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I.Pembukaan
Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan mengucapkan

terima kasih kepada peserta sosialisasi yang telah hadir dalam acara sosialisasi hari

ini, adalah Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan

Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ketua Pengadilan Negeri banda Aceh, dalam kesempatan ini mengingatkan

kembali kepada peserta rapat perihal agar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri

Banda Aceh meningkatkan kinerja terutama pelayanan kepada masyarakat dan

mematuhi disiplin jam masuk kerja dan jam pulang kerja sesuai dengan ketentuan

yang beriaku untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Seianjutnya Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh mempersilahkan Ketua Area V

Penguatan dan Pengawasan Totok Y anuarto, S.H., M.H. untuk menyampaikan materi

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pengadilan

Negeri Banda Aceh kepada peserta yang telah hadir.

II.Isi Materi Sosialisasi
Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan

Pengadilan Negeri Banda Aceh merupakan tindak lanjut telah diterbitkannya

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), Pengadilan Negeri Banda Aceh menyelenggarakan Sosialisasi

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi para pejabat dan pelaksana dan

semua pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Adapun intisari dan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang disampaikan oleh Ketua A rea V

Penguatan dan Pengawasan Totok Y anuarto, S.H., M.H. antara lain:

-Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan atas teriaksananaya

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk

mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik (good

governance), Pengadilan Negeri Banda Aceh mengadakan Sosialisasi Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
-Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dibuat  dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadai kepada publik atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan

Hari/ Tanggal: Rabu/ 20 Maret 2019
Waktu / Tempat: 10.00 WIB / Ruang Sidang Utama
Sosialisasi: Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan

Pengadilan Negeri Banda Aceh
Pimpinan Rapat: Suwono, S.H., S.E ., M.Hum (Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Pencatat/Notulen: Ayi Afriyanto, S.H. (Sekretaris Area V  Penguatan Pengawasan)

Peserta Rapat: Semua warga Pengadilan Negeri Banda Aceh, (daftar hadir teriampir)

N0TULEN SOSIAUSASISISTEM PENGENDAUAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
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Ayi Afriyanto, S.H.Suwono, S.H., S.E ., M.Hum.

keuangan, pengamaman aset negara, dan ketaan terhadap peraturan

perundang-undangan.

-Dalam PP Rl Nomor 60 Tahun 2008 mengamanahkan bahwa Sistem

Pengendalian Intern Ini wajib dHakukan secara menyeluruh dilingkungan

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SPIP merupakan salah satu

PMPRB di Pokja pengawasan. SPIP adalah pengawasan intern adaiah seluruh

proses  kegiatan audit,   preview, evaluasi  pematauan dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

-Oalam PP mi ditegaskan bahwa pimpman instansi pemerintah wajib

mendptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan

perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya

(pasal 4), melakukan penilaian resiko (pasal 13), menyeienggarakan kegiatan

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan

fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan (pasal 18), mengidenditifikasi,

mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang

tepat (pasal 41), dan melakukan pemantauan terhadap penerapan SPI (pasal

43).
-Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam PP SPIP ini mengacu pada unsur SPI

yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara yang

meliputi lima unsur, yaitu:

1.L ingkungan pengendalian

2.Penilaian risiko

3.K egiatan pengendalian

4.Informasi dan komunikasi

5.Pemantauan pengendalian intern
-K ebijakan penyelenggaraan SPIP dijadikan sebagai salah satu indikator

pengarusutamaan  tatakelda  pemerintahan yang  baik,  yang harus

dilaksanakan oleh setiap instansi dan menjadi landasan operasional bagi

seluruh pelaksanaan pembangunan.

III.    Kesimpulan:
Seluruh warga Pengadilan Negeri Banda Aceh diharapkan seluruh pekerjaan harus

memiliki hasM dan bukti secara fisik. Tidak hanya bertumpu pada LA K IP yang

melaporkan akuntabilitas instansi secara umum, namun secara khusus, pekerjaan

sehari-hari pegawai pun harus rapi, terkontrol dan ada dokumentasinya.

Banda Aceh, 20 Maret 2019

Notulen RapatPimpinan Rapat

SekretarisAreâ enguatan PengawasanK etua Pengadilan Negeri Banda Aceh



taaiiâ
. Mohon hadir 15 mcnitsebclum acara dlmulai;

2,1'llnian : Pakaian Dinas llarliu - (P^HV Dcbm Rapl

Nomor :W1-U1/14O7 /M^M.01.1/III/2019Banda Aceh, 19Maret2019

Hal   : Undangan

Dengau•nortnat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari= Rabu
Tanggal= 20Maret20l9
Pukul= 10.00 WIB s.d. Sclesai.
Tempats Ruang Sidang Cakra K antor Pengadilan Negeri Banda A ceh
Acara= Sosialiasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Terlma lcssih.

UNDANGAN SOS-5IALISA S1 SISTEM PENGENDA LIAN INTERNAL  PEMERINTAHAN (SPIP)
PADA  PENGADILAN NEGER1 BANDA  ACEH



BANDA  ACEH

OR

DITETAPK AN DI
PADAT A

K ET UA  PE
BA

K ET UA  PENGADIL AN NEGERI BANDA  A CEH K EL AS IA
MENIMBANG : a. Bahwa K epaniteraan dan K esekretariatan Pengadilan Negeri Banda A ceh

sebagai instansi wajib men yelenggaraka n (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah
nomor60T ahun 2008;

: b. Bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektifperlu
dibentuk Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan K epaniteraan dan
K esekretariatan Negeri Banda Aceh K elas IA ;

: c. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang
cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pembahan K eduaatas
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

2.  Peraturan   Pemerintah Nomor   60   Tahun  2008  tentang   Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

: 3. Peraturan K etua Mahkamah A gung RI Nomor 8 Tahun 201 6 tanggal 25
J uli2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan A tasan L angsungdi L ing
kungan Mahkamah A gung RI dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSK AN
MENETAPK AN : PEMBENTUK AN  T IM  SISTEMPENGENDAL IAN  INTERN

PEMERINT A H (SPIP)PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/T IPIK OR
BANDA  ACEH K EL AS IA  ;

PERTAMA: Membentuk T im Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh K elas IA  sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;;

K EDUA: T im Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertugas:

a)Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan SPIP  di
K epaniteraan dan K esekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh K elas

IA ;
b)Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang

pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a ;
c)Menyusun  dan  melaporkan  hasil   penyelenggarakan  SPIP  di

lingkungan K epaniteraan dan K esekretariatan pada Pengadilan Negeri
Banda A ceh K elas IA  ;

Surat K eputusan ini m ulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila dikem udian hari tern yata terdapat kekeliruan dalam
surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana m estinya

K EPUTUSAN K ET UA  PENGADIL AN NEGERIBA NDA  ACEH K ELASIA
NOMOR: 11/ SK/K PN-BNA/III/2020

T ENT ANG

PEMBENT UK A N T IM SIST EM PENGENDA L IA N INTERN PEMERINT A H (SPIP)
PA DA  PENGADIL AN NEGERI/PHI/T1PIK OR BANDA  A CEH K EL A S IA



rketua peng
ba

1. PANITERA  MUDA
2. K EPA L A  SUB BA GIAN
3. PANITERA  PENGGANTI
4. J URUSITA
5.  J URUSITA  PENGGANTI

SEK RETARIS

PANITERA

K ETERANGAN

ANGGOTA

SEK RETARIS

K ETUA

JABA TAN DALAM T IM

TIM SISTEM PENGENDAL IAN INTERN PEMERINT AH (SPIP)
PADA  PENGADILAN NEGERI/PHI/T IPIK OR BANDA  A CEH K EL A SIA

Lampiran Surat K eputusan

K etua Pengadilan Negeri Banda A ceh
Nomor :  11/SK/K PN-BNA/III/2020
Tanggal:  12 Maret2020



E .,M.Hum.

92121001

GERI/PM/TIPIK OR
EH

Ditetapkan di: Banda Aceh
17

PET UNJ UK  PELA K SA NAAN SISTEM PENGENDAL IAN INTERN
PENGA DILAN NEGERI BA NDA ACEH

K ET UA  PENGA DILA N NEGER I BA NDA ACE H,

Menimbang:  a. bahwa  slstem Pengendalian  intern  diselenggarakan dalam rangka

meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilltas pengelolaan
keuangan pada institusi;

b. bahwa sistem Pengendaiian Intern ini kemudian diintegrasikan dalam
pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas K orupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan
Negeri Banda A ceh, maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Mengingat:     1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2.Undang-Undang Nomor  Republik Indonesia 49 T ahun 2009 tentang
Perubahan K edua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3.Peraturan Pemehntah Republik Indonesia Nomor 60 T ahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemehntah;

4.Peraturan Menteri   Pendayagunaan A paratur  Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah bebas K orupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di L ingkungan PN Banda Aceh;

5.K eputusan  K etua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor
194A/K MA/SK/X I/2014 tentang Pembentukan T im Pembangunan Zona
Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia,

MEMUTUSK A N

Menetapkan : K EPUTUSA N K ET UA PE NGA DILA N NEGE RI BA NDA  ACEH T ENTA NG
PETUNJ UK PELA K SA NAAN SIST EM PENGENDA L IAN INTERN
PENGA DILA N NEGER I BA NDA  ACEH

K ESATU : Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri
Banda Aceh sebagaimana dalam terlampir, untuk dijadikan acuan dalam

pelaksanaan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

KEDUA: K eputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan
dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat
keputusan ini;

K EPUT USA N K ET UA  PENGA DiLAN NEGE R t BA NDA  ACE H
NOMOR3TA HUN 2017

PENGAOIL AN NEGE R I BA NDA  A CE H

TERK ENDA L I



PETUNJ UK  PE L AK SANAA N SISTEM PE NGENDAL IA N INTE RN
PE NGADILAN NE GE RI BANDA A CE H

BAB I
PENDAHULUAN

A.L atar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,

telah diterbitkan Peraturan Pemerlntah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern ini kemudian diintegrasikan dalam

pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas K orupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani;

Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri
Mempawah, maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk T eknis Sistem Pengendalian Intern Pengadilan
Negeri Mempawah sebagai acuan penerapannya;

B.Maksud dan Tujuan

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Mempawah
dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

C.Ruang L ingkup

L ingkup Sistem Pengendalian Intern terdiri atas unsur:
a.lingkungan pengendalian;
b.penilaian risiko;
C. kegiatan pengendalian;
d.informasi dan komunikasi; dan
e.pemantauan pengendalian intern.

