pada awal

kegiatan penilaian risiko, yang meliputi antara lain skala dampak risiko
dan skala probabilitas risiko.

3. Pemaheman Proges Bisnle (Busslnes Prrocesst

Risiko diidentilikasi pada konteks terkait tujuan entitas maupun al<tivitas.

Agar risiko tersebut dapat diidentifikasi dengan baik, maka perlu terlebih
dahulu dipahami proses bisnis/kegiatan organisasi.

4. Identlflkasl Rlsiko
Identilikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa,

dan bagaimana sesuatu dapat teg'adi, sehingga dapat berdampak negatif
terhadap pencapaian tujuan.Proses ini meliputi identifikasi risiko yang

mungkin terjadi pada level entitas maupun aktivitas. Salah satu aspek penting

dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya.

Langkah KerJa ldentlflkari Rislko

Pimpinan Unit Kerl'a/Satuan Unit Kerja setragd penanggung jawab penerapan

SPIP menginstruksikan kepada seluruh Unit Pemilik Risiko, untuk
melaksanakan identifikasi risiko di lingkungan kerja masing-masing, dengan

umtan langkah sebagai berikut:

a. Pahami dan identifikasi kegiatan utama unit keq'a.

b. Identifikasi tujuan dari masing-masing kegiatan tersebut.

c. Kumpulkan data dan informasi tentang risiko yang mungin teqjadi atas

kegiatan tersebut, baik risiko yang pemah terjadi maupun yang belum

pemah te{adi.
d. Menggali penyebab dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi, dan dapatkan

penyebab utamanya.

e. Identifikasi apakah penyebab tersebut sifatnya dapat dikendalikan

(controllablel atau tidak dapat dikend alikan (unantrollablel bagi unit keda.

f. Identifikasi dampak jika risiko tersebut te{adi
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PetunJuk penglslan:
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
Kolom (21 Diisi dengan nama kegiatan utama
Kolom (3) Diisi tujuan kegiatan
Kolom (4) Diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi

dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan Diisi dengan
kode/nomor risiko

Kolom (5) Diisi dengan pemilik risiko atau pihak bertanggungiawab
apabila risiko te{adi

Kolom (6) Diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut
Kolom (71 Diisi kategori penyebab apakah tJrrcontrollable (UC) atau

Controllable (C) bagi unit kerja
Kolom (8) Diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (4) terjadi

5. Anallsls Rlslko

Semua risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis untuk mengestimasi

kemungkinan munculnya (probabilitas) dan besaran dampak risiko terhadap

pencapaian tujuan entitas maupun aktivitas.

Langkah keda Analisls Rlslko

Pimpinan Unit Kerja/Satuan Unit Keg'a sebagai penanggung jawab penerapan

SPIP menginstruksikan kepada seluruh Unit Pemilik Risiko untuk

melaksanakan analisis risiko di lingkungan kerja masing-masing, dengan

urutan langkah sebagai berikut:

a. Dapatkan data hasil identifikasi risiko.

b. Lakukan evaluasi atas kecukupan disain dan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern yang sudah ada.

c. Ukur tingkat probabilitas terjadinya risiko

d. Ukur tingkat besaran dampak jika risiko te{adi.

e. Hitung tingkat/level risiko, yaitu perkalian probabilitas dengan dampak.

f. Buat peringkat risiko untuk menentukan apakah risiko tersebut termasuk

risiko rendah, sedang, moderat, tinggi atau ekstrim.

No Kegiatan
Tujuan

Kegiatan
Pernyataan

Risiko
Sebab C/UC Dampak

(1) (21 (3) (4) (s) (6) (7J (8)

II
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g. Isikan hasil butir (a)-(f) dalam formulir identifikasi risiko dan meng-update-

nya setiap saat te{'adi pernyataan risiko. Identifikasi pernyataan risiko

dapat dilakukan dengan mendasarkan pada hasil penilaiaa risiko

sebelumnya dengan penyelarasan terhadap perkembangan situasi

lingkungan internal dan eksternal yang te{'adi.

