
KPU NTT GELAR BIMBINGAN TEKNIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  BERSAMA 

KPU KABUPATEN/KOTA SE- NUSA TENGGARA  TIMUR 

Kupang, 22/6– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu, 

dalam sambutannya  ketika membuka dengan resmi kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) memberikan arahan bahwa SPIP merupakan sumber data dan sumber 

informasi untuk mengambil langkah merumuskan kebijakan. Pengelolaan yang berkelanjutan yang 

melibatkan struktur kelembagaan, melalui sistem pengendalian sebagaimana telah diatur dalam  

regulasi yang harus diimplementasikan secara konsisten, efektif dan transparan. 

Bimtek SPIP ini dilakukan secara Daring/Zoom Meeting dengan nara sumber, Lalu Agus Sudrajat selaku 

Auditor Inspektorat KPU RI dan diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU  Provinsi NTT, Ketua dan Anggota 

KPU Divisi hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota, Kepala Sub Bagian Hukum beserta Operator 

SPIP KPU Provinsi dan KPU Kabuaten/Kota se-NTT. 

Sudrajat menjelaskan bahwa tujuan SPIP  untuk memberikan keyakinan yang memadai  bagi tercapainya 

efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan  penyelenggaraan pemerintahan  Negara, pengendalian 

pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. SPIP juga  merupakan proses dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang 

memiliki unsur Lingkungan Pengendalian yaitu kondisi dalam Instansi pemerintah yang mempengaruhi 

efektivitas  pengendalian intern; Penilaian Resiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan 

terjadinya ancaman pencapaian tujuan dan sasaran Instansi pemerintah yang dibagi dua yakni 

identifikasi resiko dan analisis resiko;  Kegiatan Pengendalian yaitu tindakan yang diperlukan untuk 

mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa 

tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif;  Informasi dan Komunikasi yaitu 

penyediaan data dan pemanfaatan berbagai sarana komunikasi untuk mengidentifikasi, mencatat dan 

menginformasikan data dalam bentuk dan waktu yang tepat dan efektif;  dan Pemantauan Pengendalian 

Intern yaitu proses penilaian atas mutu kinerja Sistem pengendalian Intern dan proses yang memberikan 

keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Berdasarkan unsur penilaian 

maturitas yang dilakukan oleh BPKP sebagai leading sector bahwa KPU berada di level 3 (cukup 

memuaskan) dari skala 0-5. 

Lebih lanjut Sudrajat menyampaikan bahwa  laporan SPIP dilakukan setahun sekali, sedangkan Kartu 

Kendali dilaporkan setiap bulan. Laporan SPIP dari Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun ini baik 

karena mencapai 90%.  

Bimtek ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan ditutup oleh 

ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
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