Unsur Sistem Pengendalian Intern ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern

yang telah dipraktikkan di lingkungan instansi pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

a.L ingkungan pengendalian.
Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam
keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap
pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b,Penilaian risiko.
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi
baik dan luar maupun dan dalam.

LAMPIRAN
K EPUTUSAN K ETUA PENGA DILAN NE GERI BA NDA  ACE H
NOMOR   TA HUN2017
TE NT ANG
PETUNJ UK   PELA K SANAAN SISTE M PENGENDAL IA N
INTE RN PENGADILA N NE GERI BANDA ACEH

PENGA DIL A N NEGE R I BANDA  ACE H



(1)Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi
pada masing-masing posisi.

(2)Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas
dan fungsi pada masing-masing posisi.

(3)Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan
untuk membantu pegawai mempertahankan dan

(1)Menyusun dan menerapkan aturan perilaku,

(2)Memberikan  keteladanan  pelaksanaan  aturan

perilaku  pada  setiap  tingkat     pimpinan  di
Pengadilan Negeri { PN) Banda A ceh.

(3)Menegakkan tindakan disiplin yang tepat  atas
penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur,
atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

(4)Menjelaskan   dan   mempertanggungjawabkan
adanya intervensi atau pengabaian pengendalian
intern.

(5)Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat
mendorong perilaku tidak etis.

b. K omitmen terhadap
kompetensi.

a. Penegakan integrita:

dan nilai etika
mendptakan dan
memelihara
l ingkungan
pengendalian
yang
menimbulkan
peri  la ku positif
dan kondusif
untuk penerapan
Sistem
Pengendalian
Intern dalam
l ingkungan kerja
PN Banda A ceh

PENE RA PANSA SARA N

A . Umum

1. L ingkungan Pengendalian

BAB II

PE LAK SA NAAN

c.K egiatan pengendalian.
K egiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan.
K egiatan pengendalian hams efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d.Informasi dan komunikasi.
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan dan pihak lain yang ditentukan.
Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga
memungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e.Pemantauan.
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan
bahwa rekomendasi basil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian
integral dari kegiatan Pengadilan Negeri Mempawah.

D. Pengertian Umum

Dalam K eputusan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan serta seluruh hakim dan pegawai Pengadilan
Negen Mempawah 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.

2.Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Mempawah, yang selanjutnya disingkat SPIPN
Mempawah, adalah Sistem Pengendalian Intern  yang diselenggarakan  di  lingkungan
Pengadilan Negeri Mempawah,

3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pengadilan
Negeri Mempawah 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 kelola yang baik.



(1)Memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas
ketaatan,  kehematan,  efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Pengadilan;

(2)Memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas     manajemenrisiko     dalam

;1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak
rekrutmen sampal dengan pemberhentian

pegawai.

(2)Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam

proses rekrutmen.

(3)Supervisi  periodik  yang  memadai  terhadap
pegawai.

(1)Wewenang diberikan kepada hakim/pegawai yang
tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya
dalam rangka pencapaian visi misi PN Banda

Aceh.

(2)Hakim/Pegawai yang diberl wewenang memahami
bahwa wewenang dan tanggung jawab yang

diberikan terkait dengan pihak lain dalam institusi
PN Mempawah.

(3)Hakim/Pegawai yang diberi wewenang memahami
bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung
jawab  terkait   dengan  penerapan  SPI  PN
Mempawah.

(1)Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan
dl PN Mempawah,

(2)Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung
jawab dalam PN Banda A ceh;

(3)Memberikan  kejelasan hubungan  dan jenjang
pelaporan Intern dalam PN Banda Aceh;

(4)Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik
terhadap struktur organisasi sehubungan dengan
perubahan lingkungan strategls; dan

(5)Menetapkan  jumlah  pegawai  yang  sesuai,
terutama untuk poslsi pimpinan.

meningkatkan kompetensi pekerjaannya.

(4)Membina kemampuan manajerial pejabat   PN
Banda A ceh

(5)Pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan
Pengadilan.

(1)Mempertimbangkan  risiko dalam pengambilan
keputusan

(2)Menerapkan manajemen berbasis kinerja.

(3)Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPI.

(4)Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan
penggunaan yang tidak sah.

(5)Melakukan  interaksi  secara  intensif   dengan
pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.

(6)Merespon secara positif terhadap pelaporan yang
berkaltan  dengan  keuangan,  penganggaran,
program, dan kegiatan.

g Perwujudan peran
aparat pengawasan
intern Pengadilan

yang efektif;

f. Penyusunandan
penerapan kebijakan
yang sehat tentang
pembinaan sumber
daya manusia;

e. Pendelegasian
wewenangdan

tanggungjawab
yang tepat.

d. Pembentukan
struktur organisasi
yang sesuai dengan
kebutuhan.

c  K epemimpinan yang

kondusif



Reviu  atas  kinerja Instansi  dilaksanakan dengan
mem band ing kan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang
ditetapkan.

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia,
pimpinan PN Banda A ceh harus:

(1) mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan
strategi instansi kepada pegawai;

PE NERAPAN
a reviu   atas   kinerja

Instansi          yang
bersangkutan

b pembinaan    sumber
daya manusia

INDIK ATOR
qendalian

Pimpinan wajib
menyelenggara
kan kegiatan
pengendalian
sesuai
dengan ukuran,
kompleksitas,
dan sifat dari
tugas dan
fungsi instansi

SA SARA N
4.  K eqiatan Pe

Pimpinan  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dalam
menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

(1)Menggunakan metodologi yang sesuai untuk visi
mist  PN Banda A ceh dan tujuan pada tingkatan
kegiatan secara komprehensif.

(2)Menggunakan  mekanisme yang  memadai  untuk
mengenali risiko dari  faktor  eksternal dan faktor
internal.

(3)Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

(1)V isi misi PN Banda A ceh memuat pernyataan dan
arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis,
dan terikat waktu.

(2)V isi misi wajib dikomunikasikan kepada seluruh
hakim/pegawai.

(3)Untuk mencapai tujuan, Pimpinan menetapkan;
•strategi operasional yang konsisten; dan
•strategi manajemen terintegrasi dan rencana

penilaian risiko.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan, dilakukan
dengan memperhatikan:

(1)berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis.

(2)saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak
bertentangan satu dengan lainnya.

(3)relevan dengan seluruh kegiatan utama.

(4)mengandung unsur kriteria pengukuran.

(5)didukung sumber daya yang cukup; dan

(6)melibatkan seluruh tingkat  pejabat  dalam proses
penetapannya.

b Analisis risiko.
Analisis risiko dilaksana-
kan untuk menentukan
dampak dari nsiko yang

telah diidentifikasi
terhadap pencapaian visi
misi PN Mempawah.

a identifikasi risiko

Pimpinan telah
menetapkan visi misi
Pengadilan dan tujuan
pada tingkatan kegiatan.

Pimpinan PN
Banda Aceh
wajib
melakukan
penilaian risiko.

PE NERAPA NINDIK AT ORSASARAN
2 Penilaian Risiko

Diwujudkan dengan adanya mekanisme sal ing uji
antar Pengadilan terkait.