Contoh formulir identifikasi risiko

Pemilik
Risiko



g. Isikan hasil langkah (a) s.d. (0 ke dalam formulir analisis risiko.

h. Dari risiko-risiko tersebut di atas, selanjutnya dibuat peta risiko.

Contoh Formulir Analisis Risiko

No
Pernyat

a-an
Risiko

Pemilik
Risiko Penyebab

Dampak
pada

Capaian
Tuiuan

Skor
Kemung
-kinan
teriadi

Skor
Dampak

Tota1
Skor

1( ) {21 (3) (4) (s) (6) (71
(8)=(6) x

(71

y6,v#-\.^w' '!/\,4,^,w.ffi /v^/VvVV\ry

PetunJuk Pengisian :

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
Kolom (21 Diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi

dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan
Kolom (3) Diisi dengan pemilik risiko atau pihak bertanggungjawab

apabila risiko terjadi
Kolom (4) Diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut
Kolom (5) Diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (a) terjadi
Kolom (6) Diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat

kemungkinan teg'adinya risiko, dengan mempertimbangkan
pengendalian yang sudah ada. Tingkat kemungkinan
teq'adinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya
atau hasil diskusi (FGD)

Kolom (71 Diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran
dampak jika risiko teq'adi, dengan mempertimbangkan
pengendalian yang sudah ada. Tingkat dampak risiko dapat
diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi
(FGD)

Kolom (8) Hasil perkalian dari kolom (6) dengan (7)

6. Rtsh Respoase

Merupakan respon terhadap risiko sesuai dengan hasil analisis risiko, apakah

risiko tersebut akan dilakukan mitigasi (mitigatel, dihindan (auoid), ditransfer

(transfefi atau dibagi (s?wrel.

Hasil Resk Assessment ini kemudian digunakan oleh Pimpinan Unit Keq'a/Satuan

Unit Kerja sebagai dasar dalam membangun infrastruktur dan melakukan

aktivitas pengendalian.

Terkait dengan penilaian risiko, Pimpinan Unit Kerja/Satuan Unit Kerja harus

menetapkan kriteria risiko dengan mempertimbangkan selera risiko (ri,sk appetite)

dan toleransi risiko.

1. Selera Rtsiko (Rislc Appettte)

Risk appetite adaJah seberapa besar risiko yang dapat diterima olehPimpinan

Unit Kerl'a/Satuan Unit Ke{a.
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2. ?oleransl Rlslko

Toleransi risiko adalah tingkat variasi besaran risiko yang akan

diterima/diambil oleh Pimpinan Unit Kerja/Satuan Unit Kerja sesuai dengan

batasan toleransi risiko dengan memerhatikan pengalaman dalam pengelolaan

risiko periode sebelumnya dengan tetap mempertimbangkan kebijakan pada

level di atasnya. Penetapan toleransi risiko dapat didasarkan pada

KegPerformance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan.

Toleransi risiko sangat diperlukan karena adanya kemungkinan tidak

terlalsananya seluruh rencana, mengingat berbagai falrtor yang

mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal.

Toleransi Risiko ditetapkan untuk:

a. Risiko strategis di level Unit Kerja/Satuan Unit Kerja

b. Risiko kegiatan.

3. Krlteria Rislko

Skala di bawah ini adalah contoh kriteria untuk mengonversi ukuran semi

kuantitatif probabilitas/ likelihood dan dampak risiko. Kriteria risiko, baik
probabilitas maupun dampaknya dapat dimodilikasi sesuai dengan

sifat/karakteristik risiko Kriteria ini digunakan untuk mengukur level risiko
baik risiko inheren maupun risiko residual. Contoh kriteria konversi ukuran
likelihood dan dampak risiko adalah sebagai berikut:

Tabel - Ukuran Probalbilitas Likelihood

Skor Derajad Kemungklnan
(Degreel (Likellhood)

