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DASAR HUKUM SPIP
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Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa
pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan
telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP).

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,
Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan
pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.



2. PP Nomor 60 Tahun 2008 ttg SPIP;

3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2010 ttg
Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2011 ttg
Petunjuk Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemda;

5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2012 ttg
Penerapan Manajemen Risiko pada Pemda.



DEFINISI SPIP
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PP 60/2008

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 efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.



DEFINISI SPIP
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1. Proses integral pada tindakan dan kegiatan;
2. Dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai;
3. Untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi (visi-misi, WTP,
LKjIP, dll);

4. Melalui kegiatan yang:
- efektif dan efisien;
- keandalan pelaporan keuangan;
- pengamanan aset negara; dan
- ketaatan terhadap peraturan per-UU-an.



PENGAWASAN MELEKAT   vs SPIP
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SPIP

Pemantauan
Pengendalian

Intern

Informasi & 
Komunikasi

Kegiatan
Pengendalian

Penilaian Risiko

Lingkungan 
Pengendalian

Identifikasi Risiko

Sarana Komunikasi

Manajemen Sistem Informasi

Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah

Tindak Lanjut

Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem  Informasi

Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja

Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya

Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung
Jawab

Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan

Kepemimpinan yang Kondusif

Komitmen terhadap Kompetensi

Penegakan Integritas dan Etika

Peran APIP yang Efektif

Hubungan Kerja yang Baik 

Ps. 4

Ps. 13

Ps. 18

Ps. 41

Ps. 43

Analisis Risiko



Lingkungan Pengendalian
 Integritas adalah konsistensi antara tindakan dan nilai.

Orang yang berintegritas bertindak konsisten sejalan dengan
nilai-nilai, kode etik, serta kebijakan organisasi dan atau
profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk
melakukannya.

 Etika merupakan salah satu hal penting yang menjaga
keseimbangan (checks and balances) terhadap penggunaan
kewenangan dan kebebasan yang diberikan publik.

 Komitmen terhadap kompetensi mencerminkan
adanya keinginan/ kemauan/ kesadaran untuk
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan
kompetensi masing-masing, kemauan untuk
mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan,
dukungan atas perkembangan pegawai



Lingkungan Pengendalian… 
 kepemimpinan yang kondusif adalah kepemimpinan

yang efektif dalam mengarahkan seluruh sumber daya dan
potensi organisasi, termasuk dalam situasi organisasi
melakukan perubahan dalam rangka mencapai kinerja yang
lebih baik.

 Struktur organisasi sesuai kebutuhan dapat memberikan
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab,
pemberdayaan dan akuntabilitas serta jalur pelaporan yang
sesuai.

 Pendelegasian wewenang yang tepat sesuai dengan
tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan
Instansi Pemerintah. Pegawai tersebut memahami bahwa
pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan
penerapan SPIP



Lingkungan Pengendalian… 
 Kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber

daya manusia dapat memberikan manfaat sebagai
berikut :
 Memberikan rasa kepuasan kepada pegawai sehingga akan

tercipta iklim yang sehat dalam berorganisasi.
 Memungkinkan organisasi memperoleh pegawai dengan

pengetahuan dan kompetensi serta memiliki integritas dan
etika yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan
tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan
organisasi.

 Terciptanya struktur pegawai yang harmonis yang mengisi
setiap tingkatan manajemen maupun pegawai sehingga
tercipta kekompakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.



Lingkungan Pengendalian… 
 APIP yang efektif memberikan jaminan kualitas (quality
assurance) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
kepada pimpinan pemerintahan Pusat dan Daerah. Untuk itu,
peran APIP diharapkan lebih maju dari sekedar watchdog
menjadi jasa pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi
(consulting) di bidang manajemen risiko, pengendalian, dan
proses tata kelola instansi pemerintah.Berfungsi sebagai
pendorong (trigger) bagi instansi pemerintah dalam
membangun dan mengimlementasikan SPIP secara efisien dan
efektf.Memberikan “check and balance” terhadap hasil
pemeriksaan.

 Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah
terkait merupakan hubungan antar instansi pemerintah (IP)
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
program dan kegiatan IP. Hubungan kerja yang baik tersebut
diciptakan melalui koordinasi dan kerja sama yang konstruktif
dan berkesinambungan diantara Instansi Pemerintah



2 Hal Penting Dalam Penyelenggaraan SPIP

 Adanya Infrastruktur Pengendalian
 Contoh: Kode Etik, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko,

Standar Kompetensi Pegawai Per-Jenjang Jabatan, Struktur
Organisasi dan Tata Kerja, Pedoman Pendelegasian
Wewenang dan Tanggung Jawab, Kebijakan dan Pedoman
Pembinaan SDM, Audit Charter dan Program Kerja Audit
Tahunan, dll

 Adanya Internalisasi dari Infrastruktur Pengendalian
 Contoh: Keteladanan Pimpinan, Penetapan dan Penerapan

SPM, Pendidikan dan Pelatihan Etika, Komunikasi Syarat
Kompetensi, Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan, Kesadaran
Risiko, Komunikasi Kebijakan Koordinasi



• Aktivitas Politik
• Penyuapan, pembayaran

ilegal dan kickbacks
• Amal/Donasi
• Perjalanan Dinas kantor
• Pekerjaan Sampingan
• Hadiah Pemberian &

keuntungan lain
• Gratifikasi
• Jamuan
• Biaya kemudahan

(Uang pelicin)
• Menjadi Pemasok & Penyedia

jasa lain
• Anggota keluarga
• Menghindari potensi

benturan kepentingan

• Tanggung jawab Profesi
• Tanggung Jawab Pribadi Perilaku

berkaitan dengan stakeholders
• Penggunaan Informasi
• Larangan Manipulasi dan

Penyampaian
• Informasi yang Tidak Benar
• Pemeliharaan dan Penggunaan

Aset
• Penggunaan informasi internal
• Penggunaan fasilitas kantor :

telepon, dsb
• Catatan dan pembukuan
• Kesempatan kerja yang sama
• Etika Lingkungan kerja
• Narkoba dan perjudian
• Pengguna jasa



PENILAIAN RISIKO (pasal 13; 16-17) 

SPIP
Penilaian

Risiko

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko



Apakah risiko?
Menurut PP 60 Tahun 2008, risiko adalah suatu kejadian yang 
mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak
negatif pada pencapaian tujuan.

Pada kasus “Restoran Terbakar, 11 Rumah ikut ludes” di atas, 
apakah termasuk risiko?
Untuk menjawabnya perlu dianalisis dahulu terhadap
pemenuhan unsur-unsur risiko:
1. apakah terjadinya kebakaran tersebut adalah sebuah

kejadian? Jawabannya: YA;
2. apakah kebakaran tersebut merupakan kemungkinan? 

Jawabannya: TIDAK, karena sudah terjadi;
3. apakah terjadi kerugian? Jawabannya: YA, 11 rumah ikut

ludes….



Karena salah satu dari kriteria yang ada mengenai risiko tidak terpenuhi, 
maka berita tersebut TIDAK BISA dikategorikan sebagai risiko.

KLASIFIKASI RISIKO berdasarkan sudut pandang:
1.  penyebab: disebabkan oleh faktor keuangan & operasional/non keu-

angan spt manusia, teknologi, sisdur, alam;
2.  tingkat kemungkinan/status/level risiko: rendah, menengah, tinggi;
3.  tujuan organisasi: strategis, opersional, pelaporan, ketaatan;
4.  kejadian: kejadiannya, misal risiko kebakaran;
5.  kemampuan mengendalikan: terkendali, kurang terkendali, sulit/tidak

terkendali. 



PENGERTIAN PENILAIAN RISIKO
 Penilaian risiko merupakan proses yang dilakukan

oleh suatu instansi atau organisasi dan
merupakan bagian yang integral dari proses
pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan
risiko dengan melakukan tahap identifikasi risiko,
analisis risiko, dan evaluasi risiko.

 Proses penilaian risiko dilakukan setelah
penetapan tujuan organisasi .



TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN RISIKO

- mengidentifikasi dan menguraikan
risiko-risiko potensial yang berasal dari
faktor internal maupun faktor eksternal;

- memeringkat risiko-risiko yang 
memerlukan perhatian manajemen
instansi dan yang memerlukan
penanganan segera atau tidak
memerlukan tindakan lebih lanjut; 

- memberikan masukan atau rekomendasi
untuk meyakinkan bahwa terdapat
risiko-risiko yang menjadi prioritas
paling tinggi untuk dikelola dengan
efektif.

Tujuan
Penilaian

Risiko



Membantu pencapaian tujuan
IP

Kesinambungan pelayanan kpd
stakeholders 

Efisiensi dan efektivitas
pelayanan

Dasar penyusunan rencana
strategis

Menghindari pemborosan

Manfaat
Penilaian

Risiko

TUJUAN DAN MANFAAT 
PENILAIAN RISIKO - Cont



TAHAPAN PENILAIAN RISIKO 
(PP 60/2008)

PENETAPAN 
TUJUAN

• Tujuan IP

• Tujuan tingkat
kegiatan

IDENTIFIKASI 
RISIKO

• Sumber risiko
internal & 
eksternal

ANALISIS 
RISIKO

• Pengaruh/ 
dampak risiko
thd pencapaian
tujuan

P E N I L A I A N R I S I KO



KERANGKA PENGUKURAN 
PROBABILITAS

Probabilitas
Kriteria

Rating %

1 0-10 Sangat tidak mungkin/hampir mustahil

2 10-30 Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil

3 30-50 Kemungkinan terjadi

4 50-90 Sering terjadi

5 > 90 Hampir pasti terjadi
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KERANGKA PENGUKURAN DAMPAK
Rating Dampak Keterangan

Sangat tinggi/ katastropik

(5)

Mengancam program dan organisasi serta
stakeholders. Kerugian sangat besar bagi organisasi
dari segi keuangan, kinerja, reputasi maupun hukum

Besar (4) Mengancam fungsi program yang efektif dan
organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari
segi keuangan, kinerja, reputasi maupun hukum

Menengah/medium (3) Mengganggu administrasi program. Kerugian
keuangan, kinerja, reputasi maupun hukum

Kecil (2) Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek
program. Kerugian kurang material dan sedikit
mempengaruhi stakeholders

Sangat rendah/ tidak
signifikan (1)

Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. 
Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi
stakeholders
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PETA RISIKO
MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5 Dampak

1 2 3 4 5

Deskripsi Probabilitas Likelihood Tidak
signifikan

Kecil Medium Besar Katastropik

Hampir pasti 90% 5

Kemungkinan besar 70% 4

Mungkin 50% 3

Kemungkinan kecil 30% 2

Sangat jarang 10% 1

Deskripsi Level Level dimulai dari status

Ekstrim 5 15

Tinggi 4 10

Moderat 3 5

Rendah 2 3

Sangat Rendah 1 1

RATING/STATUS:



Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta

penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur

untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko

telah dilaksanakan secara efektif (Penj PP 3c)



Identifikasi

Analisis

Respon/ Kelola

Risiko

11 Sub Unsur Kegiatan Pengendalian



Diutamakan 
pada kegiatan 

pokok

Harus dikaitkan 
dengan proses 
penilaian risiko

Disesuaikan 
dengan sifat 

khusus instansi

Kebijakan & 
Prosedur

ditetapkan 
secara tertulis

Dilaksanakan
sesuai yg

ditetapkan

Dievaluasi secara 
teratur

Psl  18.2



Psl 18 (3)

a.Reviu atas 
Kinerja 

b.Pembinaan 
SDM

c.Pengendalian 
Sistem 

Informasi

d.Pengendalian 
Fisik atas Aset

e. Penetapan
dan Reviu
Indikator
Kinerja

f. Pemisahan 
Fungsi g.Otorisasi h.Pencatatan

i.Pembatasan 
Akses j.Akuntabilitas k.Dokumentasi





Buku pedoman

Surat edaran

Memorandum

Papan pengumuman 

Internet & intranet

Rekaman video

E-mail

Arahan lisan



Pemantauan: 
suatu proses menilai kualitas kinerja pengendalian intern 

dalam suatu periode tertentu.