(3}  Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan.

tugas   dan   fungsi   PN Ipenyelenggaraan
Banda A ceh;

Hubungankerja

yang  baik  dengan
Pengadilan terkait



pelaksanaan        pemisahan        tugas;
•   penetapan    pengendalian   akses   untuk

tugas tersebut;
dan penetapan kebijakan untuk memisahkan

•    identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan
(5) pemisahan tugas, mencakup:

terhadap perangkat lunak sistem.
•   pengendalian atas perubahan yang dilakukan

penggunaan perangkat lunak sistem;
•   pengendalian dan pemantauan atas akses dan

dokumentasi atas otorisasi akses;
berdasarkan  tanggung jawab pekerjaan  dan

•   pembatasan akses ke perangkat lunak sistem
mencakup:

(4) pengendalian  atas  perangkat   lunak  sistem,

•   kepustakaan perangkat lunak
terselenggaranya pengendalian atas

perangkat lunak yang baru dan yang
•   dimutakhirkan; dan
•   penetapan    prosedur    untuk    memastikan

•   pengujian   dan   persetujuan   atas  seluruh
dan modifikasi program;

•   otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi
perubahan perangkat lunak aplikasi, mencakup:

(3) pengendalian   atas   pengembangan    dan

perbaikan dan penegakan disiplin.
investigasi  atas  pelanggaran,  serta tindakan

•   pemantauan atas akses ke sistem informasi,

•   tidak diotorisasi; dan
mencegah dan mendeteksi akses yang

•   pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk
akses ke informasi secara formal;

•   identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi
berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;

•    klasifikasi  sumber   daya  sistem informasi

(2) pengendalian atas akses, mencakup:

jika diperlukan.
dan melakukan perubahan program pengamanan

•  pemantauan  efektivitas program pengamanan
pengamanan;

daya   manusia   terkait     dengan   program

• penetapan           organisasi         untuk
mengimplementasikan dan mengelola program

pengamanan,
•   penguraian tanggung jawab pengamanan secara

jelas,
•   implementasi kebijakan yang efektif atas sumber

kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
menggambarkan  program  pengamanan  serta

•   pelaksanaan  penilaian  risiko secara periodik
yang komprehensif;

•  pengembangan  rencana  yang  secara  jelas

(1) pengamanan sistem informasi, mencakup:

Pengendalian umum terdirf

penilaian  kinerja, serta  rencana pengembangan
pegawai,  ketentuan  disiplin  pegawai,   sistem
kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas
program pendtdikan dan pelatihan pegawai, sistem

(3) membuat   uraian  jabatan,  prosedur   rekrutmen,

visi dan misi;
sumber daya manusia yang mendukung pencapaian

(2) membuat   strategi  perencanaan  dan  pembinaan

umum dan
Meliputi     pengendalian

IIIIV/IIMC1 Î,         L >l IIUIN
memastikan akurasi dan
kelengkapan informasi.

pengelolaan    sistem
Inforinnci        i rn11 • W

c pengendalian     atas

diharapkan.

berfungsi
seperti yang

bahwa kegiatan

tersebut masih
C A Cii î  H^n

memastikan
untuk
secara teratur

kegiatan
pengendalian
dievaluasi

tertulis.
secara
ditetapkan
sesuai yang
dilaksanakan
harus
ditetapkan
yang telah

e. prosedur

secara
tertulis.

ditetapkan
harus
prosedur

d. kebijakan dan

khusus
Instansi

c. kegiatan

pengendalian
yang dipilih
disesuaikan

dengan sifat

risiko.

dengan

proses
penilaian

dikaitkan

pengendalian
harus

b. kegiatan

Banda A ceh.

pada kegiatan
pokok PN

a. kegiatan

pengendalian
diutamakan

A ceh.
PN Banda



Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator
dan pengukuran kinerja, pimpinan Pengadilan harus:

•pengendalian atas kegiatan pegawai melalui
penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

(6) kontinuitas pelayanan, mencakup:

•pemlaian,    pemberian    prioritas,     dan

pengidentifikasian  sumber  daya  pendukung
atas  kegiatan komputensasi yang kritis dan
sensittf;

•langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi
potensi  kerusakan dan  terhentinya operasi
komputer;

•pengembangan   dan   pendokumentasian
rencana   komprehensif    untuk   mengatasi
kejadian tidak terduga; dan

•pengujian secara berkala atas rencana untuk
mengatasi   kejadian   tidak   terduga  dan
melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pengendalian aplikasi, terdiri atas:
(1)pengendalian otorisasi, meliputi:

•pengendalian terhadap dokumen sumber;

•pengesahan atas dokumen sumber;
•pembatasan akses ke terminal entri data; dan
•penggunaan file induk dan laporan khusus

untuk memastikan bahwa seluruh data yang
diproses telah diotorisasi.

(2)pengendalian kelengkapan, meliputi:
•pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi

yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
•pelaksanaan    rekonsiltasi    data    untuk

memverifikasi kelengkapan data.

(3)pengendalian akurasi, meliputi:
•penggunaan   desain   entri   data   untuk

mendukung akurasi data;
•pelaksanaanvalidasidatauntuk

mengidentifikasi data yang salah;
•pencatatan,   pelaporan,   investigasi,   dan

perbaikan data yang salah dengan segera; dan
•reviu    atas    laporan    keluaran    untuk

mempertahankan akurasi dan validitas data.

(4)pengendalian terhadap keandalan pemrosesan
dan file data, meliputi

•penggunaan prosedur yang memastikan bahwa
hanya  program  dan  file  data  versi  terkini
digunakan selama pemrosesan;

•penggunaan program yang memiliki prosedur
untuk memverifikasi bahwa versi file komputer
yang sesuai digunakan selama pemrosesan;

•penggunaan program yang memiliki prosedur
untuk  mengecek  internal file header labels
sebelum pemrosesan; dan

•penggunaan   aplikasi    yang    mencegah
perubahan file secara bersamaan.

Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset,
pimpinanPengadilanwajibmenetapkan,
mengimplementasikan,    dan    mengkomunikasikan
kepada seluruh pegawai:

•rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur
pengamanan fisik; dan

•rencana pemulihan setelah bencana.

f. penetapan  dan  reviu

e pengendalian fisik atas
aset,
PimpinanPengadilan
wajibmelaksanakan
pengendalian  fisik  atas
asset.

d. pengendalian aplikasi.



Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya
dan pencatatannya Pimpinan Pengadilan wajib

menugaskan pegawai yang bertanggung jawab
terhadap penyimpanan sumber daya dan
pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan
tersebut secara berkala.

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik
pimpinan Instansi wajib memiliki, mengelola,
memelihara, dan secara berkala memutakhirkan
dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem
Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian
penting.

Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat
waktu, Pimpinan Pengadilan perlu mempertimbangkan:

•   transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan
tepat dan dicatat segera; dan

•    klasifikasi  dan  pencatatan  yang  tepat
dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi
atau kejadian.

Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber

daya dan pencatatannya, Pimpinan Pengadilan wajib
memberikan akses hanya kepada pegawai yang
berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan
tersebut secara berkala.

•menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
•mereviu dan melakukan validasi secara periodik

atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator
kinerja;

•mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja;
dan

•mem band ingkan secara terus-menerus data capaian
kinerja  dengan  sasaran  yang  ditetapkan  dan
selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, Pimpinan
Pengadilan harus menjamin bahwa seluruh aspek

utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1
(satu) orang.

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian,
Pimpinan Pengadilan wajib menetapkan dan
mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi
kepada seluruh pegawai.

dokumentasi yang baik
atasSistem
Pengendalian Intern
serta transaksi dan
kejadian penting

Pimpinan Instansi wajib
menyelenggarakan

dokumentasi  yang  baik
atasSistem
Pengendalian Intern serta
transaksi dan kejadian
penting.

g. pemisahan fungsi;
Pimpinan Pengadilan

wajibmelakukan
pemisahan fungsi.

h otorisasi atas transaksi

dan kejadian yang
penting;

Pimpinan Pengadilan
wajib melakukan otorisasi
atas transaksi dan
kejadian yang penting.

pencatatan yang akurat
dan tepat waktu atas
transaksi dan kejadian;
Pimpinan Pengadilan
wajibmelakukan
pencatatan yang akurat
dan tepat waktu atas
transaksi dan kejadian.

pembatasan akses atas
sumber daya dan
pencatatannya;

PimpinanPengadilan
wajib membatasi akses
atas sumber daya dan
pencatatannyadan
menetapkan akuntabilitas
terhadap sumber daya
dan pencatatannya.

k. akuntabilitas terhadap
sumber daya dan
pencatatannya;

atas indikator dan
ukuran ktnerja;

Pimpinan Pengadilan
wajib menetapkan dan
mereviu jndikator dan

ukuran kinerja



Pemantauan Sistem
Pengendalian Intern
dilaksanakan melalui
pemantauan
berkelanjutan, evaluasi

terpisah, dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit
dan reviu lainnya.

Pimpinan
Pengadilan
wajib
melakukan
pemantauan
Sistem
Pengendalian
Intern.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui
kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,
rekonsiliast, dan tindakan lain yang terkait dalam
pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian

sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem
Pengendalian Intern.

T indak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya
hams segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil
audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

INDIK AT ORSA SARANPE NERAPA N"

6.  Pemantauan Pengendalian Intern

sistem informasi secara terus menerus.
(5) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui

dan sarana komunikasi' dan
(1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk

pimpinan hams:
Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif
PtNERAPA N

efektif
diselenggarakan   secara
informasi          wajib
K omunikasi        atas
INDIK ATOR

waktu yang
tepat.

bentuk dan
informasi dalam
sikan
mengkomunika
mencatat,  dan
mengidentifikas,
Pimpinan wajib
SA SARA N

5.   Informasi dan K omumkasi
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C. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi:

a.penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
bsosialisasi SPIP;
C-pendidikan dan pelatihan SPIP;
dpembimbingan dan konsultansi SPI; dan
e.peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern.

B. Pengawasan Intern

Pengawasan intern dilakukan A parat Pengawasan Intern, dalam hal ini adalah Hakim
Pengawas Bidang di bawah koordinator pengawasan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Pengawasan intern mela'ui:

a.audit;
b.reviu;
c.evaluast;
d.pemantauan; dan
e.kegiatan pengawasan lainnya.

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern wajib membuat
laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh
mdalui koordinator pengawasan.

Secara berkala, K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh menyusun dan menyampatkan
ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan T inggi Banda Aceh.

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan Pengadilan Negeri Banda A ceh. Upaya memperkuat dan
menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dilakukan:

a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi PN Banda Aceh termasuk
akuntabilitas keuangan negara; dan

b.pembinaan penyelenggaraan SPI.