1 Sangat iarang Mungkin terjadi sekali dalam lebih dari 5 tahun
2 Jarang Mungkin terjadi setiap t hingga 5 tahun
.) Sering Mungkin te4'adi setiap t hingga 6 bulan

Sangat sering Mungkin terjadi setidaknya setiap minggu / bulan

27

4



@
N

$rEi
8e*Es

Fs flfl

*=;

Hx -x

E*€.Oilo

](dE
9,a
l< -Y

{i#q)n<FtrEo

d.q
HC)((J' tr6 V

E€ rE
fi g.€E

u
ol
+,
ur(,
u

o

:b
=dsEqJ
9,'6

=6)AA

L{
d

t#5tr
E d Fi 5.Y

E 5 EE H

EEE ETr'\tro9trH HH V K

E!6- o*r

E H $E{
ts.EE I E

EEE f H

(u

t 5 9- +,

€ E H $r*
E; EEE F

EEE;gT
o E.E'U S E

H-is#*

bI)

EE I

=r.Efi

h0

EE

s Hf $fi E

dtrro(6

:gcs
EE

E$
EN

a(d

Bg
O) .F+J l.io(UAE

li
d

-{dE'!:)
c{tDa.v

.E
d,qd
qE"
C\t}(

5tb0'x
9pt
LH
ta
oijad

isu0ql ,
Eu+) .ra-r +,x-
l-

f,E

;8
" E;=
fl sgE
s#gE

<jo
aO

-r9oQ!*oo
H H3E

Ed:p

:OEcr
^ o?

qtr88
H H3;
Efr:E

P.&o
En8I HoL OO
E 8qF6U)F AN

E(,
E
+J
I
l.

Jrl
{,
u

Ho
OdJ_6
*EE
ts.iLEESogg

J(E5(EPE IE:*-)
!i

'!1 ts u0U
JJF-'sidPHp
tiro Eji x
fi 8.-q5 H

l.r
d

!iY-E6.gE!=trOLiiH€uut o 9>#EE
EE.T88 E H

trd
+J -l +JE -*a i
-v ts tr}(,I1

$E5gEg

B$
Ag

d
dtrd

sScDtr
Vd

SE
.d

1, b0
u, Hl
cO(B

O\-

SF
.dE Ut)

,/, E,cod

i
d
$<

-o cdo\ b0Gr U0

-ttnd

rCl +r
ct ql

ES
Ef Ff

6E
tr(t
H

b0
h0
tr
h HE

k
ou
a

r{ N o \t

J
0l*
E
d
A
x
6lL-

J{
P

I

(,
E
6i
t

h0

EE

riEmfrE



Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang

tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

PEf,A RISIKO

5o
o.
Eoo

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.50 1,00 1.50 2.50 3.00 .. 3.50 4.00

Kemungkinan Terjadi

Setelah letak risiko teridentifikasi, Pimpinan unit Keq'a/Satuan unit
Keq'a dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

4. Kegtatan Pengendalian

Level Risiko Skor Tindakan yang Diambil
I Rendah x<4 Tidak diperlukan tindakan (Acceptablel

II Sedang
<x< Disarankan diambil tindakan jika tersedia

sumberday a ( Sup plementary Issue)

u Tinggi .... < x< Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
(Issue)

ry Ekstrim ..... < x <

16
Diperlukan tindakan segera untuk mengelola
qqtko (Unarceptable)

No

Pernyataan
Risiko/Kelema
han Linkungan
Pengendalian

Penyebab Dampak
Pengendali

an yang
sudah ada

Efektifitas
Pengendali

an yang
ada

Pengendalian
yang masih
dibutuhkan

(U (21 {3) {4) (s) (6) (71

29
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PetunJuk Penglslan :

Kolom (1) berisi no urut
Kolom (2) berisi uraian risiko yang diidentifikasi
Kolom (3) berisi hal-hal yang menyebabkan tedadinya risiko
Kolom (4) berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut te{adi

Kolom (5) [ifi:iffiT vans sudah ada dalam menansani risiko vans

Kolom (6) berisi efektivitas pengendalian yang ada
berisi pengendalian yang masih dibutuhkan, seandainya

Kolom (7) pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigasi risiko
yang ada

5. Informasi dan Komunikasi

No
Pernyataan

Risiko/Kelemahan
LP

Pengendalian
yang Harus

ada

Pemberi
Informasi

Penerima
Informasi

Bentuk/
Sarana

Komunikasi
(1) t2l (3) l4l (s) (6)

1A&\/\V^  V-1/\&. /.  