Mencakup : penilaian desain, operasi pengendalian dan melakukan
tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Memastikan 
apakah SPI pada suatu instansi pemerintah 

telah berjalan sebagaimana yang diharapkan 
dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan 

sesuai dengan perkembangan 



•Tone at the top
•Struktur Organisasi yg efektif
•Pemahaman dasar perlunya 

Pemantauan yg efektif

DESAIN & PELAKSANAAN
•Memprioritaskan risiko
•Identifikasi pengendalian

•Identifikasi infomasi ttg efektivitas 
pengendalian

•Menerapkan prosedur monitoring

PENILAIAN DAN LAPORAN

•Prioritaskan temuan
•Laporkan hasil pada tingkat yang sesuai

•Tindak lanjut

LAPORAN 
EFEKTIVITAS 

SISTEM 
PENGENDALIAN 

INTERN



PENERAPAN SPIP OLEH
INSTANSI PEMERINTAH



TAHAPAN PENERAPAN SPIP
10/30/2018Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi 

DIY
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Knowing Knowing 

Mapping Mapping 

NormingNorming

Forming Forming 

PerformingPerforming



KNOWING

Sosialisasi

Pendidikan dan Pelatihan

Workshop



MAPPING

 Memetakan pengendalian yang telah dilaksa-
nakan oleh organisasi untuk mengetahui area
mana saja yang perlu dilakukan perbaikan
(area of imperovement)

 Mengetahui risiko-risiko apa saja yang dihadapi
oleh manajemen dalam mengelola organisasi

 Memberikan arahan bagi manajemen untuk
membangun infrastruktur pengendalian agar
lebih efisien dan efektif



KONSEP PEMETAAN

 Pemetaan dilakukan menggunakan pendekat-
an proses manajemen pemerintah dengan
tahapan proses sebagai berikut:
 Proses Perencanaan
 Proses Penganggaran
 Proses Pelaksanaan Anggaran/Kegiatan
 Proses Penatausahaan
 Proses Pelaporan
 Proses Pemantauan

 Tujuan dari pemetaan adalah dalam hal Policy
Control, Program Control, Budget Control, Ser-
vice Control
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NORMING

 Membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk
mengendalikan risiko dari hasil pemetaan

 Membangun infrastruktur mengacu pada hasil
penentuan prioritasnya

 Memperhatikan cost and benefit



FORMING

 Proses mengimplementasikan dan menginter-
nalisasi infrastruktur yang telah dibangun
pada tahapan norming

 Efektivitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh:
Komitmen seluruh pegawai

 Teladan dari pimpinan

 Pegawai yang memiliki kompetensi

 Penerapan reward and punishment



PERFORMING

 Tahapan penerapan berkelanjutan

 Selalu menyesuaikan dengan perubahan
lingkungan

 Dapat dicapaianya:
 Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan

 Laporan keuangan yang handal

 Aset dapat dikelola dengan baik dan aman

 Seluruh peraturan dipatuhi oleh seluruh pegawai



WHAT’S HAPPEN??? 
OTOKRITIK KITA BERSAMA!
JENIS-JENIS PENYAKIT YANG PERLU DIBASMI!!!!

 ASMA : ASAL MENGISI ABSEN>>>
 BATUK : BANYAK MENGANTUKS????
 FLU : FACEBOOKAN MELULU.....
 PANU : PIKET ASAL NULIS....
 KRAM : KURANG TERAMPIL
 KUDIS : KURANG DISIPLIN
 KURAP : KURANG RAPI
 KUTIL : KURANG TELITI
 PUCAT PASI : PULANG CEPAT PADAHAL MASIH PAGI
 ASAM URAT : ASAL SAMPAI KANTOR URING-URINGAN ATAU TIDUR
 MAGH : MAKAN GAJI BUTA HMMMMM
 BISUL : BISANYA HANYA SIUL
 JANTUNG : JANGAN SUKA HITUNG-HITUNGAN
 GINJAL : GAJI INGIN NAIK TAPI KERJA LAMBAT
 AIDS : ALPA, IJIN, DIKIT-DIKIT SAKIT
 TBC : TIDAK BISA COMPUTER
 KEBELET : KESET BEBAL LELET ???????



MENCEGAH LEBIH BAIK DARI PADA 
MENGOBATI>>>

SALAM PENGAWASAN!

Rahayu Ingkang Tansah Pinanggih