BA B III
PENGUATA N EFEK T IV ITAS PE NY EL ENGGA R AA N S1STE M PE NGENDAL IA N INT ER N
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Ditetapkan di: Banda Aceh
17

PET UNJ UK  PELA K SA NAAN SISTEM PENGENDAL IAN INTERN
PENGA DILAN NEGERI BA NDA ACEH

K ET UA  PENGA DILA N NEGER I BA NDA ACE H,

Menimbang:  a. bahwa  slstem Pengendalian  intern  diselenggarakan dalam rangka

meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilltas pengelolaan
keuangan pada institusi;

b. bahwa sistem Pengendaiian Intern ini kemudian diintegrasikan dalam
pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas K orupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan
Negeri Banda A ceh, maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Mengingat:     1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2.Undang-Undang Nomor  Republik Indonesia 49 T ahun 2009 tentang
Perubahan K edua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3.Peraturan Pemehntah Republik Indonesia Nomor 60 T ahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemehntah;

4.Peraturan Menteri   Pendayagunaan A paratur  Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah bebas K orupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di L ingkungan PN Banda Aceh;

5.K eputusan  K etua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor
194A/K MA/SK/X I/2014 tentang Pembentukan T im Pembangunan Zona
Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia,

MEMUTUSK A N

Menetapkan : K EPUTUSA N K ET UA PE NGA DILA N NEGE RI BA NDA  ACEH T ENTA NG
PETUNJ UK PELA K SA NAAN SIST EM PENGENDA L IAN INTERN
PENGA DILA N NEGER I BA NDA  ACEH

K ESATU : Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri
Banda Aceh sebagaimana dalam terlampir, untuk dijadikan acuan dalam

pelaksanaan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

KEDUA: K eputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan
dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat
keputusan ini;

K EPUT USA N K ET UA  PENGA DiLAN NEGE R t BA NDA  ACE H
NOMOR3TA HUN 2017

PENGAOIL AN NEGE R I BA NDA  A CE H

TERK ENDA L I



PETUNJ UK  PE L AK SANAA N SISTEM PE NGENDAL IA N INTE RN
PE NGADILAN NE GE RI BANDA A CE H

BAB I
PENDAHULUAN

A.L atar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,

telah diterbitkan Peraturan Pemerlntah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern ini kemudian diintegrasikan dalam

pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas K orupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani;

Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri
Mempawah, maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk T eknis Sistem Pengendalian Intern Pengadilan
Negeri Mempawah sebagai acuan penerapannya;

B.Maksud dan Tujuan

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Mempawah
dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

C.Ruang L ingkup

L ingkup Sistem Pengendalian Intern terdiri atas unsur:
a.lingkungan pengendalian;
b.penilaian risiko;
C. kegiatan pengendalian;
d.informasi dan komunikasi; dan
e.pemantauan pengendalian intern.

Unsur Sistem Pengendalian Intern ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern

yang telah dipraktikkan di lingkungan instansi pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

a.L ingkungan pengendalian.
Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam
keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap
pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b,Penilaian risiko.
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi
baik dan luar maupun dan dalam.

LAMPIRAN
K EPUTUSAN K ETUA PENGA DILAN NE GERI BA NDA  ACE H
NOMOR   TA HUN2017
TE NT ANG
PETUNJ UK   PELA K SANAAN SISTE M PENGENDAL IA N
INTE RN PENGADILA N NE GERI BANDA ACEH

PENGA DIL A N NEGE R I BANDA  ACE H



(1)Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi
pada masing-masing posisi.

(2)Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas
dan fungsi pada masing-masing posisi.

(3)Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan
untuk membantu pegawai mempertahankan dan

(1)Menyusun dan menerapkan aturan perilaku,

(2)Memberikan  keteladanan  pelaksanaan  aturan

perilaku  pada  setiap  tingkat     pimpinan  di
Pengadilan Negeri { PN) Banda A ceh.

(3)Menegakkan tindakan disiplin yang tepat  atas
penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur,
atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

(4)Menjelaskan   dan   mempertanggungjawabkan
adanya intervensi atau pengabaian pengendalian
intern.

(5)Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat
mendorong perilaku tidak etis.

b. K omitmen terhadap
kompetensi.

a. Penegakan integrita:

dan nilai etika
mendptakan dan
memelihara
l ingkungan
pengendalian
yang
menimbulkan
peri  la ku positif
dan kondusif
untuk penerapan
Sistem
Pengendalian
Intern dalam
l ingkungan kerja
PN Banda A ceh

PENE RA PANSA SARA N

A . Umum

1. L ingkungan Pengendalian

BAB II

PE LAK SA NAAN

c.K egiatan pengendalian.
K egiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan.
K egiatan pengendalian hams efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d.Informasi dan komunikasi.
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan dan pihak lain yang ditentukan.
Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga
memungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e.Pemantauan.
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan
bahwa rekomendasi basil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian
integral dari kegiatan Pengadilan Negeri Mempawah.

D. Pengertian Umum

Dalam K eputusan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan serta seluruh hakim dan pegawai Pengadilan
Negen Mempawah 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.

2.Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Mempawah, yang selanjutnya disingkat SPIPN
Mempawah, adalah Sistem Pengendalian Intern  yang diselenggarakan  di  lingkungan
Pengadilan Negeri Mempawah,

3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pengadilan
Negeri Mempawah 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 kelola yang baik.



(1)Memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas
ketaatan,  kehematan,  efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Pengadilan;

(2)Memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas     manajemenrisiko     dalam

;1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak
rekrutmen sampal dengan pemberhentian

pegawai.

(2)Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam

proses rekrutmen.

(3)Supervisi  periodik  yang  memadai  terhadap
pegawai.

(1)Wewenang diberikan kepada hakim/pegawai yang
tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya
dalam rangka pencapaian visi misi PN Banda

Aceh.

(2)Hakim/Pegawai yang diberl wewenang memahami
bahwa wewenang dan tanggung jawab yang

diberikan terkait dengan pihak lain dalam institusi
PN Mempawah.

(3)Hakim/Pegawai yang diberi wewenang memahami
bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung
jawab  terkait   dengan  penerapan  SPI  PN
Mempawah.

(1)Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan
dl PN Mempawah,

(2)Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung
jawab dalam PN Banda A ceh;

(3)Memberikan  kejelasan hubungan  dan jenjang
pelaporan Intern dalam PN Banda Aceh;

(4)Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik
terhadap struktur organisasi sehubungan dengan
perubahan lingkungan strategls; dan

(5)Menetapkan  jumlah  pegawai  yang  sesuai,
terutama untuk poslsi pimpinan.

meningkatkan kompetensi pekerjaannya.

(4)Membina kemampuan manajerial pejabat   PN
Banda A ceh

(5)Pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan
Pengadilan.

(1)Mempertimbangkan  risiko dalam pengambilan
keputusan

(2)Menerapkan manajemen berbasis kinerja.

(3)Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPI.

(4)Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan
penggunaan yang tidak sah.

(5)Melakukan  interaksi  secara  intensif   dengan
pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.

(6)Merespon secara positif terhadap pelaporan yang
berkaltan  dengan  keuangan,  penganggaran,
program, dan kegiatan.

g Perwujudan peran
aparat pengawasan
intern Pengadilan

yang efektif;

f. Penyusunandan
penerapan kebijakan
yang sehat tentang
pembinaan sumber
daya manusia;

e. Pendelegasian
wewenangdan

tanggungjawab
yang tepat.

d. Pembentukan
struktur organisasi
yang sesuai dengan
kebutuhan.

c  K epemimpinan yang

kondusif



Reviu  atas  kinerja Instansi  dilaksanakan dengan
mem band ing kan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang
ditetapkan.

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia,
pimpinan PN Banda A ceh harus:

(1) mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan
strategi instansi kepada pegawai;

PE NERAPAN
a reviu   atas   kinerja

Instansi          yang
bersangkutan

b pembinaan    sumber
daya manusia

INDIK ATOR
qendalian

Pimpinan wajib
menyelenggara
kan kegiatan
pengendalian
sesuai
dengan ukuran,
kompleksitas,
dan sifat dari
tugas dan
fungsi instansi

SA SARA N
4.  K eqiatan Pe

Pimpinan  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dalam
menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

(1)Menggunakan metodologi yang sesuai untuk visi
mist  PN Banda A ceh dan tujuan pada tingkatan
kegiatan secara komprehensif.

(2)Menggunakan  mekanisme yang  memadai  untuk
mengenali risiko dari  faktor  eksternal dan faktor
internal.

(3)Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

(1)V isi misi PN Banda A ceh memuat pernyataan dan
arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis,
dan terikat waktu.

(2)V isi misi wajib dikomunikasikan kepada seluruh
hakim/pegawai.

(3)Untuk mencapai tujuan, Pimpinan menetapkan;
•strategi operasional yang konsisten; dan
•strategi manajemen terintegrasi dan rencana

penilaian risiko.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan, dilakukan
dengan memperhatikan:

(1)berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis.

(2)saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak
bertentangan satu dengan lainnya.

(3)relevan dengan seluruh kegiatan utama.

(4)mengandung unsur kriteria pengukuran.

(5)didukung sumber daya yang cukup; dan

(6)melibatkan seluruh tingkat  pejabat  dalam proses
penetapannya.

b Analisis risiko.
Analisis risiko dilaksana-
kan untuk menentukan
dampak dari nsiko yang

telah diidentifikasi
terhadap pencapaian visi
misi PN Mempawah.

a identifikasi risiko

Pimpinan telah
menetapkan visi misi
Pengadilan dan tujuan
pada tingkatan kegiatan.