,\A/'\ /'A ?\

ffir'' 
^ 

,\,^/v^*\/!\/\/

NNi-'"*r.lJ\) \,^.  A .1A .

Petuqiuk Pengtslan:
Kolom (1) berisi nomor urut
Kolom (2) berisi tentang pernyataan risiko atau kelemahan pengendalian
Kolom (3) berisi tentang pengendalian yang harus ada (untuk simulasi

dapat diisi pengendalian perbaikan atau masih dibutuhkan)
Kolom (4) berisi pemberi informasi terkait pengendalian yang dibangun
Kolom (5) berisi penerima informasi terkait pengendalian yang dibangun

berisi sarana atau bentuk informasi apakah berupa laporan,
Kolom (6) SE, instruksi, dst

6. Pemantauan Pengendalian Intern

A  ,/u&\/

Pemantauan
No

Risiko
Utama
yang

Dipantau

Pengendalian
Utama Bentuk

pemantauan
Dilakukan

Oleh
Waktu

(1) (2t (3) (4) (s) (6)
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Pctur{ut Pc4lden:
Kolom
( 1) berisi nomor urut risiko
Kolom berisi uraian risiko berdasarkan daftar risiko yang telah
(21 diidentifikasi
Kolom berisipengendalian kunci yang tel,ah dibangun terhadap risiko
(3) yang diidentifikasi.
Kolom
(4) berisi prosedur pemantauan yang dirancang
Kolom
(5) berisi pihak yang akan melakukan pemantauan
Kolom
(6) waktu pelaksanaan pemantauan

SE LATAN,

DAITGGA

PARAF XOORDINASI
I}iSTANSI PARAF

1.g€wa
2. ) tFr
3.

4. HUKUIIII

).
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KONAWE SEI-ATAN
NOMOR : LB 2018
TANGGAL: t?- L' 2018
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN

BUPATI KONAWE SELATAN

RTNCAITIA TINDAIT PENGENDALIAN (RTP} PEITYELE1YGGARAAN SPIP
DALAM RANGKA PENINGKATIIN MATURITAS LII{GKUP

PEUERINTAII KABUPATEIT KOIiIAtrIE SELATAN

A. PEI{DAIIULUIUT

Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan
negara dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan
Negara serta untuk menciptakan Good. Gouemance melalui Undang_
undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Undang_
undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Daerah dan Undang-undang nomor 2g tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi,Kolusi dan Nepotisme maka diperlukan Sistem pengendalian

Intern dalam mengeloia keuangan neg€rra.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan
pertanggungiawaban keuangan negara, yang diatur dalam Undang_
undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan dan
Pertanggunglawaban Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan dalam
Pasal 12 bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja,
pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem
pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SpIp) merupakan suatu
kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh



Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintai (SPIP) yarg mewajibkan

kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggaralan SPIP.

Sel,anjutnya sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan telah diterbitkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ....

Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraart Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan wqjib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai

Peraturan Pemerintah mengenai SPIP dan Peraturan Bupati tersebut

secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas

pokok di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Rencana Tindal Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud

penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas

pokok pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan. Rencana Tindak

Pengendalian merupalan uraian mengenai rencana tftrdak (adion plan)

penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan fngkungan

pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas

pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, misi

dan visi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

B.DASARIIT'BI'U

Dasar Hukum Rencena Tlndak Pengenddian Penyelenggaraan SPIP

addah sebagal berikut:

1. Undang UndangNomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

KeuanganDaerah(IrmbaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2005
Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a578\;

3.PeraturanPemerintahNomor60Tahun2008tentangSistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2008Nomorl2T,TambahanlembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4890);
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor ll Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2016 Nomor 12);

5. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
Lingkungal Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

6. Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor .... Tahun 2018 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggzraan Sistem Pengendalian
Intem Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupa.ten Konawe
Selatan.