Pimpinan PN
Banda Aceh
wajib
melakukan
penilaian risiko.

PE NERAPA NINDIK AT ORSASARAN
2 Penilaian Risiko

Diwujudkan dengan adanya mekanisme sal ing uji
antar Pengadilan terkait.

(3}  Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan.

tugas   dan   fungsi   PN Ipenyelenggaraan
Banda A ceh;

Hubungankerja

yang  baik  dengan
Pengadilan terkait



pelaksanaan        pemisahan        tugas;
•   penetapan    pengendalian   akses   untuk

tugas tersebut;
dan penetapan kebijakan untuk memisahkan

•    identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan
(5) pemisahan tugas, mencakup:

terhadap perangkat lunak sistem.
•   pengendalian atas perubahan yang dilakukan

penggunaan perangkat lunak sistem;
•   pengendalian dan pemantauan atas akses dan

dokumentasi atas otorisasi akses;
berdasarkan  tanggung jawab pekerjaan  dan

•   pembatasan akses ke perangkat lunak sistem
mencakup:

(4) pengendalian  atas  perangkat   lunak  sistem,

•   kepustakaan perangkat lunak
terselenggaranya pengendalian atas

perangkat lunak yang baru dan yang
•   dimutakhirkan; dan
•   penetapan    prosedur    untuk    memastikan

•   pengujian   dan   persetujuan   atas  seluruh
dan modifikasi program;

•   otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi
perubahan perangkat lunak aplikasi, mencakup:

(3) pengendalian   atas   pengembangan    dan

perbaikan dan penegakan disiplin.
investigasi  atas  pelanggaran,  serta tindakan

•   pemantauan atas akses ke sistem informasi,

•   tidak diotorisasi; dan
mencegah dan mendeteksi akses yang

•   pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk
akses ke informasi secara formal;

•   identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi
berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;

•    klasifikasi  sumber   daya  sistem informasi

(2) pengendalian atas akses, mencakup:

jika diperlukan.
dan melakukan perubahan program pengamanan

•  pemantauan  efektivitas program pengamanan
pengamanan;

daya   manusia   terkait     dengan   program

• penetapan           organisasi         untuk
mengimplementasikan dan mengelola program

pengamanan,
•   penguraian tanggung jawab pengamanan secara

jelas,
•   implementasi kebijakan yang efektif atas sumber

kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
menggambarkan  program  pengamanan  serta

•   pelaksanaan  penilaian  risiko secara periodik
yang komprehensif;

•  pengembangan  rencana  yang  secara  jelas

(1) pengamanan sistem informasi, mencakup:

Pengendalian umum terdirf

penilaian  kinerja, serta  rencana pengembangan
pegawai,  ketentuan  disiplin  pegawai,   sistem
kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas
program pendtdikan dan pelatihan pegawai, sistem

(3) membuat   uraian  jabatan,  prosedur   rekrutmen,

visi dan misi;
sumber daya manusia yang mendukung pencapaian

(2) membuat   strategi  perencanaan  dan  pembinaan

umum dan
Meliputi     pengendalian

IIIIV/IIMC1 Î,         L >l IIUIN
memastikan akurasi dan
kelengkapan informasi.

pengelolaan    sistem
Inforinnci        i rn11 • W

c pengendalian     atas

diharapkan.

berfungsi
seperti yang

bahwa kegiatan

tersebut masih
C A Cii î  H^n

memastikan
untuk
secara teratur

kegiatan
pengendalian
dievaluasi

tertulis.
secara
ditetapkan
sesuai yang
dilaksanakan
harus
ditetapkan
yang telah

e. prosedur

secara
tertulis.

ditetapkan
harus
prosedur

d. kebijakan dan

khusus
Instansi

c. kegiatan

pengendalian
yang dipilih
disesuaikan

dengan sifat

risiko.

dengan

proses
penilaian

dikaitkan

pengendalian
harus

b. kegiatan

Banda A ceh.

pada kegiatan
pokok PN

a. kegiatan

pengendalian
diutamakan

A ceh.
PN Banda



Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator
dan pengukuran kinerja, pimpinan Pengadilan harus:

•pengendalian atas kegiatan pegawai melalui
penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

(6) kontinuitas pelayanan, mencakup:

•pemlaian,    pemberian    prioritas,     dan

pengidentifikasian  sumber  daya  pendukung
atas  kegiatan komputensasi yang kritis dan
sensittf;

•langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi
potensi  kerusakan dan  terhentinya operasi
komputer;

•pengembangan   dan   pendokumentasian
rencana   komprehensif    untuk   mengatasi
kejadian tidak terduga; dan

•pengujian secara berkala atas rencana untuk
mengatasi   kejadian   tidak   terduga  dan
melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pengendalian aplikasi, terdiri atas:
(1)pengendalian otorisasi, meliputi:

•pengendalian terhadap dokumen sumber;

•pengesahan atas dokumen sumber;
•pembatasan akses ke terminal entri data; dan
•penggunaan file induk dan laporan khusus

untuk memastikan bahwa seluruh data yang
diproses telah diotorisasi.

(2)pengendalian kelengkapan, meliputi:
•pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi

yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
•pelaksanaan    rekonsiltasi    data    untuk

memverifikasi kelengkapan data.

(3)pengendalian akurasi, meliputi:
•penggunaan   desain   entri   data   untuk

mendukung akurasi data;
•pelaksanaanvalidasidatauntuk

mengidentifikasi data yang salah;
•pencatatan,   pelaporan,   investigasi,   dan

perbaikan data yang salah dengan segera; dan
•reviu    atas    laporan    keluaran    untuk

mempertahankan akurasi dan validitas data.

(4)pengendalian terhadap keandalan pemrosesan
dan file data, meliputi

•penggunaan prosedur yang memastikan bahwa
hanya  program  dan  file  data  versi  terkini
digunakan selama pemrosesan;

•penggunaan program yang memiliki prosedur
untuk memverifikasi bahwa versi file komputer
yang sesuai digunakan selama pemrosesan;

•penggunaan program yang memiliki prosedur
untuk  mengecek  internal file header labels
sebelum pemrosesan; dan

•penggunaan   aplikasi    yang    mencegah
perubahan file secara bersamaan.

Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset,
pimpinanPengadilanwajibmenetapkan,
mengimplementasikan,    dan    mengkomunikasikan
kepada seluruh pegawai:

•rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur
pengamanan fisik; dan

•rencana pemulihan setelah bencana.

f. penetapan  dan  reviu

e pengendalian fisik atas
aset,
PimpinanPengadilan
wajibmelaksanakan
pengendalian  fisik  atas
asset.

d. pengendalian aplikasi.



Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya
dan pencatatannya Pimpinan Pengadilan wajib

menugaskan pegawai yang bertanggung jawab
terhadap penyimpanan sumber daya dan
pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan
tersebut secara berkala.

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik
pimpinan Instansi wajib memiliki, mengelola,
memelihara, dan secara berkala memutakhirkan
dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem
Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian
penting.

Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat
waktu, Pimpinan Pengadilan perlu mempertimbangkan:

•   transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan
tepat dan dicatat segera; dan

•    klasifikasi  dan  pencatatan  yang  tepat
dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi
atau kejadian.

Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber

daya dan pencatatannya, Pimpinan Pengadilan wajib
memberikan akses hanya kepada pegawai yang
berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan
tersebut secara berkala.

•menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
•mereviu dan melakukan validasi secara periodik

atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator
kinerja;

•mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja;
dan

•mem band ingkan secara terus-menerus data capaian
kinerja  dengan  sasaran  yang  ditetapkan  dan
selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, Pimpinan
Pengadilan harus menjamin bahwa seluruh aspek

utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1
(satu) orang.

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian,
Pimpinan Pengadilan wajib menetapkan dan
mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi
kepada seluruh pegawai.

dokumentasi yang baik
atasSistem
Pengendalian Intern
serta transaksi dan
kejadian penting

Pimpinan Instansi wajib
menyelenggarakan

dokumentasi  yang  baik
atasSistem
Pengendalian Intern serta
transaksi dan kejadian
penting.

g. pemisahan fungsi;
Pimpinan Pengadilan

wajibmelakukan
pemisahan fungsi.

h otorisasi atas transaksi

dan kejadian yang
penting;

Pimpinan Pengadilan
wajib melakukan otorisasi
atas transaksi dan
kejadian yang penting.

pencatatan yang akurat
dan tepat waktu atas
transaksi dan kejadian;
Pimpinan Pengadilan
wajibmelakukan
pencatatan yang akurat
dan tepat waktu atas
transaksi dan kejadian.

pembatasan akses atas
sumber daya dan
pencatatannya;

PimpinanPengadilan
wajib membatasi akses
atas sumber daya dan
pencatatannyadan
menetapkan akuntabilitas
terhadap sumber daya
dan pencatatannya.

k. akuntabilitas terhadap
sumber daya dan
pencatatannya;

atas indikator dan
ukuran ktnerja;

Pimpinan Pengadilan
wajib menetapkan dan
mereviu jndikator dan

ukuran kinerja



Pemantauan Sistem
Pengendalian Intern
dilaksanakan melalui
pemantauan
berkelanjutan, evaluasi

terpisah, dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit
dan reviu lainnya.

Pimpinan
Pengadilan
wajib
melakukan
pemantauan
Sistem
Pengendalian
Intern.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui
kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,
rekonsiliast, dan tindakan lain yang terkait dalam
pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian

sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem
Pengendalian Intern.

T indak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya
hams segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil
audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

INDIK AT ORSA SARANPE NERAPA N"

6.  Pemantauan Pengendalian Intern

sistem informasi secara terus menerus.
(5) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui

dan sarana komunikasi' dan
(1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk

pimpinan hams:
Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif
PtNERAPA N

efektif
diselenggarakan   secara
informasi          wajib
K omunikasi        atas
INDIK ATOR

waktu yang
tepat.

bentuk dan
informasi dalam
sikan
mengkomunika
mencatat,  dan
mengidentifikas,
Pimpinan wajib
SA SARA N

5.   Informasi dan K omumkasi
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C. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi:

a.penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
bsosialisasi SPIP;
C-pendidikan dan pelatihan SPIP;
dpembimbingan dan konsultansi SPI; dan
e.peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern.

B. Pengawasan Intern

Pengawasan intern dilakukan A parat Pengawasan Intern, dalam hal ini adalah Hakim
Pengawas Bidang di bawah koordinator pengawasan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Pengawasan intern mela'ui:

a.audit;
b.reviu;
c.evaluast;
d.pemantauan; dan
e.kegiatan pengawasan lainnya.

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern wajib membuat
laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh
mdalui koordinator pengawasan.

Secara berkala, K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh menyusun dan menyampatkan
ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan T inggi Banda Aceh.

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan Pengadilan Negeri Banda A ceh. Upaya memperkuat dan
menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dilakukan:

a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi PN Banda Aceh termasuk
akuntabilitas keuangan negara; dan

b.pembinaan penyelenggaraan SPI.

BA B III
PENGUATA N EFEK T IV ITAS PE NY EL ENGGA R AA N S1STE M PE NGENDAL IA N INT ER N



K EPUT USA N K ETUA PENGA D1LA N NEGERI /PHI/TIP1K OR  BANDA  A CEH
NOMOR: 48/SK  /K PN-BNA/X I/2019

TENTANG

PENUNJ UK AN K OORDINATOR HAK IM PENGAWAS DA N HA K IM-HA K IM
PENGAWAS BIDA NG PA DA PENGADIL AN NEGERI /PHI/T JPIK OR

BA NDA  A CEH K EL A S IA
K ETUA  PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIK OR BANDA  A CEH

MEN1MBANG : a. Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga
dan mengendalikan agar tugs-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

b.Bahwa dengan adanya mutasi, promosi dan alih tugas para Hakim di lingkungan
Pengadilan Negeri Banda A ceh maka periu dibentuk kembali Penunjukan
K oordinator Hakim Pengawas dan Hakim -  Hakim Pengawas Bidang pada

Pengadiian Negeri /PHETipikor Banda A ceh K elas IA ;

c.Bahwa K oordinator Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Pengawas Bidang yang
ditunjuk dalam K eputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu dalam
melaksanakan tugasnya sebagai K oordinator Hakim Pengawas dan Hakim - Hakim

Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri /PHI/T ipikor Banda A ceh K elas IA ;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 3 T ahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang K ekuasaan Kehakiman;

3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4.K eputusan K etua Mahkamah A gung R I. Nomor : K MA /080/SK /IV /2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di L ingkungan Lembaga peradilan

5.K eputusan K etua Mahkamah Agung RI. Nomor: K MA/032/SK/1V /2007 tentang
Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di L iogkungan Badan-
badan Peradilan;

6.K eputusan K MA Nomor : 145/K MA /SK/V III/2007 Tentang Pemberlakuan Buku
IV  Pedoman Pelaksanaan T ugas dan Administrasi Pengadilan;

7.Peraturan Mahkamah A gung RI. No. 7 Tahun 2015 T entang Organisasi dan T ata
K erja K epaniteraan dan K esekretariatan Peradilan;

8.Surat K eputusan K etua Pengadilan Negeri/PHI/T ipikor K elas IA  Banda Aceh
Nomor : 48/SK/K PN-BNA/V I/2019 tanggal 07 November 2019 Tentang Susunan
Hakim Pengawas   pada  K epaniteraan  dan  K esekretariatan  Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor K elas IA  Banda A ceh;

MEMUTUSK AN

MENETAPK AN : PENUNJUK AN K OORDINA TOR HA K IM PENGAWAS DAN HA K IM-HA K IM
PENGA WAS BIDANG PADA PENGADIL AN NEGERI /PHI/TIPIK OR  BANDA
A CEH K EL AS LA ;

PERTAMA : Menyatakan tidak berlaku lagi Surat K eputusan K etua Pengadilan
Negeri/PHI/T ipikor Banda Aceh Nomor: 48/SK/K PN-BNA/V I/2019 tanggal 07
November 2019 Tenlang Susunan Hakim Pengawas pada K epaniteraan dan
K esekretariatan Pengadilan Negeri/PHI/T ipikor Banda Aceh K elas IA ;



DITETAPK AN DI : BANDA  A CEH
PADATANGGAL : 08 NOV EMBER 2019

K ET UA  PENGA DIL A ÊGERI/PHI/T IPIK OR

K EDUA: Menunjuk dan menugaskan (Coordinator  Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim
Pengawas Bidang yang namanya tertera dalam L ampiran Surat K eputusan ini
sefoagai K oordinator Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Pengawas Bidang pada

Pengadilan Negeri/PHI/T ipikor K elas LA  Banda A ceh;

K ETIGA: Hakim-Hakim Pengawas Bidang selain bertugas melakukan pengawasan, juga

memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada para Pejabat
Struktural maupun para Pejabat Fungsional serta petugas-petugas terkait;

K EEMPAT   : Dalam melaksanakan tugasnya Hakim-Hakim Pengawas Bidang tersebut, dibawah

Koordinasi Wakil K etua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh K elas IA ;

K EL IMA: Hakim-Hakim Pengawas Bidang tersebut melaksanakan Surat K eputusan ini dengan
penuh tanggung jawab da melaporkan secara tertulis setiap bulannya kepada Ketua

Pengadilan melalui Wakil K etua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh
K elas IA ;

K EENAM: Surat K eputusan ini berlaku sejak tanggl ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlimya.
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Banda Aceh, 1 J uni 2020

SPIP)

Kepada Y th:

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Selaku Pembina Satuan T ugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di-

Tempat

Prihal: Laporan

Berdasarkan Surat K eputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

11/SK /K PN-BNA/III/2020 tanggal 12 Marat 2020 tentang TIM Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA , Bersama ini kami

lapotkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Selaku Pembina Satuan T ugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa pengaduan

untuk periode bulan Mei 2020 tldak ada pelaporan yang masuk di meja pengaduan.

(NIHIL )
Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

PENGA DILAN NEGERI BA NDA  A CEH K ELAS IA
J alan Cut Meutia No. 23 Banda A ceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
E -maii: itpnbanda@gmail.com

K oda Poa 23242



Banda Aceh, 1 Mei 2020

Kepada Y ih:

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Selaku Pembina Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di-

Tempat

Prihal: Laporan

Berdasarkan Surat K eputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

11/SK/KPN-BNA/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang TIM Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh K elas IA , Beisama ini kami

laporkan kepada K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh Selaku Pembina Satuan T ugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) bahwa pengaduan

untuk periods bulan April 2020 tldak ada pelaporan yang masuk di meja pengaduan.

(NIHIL )
Oemikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
E -mail: itpnbanda@gmail.com

K oda Poa 23242

PENGA DILAN NEGERI BANDA  A CEH K ELAS IA
J alan Cut Meutia No. 23 Bands A ceh



, Banda Aceh, 2 April 2020

Sistem Pengenda(ian Intern Pemerintah (PIP)

Kepada Y th:

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Selaku Pembina Satuan T ugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)
di-
Tempat

Prihal: Laporan Evaluasi Pengaduan

Berdasarkan Surat Keputusan K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

11K /K PN-BNA/lll/2020 tanggal 12 Maiet 2020 tentang TIM Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA , Bersama ini kami

laporkan kepada K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh Selaku Pembina Satuan T ugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa pengaduan

untuk periode bulan Maret 2020 tidak ada pelaporan yang masuk di meja pengaduan.

(NIHIL ).
Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

PENGA DILAN NEGERI BANDA  A CEH K EL AS IA
J alan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
E -mail: itpnbanda@gmall.com

K oda Poa 23242



, S.H., M.H

Banda Aceh, 2 Maret 2020

Satuan Tugas Penyeienggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kepada Y th:

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Selaku Pembina Satuan T ugas Penyeienggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)
di-

Tempat

Prihal: Laporan Evaluasi Pengaduan

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

W1.U1/3844/K PN/X /2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Satuan Tugas
Penyeienggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di L lngkungan

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA , Bersama inl kami laporkan kepada Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Banda Aceh Selaku Pembina Satuan T ugas Penyeienggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa pengaduan untuk periods bulan Februari

2020tidakadapelaporanyang masukdi mejapengaduan. (NIHIL )
Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

PENGADIL AN NEGERI BA NDA  A CEH K ELAS IA
J alan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
E -mail: itpnbanda@gmail.com

Kodo Poa 23242



Banda Aceh, 3 Februari 2020

Satuan Tugas Penyelenggaraan

Sistem Perjjfl îajan Intern Pemerintah (SPIP)

Kepada Y th:

Ketua Pengadilan Negeri Banda A ceh
Selaku Pembina Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di-

Tempat

Prihal: Laporan Evaluasi Pengaduan

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

W1.U1/3844/K PN/X /2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di L ingkungan

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA , Bersama ini kami laporkan kepada Bapak K etua

Pengadilan Negeri Banda Aceh Selaku Pembina Satuan T ugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa pengaduan untuk periode bulan J anuari

2020 tidak ada pelaporan yang masuk di meja pengaduan. ( NIHIL )

Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

PENGADILAN NEGERI BA NDA  A CEH K ELAS IA
J alan Cut Meutia No. 23 Banda A ceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
E -mail: itpnbanda@gmail.com

K odePos 23242



Drs. EFBNW, S.H.