C. TUJuAIT
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak
(oction plan / penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan

lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian

yang akan dila-ksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

D. UAI|FAAT

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan pemerintah

Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut :

1. Memberikan arah daLam pengembangan SPIP secara menyeluruh
hingga tercipta keterpa.duan antara sub-sub unsur SPIP dengan

lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan

tugas pokok Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian

sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;

3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran

kemajuan penyelenggaraan SPI P.

E. RUAITG LUTGI('P

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2018 meliputi sasaran pada tingkat instansi yaitu:

Sasaran tersebut tercantum dalam tujuan Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan, yaitu:

SASARAN

fe!*slr4qve Sistem



Tujuan tersebut dikaitkan dengan Misi ke-l Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan yaitu:

T\rjuan / Sasaran tersebut melingkupi seluruh tahapan proses manajemen

yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, peliaksanaan,

penatausahaal, pelaporan, dan pemantauan dalam rangka pengelolaan

keuangal dan penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Daerah

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah mencakup pengakuan,

pengukuran, penyajian laporan keuangan daerah. Dari sisi tingkatan
manajemen, Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2018 akan menjadi tanggung jawab tingkatan
manajemen atas, manajemen menengah, dan manajemen bawah pada

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

F.PERITTATAAIT TAICGGIIITG .rAwAB ISTATEMENT OF

RTSFON'SIB'TI"'ESI

Dalam Undang-undang nomor I tahun 2004 (pasal 56 ayat (4)): Kepala
Daerah dengan jajarannya (Kepala OpD) selaku pengguna

Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan

APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem pengendalian Intem
yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggaralan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat
setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang

harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang sudah

diselenggarakan. Pemyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP

mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas
pengendalian yang dibuat dan dipa.ntau setiap tahun. Rencana tindak
dalam penyelengg€raan SPIP tertuang dalam dokumen Rencana Tindak

Pengendalian.

Mewujudkan Tata laksana Pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN
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G.GAUBARAI{ SPIP

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,

tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefrnisikan sebagai proses

yang integral pa.da tindakan dan kegiatan yang dilakukan seca-ra terus

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efrsien, keandalan pelaporaa keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangal.

Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP) wajib diselenggarakan

secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

1.\fuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan
yang mancakup:

1) Efektifrtas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah

sebagai bagian dari organisasi penyelenggaranegara.

2) Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga

dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal

Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di

dalam laporan keuangan.

3) Pengamanan aset nega.ra yang dikelola Instansi Pemerintah dan

digunakan untuk mendukung pencapa.ian tujuan instansi tersebut.

4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara

2. Ursur-Unrur SPIP

SPIP wajib diselenggarakan untuk memberi kayakinan memadai bagi

tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari

perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Prlar-pilar penyangga.

tersebut harus dibangun diatas fondasi unsur-unsur SPIP yalg terdiri

dari :

1) Penciptaan lingkungan pengendalian yang kuat sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 4 s/d 12 PP Nomor 60 Tahun 2008.

2) Penilaian risiko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 s/d 17

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20O8 untuk dapat
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mengantisipasi atau mengelola risiko yang dapat menggagalkan

pencapaian tuJuan.

3) Perancangan kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 18 s/d 40 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

untuk mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai

tujuan yang diinginkan.

4) Penetapan mekanisme Informasi dan komunikasi sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 41 s/d 42 Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 sehingga dapat mengetahui dan mendeteksi secara dini
setiap permasalahan yang dihadapi didalam berorganisasi untuk
mencapai tujuaa.