Banda Aceh, 2 J anuari 2021

Sistem Pengendalian InternJ 'emerintah ( SPIP )

Ket

K epada Y th:

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Selaku Pembina Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)
di-
Tempat

Prihal: L aporan

Berdasarkan Surat K eputusan K etua Pengadilan Negeri Banda A ceh Nomor

11/SK/KPN-BNA/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang T IM Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Banda A ceh K elas IA, Bersama ini kami

laporkan kepada K etua Pengadilan Negeri Banda A ceh Selaku Pembina Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa pengaduan

untuk periode bulan J uni sampai dengan Desember 2020 tidak ada pelaporan yang masuk

di meja pengaduan.( NIHIL )

Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

PENGA DILA N NEGERI BA NDA  ACEH K ELAS IA
J alan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh

Telepon : (06S1) 22141- 33230 Fax- 33230
E-mail: it.pnbanda@gmail.com

Kode Pos 23242



AINAL
NIP. 19660504 199212 2 001

PENGADILAN NEGERI/PHI/T IPIK OR BA NDA  A CEH

K EPUTUSAN K ETUA  PENGADIL AN NEGERI / PHI / TIPIK OR BANDA  ACEH
NOMOR: 32/SK/ K PN-BNA^ T/2020

TENTANG
PEDOMAN PENGAWA SAN INTERNAL  PA DA  PENGADIL AN NEGERI PHI /

T IPIK OR BANDA  A CEH

K ETUA  PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIK OR BANDA  ACEH
Menimbang  :  a.  Bahwa pengawasan  merupakan  salah satu fiingsi   pokok manajemen

sebagai pengendali agar tugas pokok dan fiingsi Pengadilan  Negeri Banda
A ceh dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan

b. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan pedoman pengawasan internal, yang meliputi
pengawasan melekat dan pengawasan melekat dan pengawasan rutin pada
pengadilan Negeri Banda A ceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 T ahun 2009 tentang Perabahan K edua atas Undang-
Undang Nomor 14Tahun 19SS tentang Mahkamah Agung Repubbk Indonesia;

2.Undang-UndangNomor 48 T ahun 2009 tentang K ekuasaan K ehakiman:

3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4.Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari K orupsi Dan WUayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
dilingkungan Instansi Pemerintah.

5.K eputusan  K etua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:
194A/K MA/SK/X I/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona
Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6.K eputusan Sekretaris  Mahkamah A gung  Republik Indonesia  Nomor
012.A/SEK/SK/X I/2010 tentang Pembentukan T im Pengembangan L aporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7.K epetusan K etua Mahkamah Agung RI Nomor K MA/080/SK/V III/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di L ingkungan L embaga Peradilan.

MEMUTUSK AN
Menetapkan : K EPUTUSAN K ETUA  PENGADIL AN NEGERI BANDA  A CEH TENTANG

PEDOMAN PENGA WA SAN INTERNAL PADA PENGADIL AN NEGERI
BANDA  A CEH.

K esatu:   Pedoman Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh K elas IA
sebagaimana terlampir;

K edua:  K eputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila di kemudian haritemyata terdapat kekeliruan dalam K eputusan ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
Salinan K eputusan ini disampaikan kepada

Y th. K etua Pengadilan T inggi Banda Aceh di Banda Aceh (sebagai laporan)

Ditetapkan di  : Banda Aceh
Pada Tanggal  : 03 J anuari 2020
K ETUA  PENGADIL AN NEGERI/PHI/T IPIK OR

BANDA A CEH



B. MAK SL D, T UJ UAN, DAN FUNGSI PENGAWASAN
1.   MA K SUD PENGA WA SAN
Pengawasan diaksanakan dengan maksud:

a.Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan
administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan tetah dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.Memperoleh umpan balikbagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-
tugas peradilan.

c.Mencegah terjadinya  penyimpangan, mal-administrasi,  dan ketidakefisienan
penyelenggaraan peradilan.

d.Menilai kineija.

A. PENGERTIAN UMUM

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang
mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendaUan yang
terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan
represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banda
Aceh K elas IA  secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan
masing-masing;

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang
diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian
serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang hams dilakukan untuk pelaksanaan
persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari
sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;

Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang
diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan
perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan
Iaporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;

Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang
kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan

lain- lain;

K lnerja Pelayanan Publik adalah suatutingkatpencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan

publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi
lembaga peradilan;

Tlndak L anjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan
rekomendasi hasil pengawasan.

PEDOMA N PENGA WA SAN INTERNAL
PADA  PENGADIL AN NEGERI BANDA  A CEH

Lampiran K eputusan

K etua Pengadilan Negeri/PHI/T ipikor Banda Aceh Kelas IA
Nomor : 32 /SK /K PN-BNA/I, /2020
Tangga! : 03 J anuari 2020
Tentang Pedoman Pengawasan Internal pada Pengadilan

Negeri Banda Aceh K elas IA



E.  BENT UK  DAN PRINSIP PENGA WASAN

1.BENTUK  PENGA WASAN Bentuk pengawasan terdiri atas :
a.Pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan;
b.Pengawasan tldak langsung, yaitu dilakukan dengan melakukan pengujian atau

penilaian atas laporan atau isi dokumen.

2.PRINSIP PENGAWA SAN
Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prlnsip-prinsip;

a. lndependensi, dalam pengertlan bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk
kepentlngan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan

lainnya
b.Objektivitas,  dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan

kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah hukum acara,
peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung,

kode etik dan Code of Conduct hakim;
c.K ompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparaUpersonil yang

dlhmjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas;
d.Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan

mekanisme yang telah ditentukan;
e.K oordinasi,  dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan

pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over-L apping;
f.hitegrasi dan Sinkronisasi,  dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan

mehbatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih
dalam melakukan pengawasan;

C.WEWENANG DAN TANGGUNG JA WA B PENGA WASAN

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggungjawab pengawasan berada

pada:
•Pimpinan Pengadilan Negeri Banda Aceh K elas IA .
•Seluruh pejabat kepaniteraan;
•Seluruh pejabat struktural di lingkungan PN Banda Aceh K elas IA .

D.RUANG L INGK UP DAN SASARAN PENGAWA SAN

Ruang Ungkup pengawasan meliputi  penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan
organisasi, administrasi, dan finansial peradilan;
Sasaran pengawasan:
1.L embaga peradilan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh K elas IA .
2.Aparat peradilan di L ingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh K elas IA .

2.TUJUAN PENGA WA SAN

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataanyang ada sebagai masukan dan
bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Negeri Banda A ceh K elas IA  untuk
menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas
pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh Kelas IA .

3.FUNGSI PENGAWA SAN
Fungsi Pengawasan meliputi:
a.Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya,

dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
c.Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang

meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara
yangmurah.



G. PELAPORAN, REK OMENDASI DAN T INDAK  L ANJ UTNY A

1.   Pelaporan
Hasil pemeriksaan rutin/reguler, pemeriksaan keuangan, dan penanganan pengaduan hams
datuangkan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat uraian pendahuluan, berita acara
pemeriksaan, kesimpulan atau pendapat, rekomendasi, dan lampiran-lampiran.

L HP disusun sesuai dengan standar sistem pelaporan pengawasan yaitu mencakup:
1.K ondisi (temuan/pelanggaran)
2.K riteria (ketentuan-ketentuan / peraturan perundang-undangan/ juklak-juknis / SOP).

3.Sebab (hal yang melatar belakangi kenapa terjadi pelanggaran).
4.A kibat (dampak/implikasi dari pelanggaran).
5.Rekomendasi (saran/perbaikan untuk menghilangkan temuan).

g. E fisien, E fektif danEkonomisdalampengertian bahwa pengawasan harus dilakukan
dengan waktu yang cepat, blaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara
maksimal.

F. PELAK SANAAN PENGAWASAN

1.PENGAWASAN RUTTN/REGULER
Pengawasan rutin/reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara

komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi:
a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup:

•administrasi persidangan.
•administrasi perkara;

b.Pelaksanaan tugas pokok dUingkungan kesekretartatan yang meneakup:
•administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi

umum lainnya;
c.Evaiuasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimptnan, Irinerja

lembaga peradilan, dan kualltas pelayanan publik

2.PENGA WA SAN K EUANGAN
Pelaksanaan pengawasan keuangan ini meliputi:
1.Current A udit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak

ketiga yang sedang berjalan yang merupakan bagian dari pengawasan reguler/rutin;
2.Post A  udit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.

3.PENANGANAN PENGADUAN
Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan
terhadap:
1.T ingkah laku aparat lembaga peradilan;
2.Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan;
3.K inetja lembaga peradilan;
4.K ualitas pelayanan publik lembaga peradilan



2.  REK OMENDASI

Rekomendasi merupakan usul atau saran dari pelaksana pengawasan berdasarkan
kesimpulan atau pendapat dari hasil pemeriksaan.