5) Pemantauan untuk menil,ai efektivitas sistem pengendalian

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 s / d 46 Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Kegiatan penerapan unsur SPIP adalah kegiatal dimana infrastruktur
yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi

dengan tindakan dan kegiatan para pejabat dan aparatur Pemerintah

Kabupaten Konawe Selatan, paling tidak meliputi langkah-langkah

berikut

1) Mengintegrasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan

kegiatan pelaksanaan tugas pokok.

2) Melaksanakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses

yang melekat dalam dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok.

3) Menerapkan unsur-unsur SPIP secara dinamis yaitu dilakukan
penyempurnaan apabila terdapa.t risiko atau masalah yang

diperkirakan akan menghambat pencapaian tujual.
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H. REIVCAIYA TI1TDAK PEITGEITDAIJAN

1. Rencana Tindak Lingkungan Pengenddian

Unsur Lingkungan Pengendalian adalah pondasi dalam pelaksanaan

SPIP, terkait dengan tujuan/sasaran "..............', dan risiko yang

diidentilikasi atas tujuan tersebut,masih terdapat kelemahan

lingkungan pengendalian untuk sub unsur
PenegakanlntegritasdanNilaiEtika, KomitmenterhadapKompetensi,

Kepemimpinan yang Kondusif, Pendelegasian Wewenang dan

Tanggungiawab yang Tepat dan Perwujudan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang Efektif. sebagai langkah untuk perbaikan, Rencana

Tindak Lingkungan Pengendalian Tahun 2Ol8 sebagai berikut:

Perwujudan
Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah

Efektif

3

1

3
4
5
6

1 Penegakan
Integritas dan
Nilai Etika

7
1

2
3

2 Komitmen
terhadap
Kompetensi

4.
5.
6
7
13 Kepemimpinan

yang Kondusif 2

2
3

4 Pendelegasian
Wewenang dan
Tanggung jawab
yang tepat 4

1

2
5

Uraian RTPNo Sub Unsur
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2. Rencana Tlndak Pengendallan atas Rlslko
Hasil analisis risiko atas tujuan / sasaran "........... ....", menyimpulkan

yang selaajutnyaterdapat ......risiko-risiko atas ........
disajikan pada lampiran dokumen ini.

I. UTT1ORMASI DJrIt KOUI'ITIKASI
Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan RTp ini adalah informasi
yang dapat memberikan keyakinan kepada pemilik risiko bahwa
pengendalian telah berjalan dengan efektif.

J. PEUAJTTAUAIT

Pemantauan bert,juan untuk meyakinkan bahwa RTp serta informasi
dan komunikasi dilaksanakan sesuai rencana dan sedangkan evaluasi
bertujuan untuk menilai efektifitas peraksanaan kegiataa pengendalian
dalam mendukung pencapaian tujuan. pemantauan dilakukan dalam
bentuk:

l. On Going Monitoing adalah pemaltauan yang melekat dalam proses
pelaksanaan tugas pokok dilakukan secara kontinyu oleh atasan
langsung.

2' Pemantauan terpisah secara berkara akan dilakukan oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

K. PEICUTUP

1. Dokumen RTP ini akan menjadi dokumen hidup yang senantiasa
akan disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi untuk
perbaikan SPIP secara berkelanjutan di pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan.

2. Dokumen RTP berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat
perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ataupun apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR | ,0 2018
TANG6AL.. tg. z - 2018
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN

Lanptran 5
Fornullr Penenteuen ater Pelrtraaaaa Iaternellred

Tahap lnternalisasi SPIP merupakan proses untuk menjadikan kebijakan
atau prosedur baru atau yang direvisi menjadi bagian dari kegiatan
operasional sehari-hari.
Prosedur internalisasi atas kebdakan dan prosedur yang dibuat atau
direvisi dilakukan dengan cara meLakukan sosialisasi/mendiseminasikan
kebijakan/ prosedur baru kepa.da para pegawai.
Contoh Formulir Intemalisasi SPIP

dst

Petunjuk Pengisian:
Kolom (l) Diisi nomor urut kegiatan pengendalian.
Kolom (2) Diisi dengan judul kegiatan pengenddian.
Kolom (3) Diisi nama personil yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan internalisasi.
Kolom (4) Diisi dengan nomor SOP/Nota Dinas/Kebijakan, dan lain-lain

yang berisi kegiatan pengendalian terkait.
Kolom (5) Diisi tanggat/bulan/tahun renc:ula pelaksanaan

internalisasi.
Kolom (6) Diisi tanggal/bulan/tahun realisasi pelaksanaan

internalisasi.
Kolom (7) diisi dengan bentuk dokumen yang menunjukan bahwa

internalisasi telah dilaksanakan, contoh: foto, daftar hadir,

NAWE SELATAN,
PAR/rF KC0RDiNASI

INSTANS! PARAF

.I. KAEAG HUHUM DAIICIGA

4L
)

Jadwal Internalisasi
No

Kegiatan
Pengendalian

Penanggu ngja
wab

ReIf
Rencana Realisasi

Dokumentasi

(ij (2) (3) (4) (5) (6) (7t

1

2

notula, video, dll.

./

-\b\
II.

5.

\

il1. IEK'A
F{\2. Akqr€N/

3. tvEP€K-lr/L 0A€trr4H



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : ,]l 2018
TANGGAL: t9 -L' 2018
TENTANG : PETUNJUK pELry<94116ON PEITYELENGCARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN

Lamplraa 6

Fornullr Pemantau"n Berketanjutan {pBf

dst

Petunjuk Pengisian:
Kolom (1) Diisi nomor urutan hasil identjtrkasi masalal.
Kolom (2) Diisi tanggal ditemukan permasalahan penyelenggaraan

pengendalian intern.
Kolom (3) Diisi uraian permasalahan yang mengakibatkan

penyelenggaraan pengendalianintern tidak/kurang eflehif.
Kolom (4) Diisi penyebab permasalahan dalam penyelenggaraan

pengendalian intern.
Kolom (5) Diisi sumber hasil identifikasi masal,ah, dapat berupa: hasil

evaluasi/ audit inspektorat, penitaian sendiri, reviu, dll.
Kolom (6) Diisi tanggal tindak lanjut.
Kolom (7) Diisi uraian tindak lanjut.

FARAF KOORDINASI AWE SELATAN,
INSTAI,JSI

J. XAEAG HUKUIII
H. DAITGGA

2.

3.

Hasil Identifikasi Masalah Tindak LanjutNo

(l) (2)

Tanggal
(3) (41

Uraian Penyebab Sumber
(s) (6) (7t

Tanggal Uraian

1

2

PARAF

I(
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LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR I w 20t8
TANGGAL: tq- L' 2018
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEI{YELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN

Lampiran 7

FORMAT, MATERI, DAN PEI{YAIUPAIAIT
LAPORAIT PEITIELEITGIGARAAI{ SPIP

DI LII{GKUITGAI5
PEMERIIYTAH DAERAII/UilIT XER^'AISATT'AN UI{IT KER.'A

1. MATERI LAFORAIT

Kegiatan yang dilaporkan dalam laporan penyelenggaraan SpIp adalah
seluruh pelaksanaan langkah-langkah yang terdapat dalam pedoman

Penyelenggaraan SPIP <<Unit KerjalSatuan Unit Kerja>> dalam tahun
yang bersangkutan. l"aporan tersebut memuat informasi antara lain:
a. Pelaksanaan Kegiatan

Menjelaskan pelaksanaan kegiatan pada semua tahapan
penyelenggaraan SPIP, mulai tahap persiapan sampai dengan
pengembangan berkelanjutan.

b. Hambatan Kegiatan

Apabila ditemukan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang
menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan penyelenggaraan SPIP,

agar dijelaskan sebab-sebab terjadinya hambatan kegiatan.
c. Saran

Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan pelaksanaan

kegiatan dan merupakan pemecahan masalah agar tidak berulangnya
kejadian serupa dalam rangka pencapaian tujuan. Saran yang

diberikan agar realistis dan dapat dilaksanakan.

2. BENTIIK DAIT PERIODE PELAPORAN

Periode pelaporan penyelenggaraan SPIP adalah:

a. laporan Triwulanan

Laporan triwulanan berbentuk surat, berisi uraian kemajuan

pelaksanaan SPIP selama triwulan yang bersangkutan.

b. Laporan Tahunan

Laporan tahunan berbentuk surat, berisi uraian kemajuan
pelaksanaan dan infrastruktur SPIP yang telah dibangun, serta

efektivitas penyelenggaraan SPIP pada tahun bersangkutan.

3. SISTTMATIKALAPORAN
a. Laporan Triwulanan

Sistematika laporan triwulanan adalah sebagai berikut:
- Paragraf pertama

Paragraf ini memuat dasar hukum dan tujuan pelaporan



- Paragraf kedua

Paragraf kedua memuat narasi singkat mengenai rencana tindak
yang telah dilaksanakan dan rencana tindak yang belum berhasil

dilaksanakan. Disamping itu, diungkapkan hambatan yang dihadapi

dan penyebabnya serta alternatif pemecahannya.

- Lampiran

La.mpiran berupa tabel pelaksanaan SPIP selama triwulan pelaporan.

b. Laporan Tahunan

Sistematika dan isi laporan tahunan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

- Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Peraturan Kepala Daerah Nomor <<..... > >tentang Pedoman

Penyelenggaraan SPIP.

B. Tujuan

- Sebagai akuntabilitas atas penyelenggaraan SPIP dilingkungan
<<Unit Kerja/Satuan Unit Kerja>> ;

- Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan

SPIP di lingkungan <<Unit Kerja/Satuan Unit Keda>>

C. Ruang Lingkup

- Periode pelaporan: 1 Januari sampai dengan 3l Desember

2OXX;

- l.aporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan

<<Unit Kerja/ Satuan Unit Kerja>>

II. PENYELENGGARAAN SPIP

Dalam bagian ini diuraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan

SPIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun <<Unit

Kerja/Satuan Unit Kerja>> sebagai berikut:

I . Penilaian risiko;

2. Pembangunan infrastruktur;

3. Internalisasi/ Implementasi.



III. PENUTUP

A. Rencana tindak yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum
selama setahun periode pelaporan.

<<Pada bagtan ini diuraikan mengenai pelaksanaan rencana

aksi pelaksanaan SPIP selama setahun yang telah dilaporkan
pada tiap triwulan dan rencana aksi yang belum berhasil

dilaksanakan>>.

B. Hambatan, Penyebab, dan Alternatif Pemecahannya

<<Pada bagan ini diuraikan hambatan dan penyebab dari tidak
terlaksananya rencana aksi serta alternatif pemecahan untuk
mengatasi hambatan tersebut>>.

C. Rencana Aksi Tahun Berikutn5'a dan Usulan kepada Unit Keq'a

BPKP Pusat / Satgas

Lamplran

- Tabel kemajuan penyelenggaraan selama setahun.

- laporan Hasil Diagnostic Assessment / Pemetaan.

- Laporan Hasil Penilaian Risiko, Dokumen Profil Risiko, Dokumen

Peta Risiko.

BUP ELATAN,
INSTANSI

G HiJKUM

IN DANGGA

Ji

V(
4, XA

3.

H

PARAF KOOROINASI

4. Dtrtrlbust Leporan

Laporan triwulanan maupun laporan tahunan ditujukan kepada Kepala

Daerah/Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Satgas

Penyelenggaraan SPIP BPKP, dengan tembusan kepada Inspektorat

Daerah. Laporan triwulanan dikirimkan selambat-lambatnya pada anggal
15 April, 15 Juli, dan 15 Oktober, sedangkan laporan tahunan dikirimkan

selambat-lambatnya tanggal 20 Januari tahun berikutnya.

1
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