Rekomendasi ini dapat berupa:
1.Pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang ditemui;
2.Penyempurnaan-penyempurnaan atas kekurangan kekurangan yang ditemui;
3.Perbaikan-perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemui;
4.Penjatuhan hukuman disiplin atau pengenaan, tindakan terhadap aparat yang terbukti

atau terindikasi melakukan pelanggaran ataupenyimpangan.

3.  TINDAK  L ANJUT

Tindak lanjut adalah pelaksanaan dari rekomendasi hasil pengawasan. Tindak tanjut
ini dilaksanakan oleh pihak atau pejabat yang ditentukan didalam rekomendasi hasil
pengawasan yaitu:

1.Petugas'pejabat   pengelola administrasi  peradilan (misalnya untuk  melakukan
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DOKUMENTASISOSIAUSASI
SISTEM PENGENDAUAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
CM LJ NGK UNGAN PENGAOILAN NEGERIBANDA  ACEH

20 Marat 2019





I.Pembukaan
Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan mengucapkan

terima kasih kepada peserta sosialisasi yang telah hadir dalam acara sosialisasi hari

ini, adalah Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan

Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ketua Pengadilan Negeri banda Aceh, dalam kesempatan ini mengingatkan

kembali kepada peserta rapat perihal agar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri

Banda Aceh meningkatkan kinerja terutama pelayanan kepada masyarakat dan

mematuhi disiplin jam masuk kerja dan jam pulang kerja sesuai dengan ketentuan

yang beriaku untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Seianjutnya Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh mempersilahkan Ketua Area V

Penguatan dan Pengawasan Totok Y anuarto, S.H., M.H. untuk menyampaikan materi

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pengadilan

Negeri Banda Aceh kepada peserta yang telah hadir.

II.Isi Materi Sosialisasi
Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan

Pengadilan Negeri Banda Aceh merupakan tindak lanjut telah diterbitkannya

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), Pengadilan Negeri Banda Aceh menyelenggarakan Sosialisasi

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi para pejabat dan pelaksana dan

semua pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Adapun intisari dan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang disampaikan oleh Ketua A rea V

Penguatan dan Pengawasan Totok Y anuarto, S.H., M.H. antara lain:

-Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan atas teriaksananaya

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk

mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik (good

governance), Pengadilan Negeri Banda Aceh mengadakan Sosialisasi Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
-Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dibuat  dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadai kepada publik atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan

Hari/ Tanggal: Rabu/ 20 Maret 2019
Waktu / Tempat: 10.00 WIB / Ruang Sidang Utama
Sosialisasi: Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan

Pengadilan Negeri Banda Aceh
Pimpinan Rapat: Suwono, S.H., S.E ., M.Hum (Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Pencatat/Notulen: Ayi Afriyanto, S.H. (Sekretaris Area V  Penguatan Pengawasan)

Peserta Rapat: Semua warga Pengadilan Negeri Banda Aceh, (daftar hadir teriampir)

N0TULEN SOSIAUSASISISTEM PENGENDAUAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Dl UNGK UNGAN PENGADIIAN NEGERI BANDA  ACEH



Ayi Afriyanto, S.H.Suwono, S.H., S.E ., M.Hum.

keuangan, pengamaman aset negara, dan ketaan terhadap peraturan

perundang-undangan.

-Dalam PP Rl Nomor 60 Tahun 2008 mengamanahkan bahwa Sistem

Pengendalian Intern Ini wajib dHakukan secara menyeluruh dilingkungan

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SPIP merupakan salah satu

PMPRB di Pokja pengawasan. SPIP adalah pengawasan intern adaiah seluruh

proses  kegiatan audit,   preview, evaluasi  pematauan dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

-Oalam PP mi ditegaskan bahwa pimpman instansi pemerintah wajib

mendptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan

perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya

(pasal 4), melakukan penilaian resiko (pasal 13), menyeienggarakan kegiatan

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan

fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan (pasal 18), mengidenditifikasi,

mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang

tepat (pasal 41), dan melakukan pemantauan terhadap penerapan SPI (pasal

43).
-Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam PP SPIP ini mengacu pada unsur SPI

yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara yang

meliputi lima unsur, yaitu:

1.L ingkungan pengendalian

2.Penilaian risiko

3.K egiatan pengendalian

4.Informasi dan komunikasi

5.Pemantauan pengendalian intern
-K ebijakan penyelenggaraan SPIP dijadikan sebagai salah satu indikator

pengarusutamaan  tatakelda  pemerintahan yang  baik,  yang harus

dilaksanakan oleh setiap instansi dan menjadi landasan operasional bagi

seluruh pelaksanaan pembangunan.

III.    Kesimpulan:
Seluruh warga Pengadilan Negeri Banda Aceh diharapkan seluruh pekerjaan harus

memiliki hasM dan bukti secara fisik. Tidak hanya bertumpu pada LA K IP yang

melaporkan akuntabilitas instansi secara umum, namun secara khusus, pekerjaan

sehari-hari pegawai pun harus rapi, terkontrol dan ada dokumentasinya.

Banda Aceh, 20 Maret 2019

Notulen RapatPimpinan Rapat

SekretarisAreâ enguatan PengawasanK etua Pengadilan Negeri Banda Aceh



taaiiâ
. Mohon hadir 15 mcnitsebclum acara dlmulai;

2,1'llnian : Pakaian Dinas llarliu - (P^HV Dcbm Rapl

Nomor :W1-U1/14O7 /M^M.01.1/III/2019Banda Aceh, 19Maret2019

Hal   : Undangan

Dengau•nortnat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari= Rabu
Tanggal= 20Maret20l9
Pukul= 10.00 WIB s.d. Sclesai.
Tempats Ruang Sidang Cakra K antor Pengadilan Negeri Banda A ceh
Acara= Sosialiasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Terlma lcssih.

UNDANGAN SOS-5IALISA S1 SISTEM PENGENDA LIAN INTERNAL  PEMERINTAHAN (SPIP)
PADA  PENGADILAN NEGER1 BANDA  ACEH



BANDA  ACEH

OR

DITETAPK AN DI
PADAT A

K ET UA  PE
BA

K ET UA  PENGADIL AN NEGERI BANDA  A CEH K EL AS IA
MENIMBANG : a. Bahwa K epaniteraan dan K esekretariatan Pengadilan Negeri Banda A ceh

sebagai instansi wajib men yelenggaraka n (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah
nomor60T ahun 2008;

: b. Bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektifperlu
dibentuk Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan K epaniteraan dan
K esekretariatan Negeri Banda Aceh K elas IA ;

: c. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang
cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pembahan K eduaatas
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

2.  Peraturan   Pemerintah Nomor   60   Tahun  2008  tentang   Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

: 3. Peraturan K etua Mahkamah A gung RI Nomor 8 Tahun 201 6 tanggal 25
J uli2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan A tasan L angsungdi L ing
kungan Mahkamah A gung RI dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSK AN
MENETAPK AN : PEMBENTUK AN  T IM  SISTEMPENGENDAL IAN  INTERN

PEMERINT A H (SPIP)PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/T IPIK OR
BANDA  ACEH K EL AS IA  ;

PERTAMA: Membentuk T im Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh K elas IA  sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;;

K EDUA: T im Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertugas:

a)Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan SPIP  di
K epaniteraan dan K esekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh K elas

IA ;
b)Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang

pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a ;
c)Menyusun  dan  melaporkan  hasil   penyelenggarakan  SPIP  di

lingkungan K epaniteraan dan K esekretariatan pada Pengadilan Negeri
Banda A ceh K elas IA  ;

Surat K eputusan ini m ulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila dikem udian hari tern yata terdapat kekeliruan dalam
surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana m estinya

K EPUTUSAN K ET UA  PENGADIL AN NEGERIBA NDA  ACEH K ELASIA
NOMOR: 11/ SK/K PN-BNA/III/2020

T ENT ANG

PEMBENT UK A N T IM SIST EM PENGENDA L IA N INTERN PEMERINT A H (SPIP)
PA DA  PENGADIL AN NEGERI/PHI/T1PIK OR BANDA  A CEH K EL A S IA



rketua peng
ba

1. PANITERA  MUDA
2. K EPA L A  SUB BA GIAN
3. PANITERA  PENGGANTI
4. J URUSITA
5.  J URUSITA  PENGGANTI

SEK RETARIS

PANITERA

K ETERANGAN

ANGGOTA

SEK RETARIS

K ETUA

JABA TAN DALAM T IM

TIM SISTEM PENGENDAL IAN INTERN PEMERINT AH (SPIP)
PADA  PENGADILAN NEGERI/PHI/T IPIK OR BANDA  A CEH K EL A SIA

Lampiran Surat K eputusan

K etua Pengadilan Negeri Banda A ceh
Nomor :  11/SK/K PN-BNA/III/2020
Tanggal:  12 Maret2020



E .,M.Hum.

92121001

GERI/PM/TIPIK OR
EH

Ditetapkan di: Banda Aceh
17

PET UNJ UK  PELA K SA NAAN SISTEM PENGENDAL IAN INTERN
PENGA DILAN NEGERI BA NDA ACEH

K ET UA  PENGA DILA N NEGER I BA NDA ACE H,

Menimbang:  a. bahwa  slstem Pengendalian  intern  diselenggarakan dalam rangka

meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilltas pengelolaan
keuangan pada institusi;

b. bahwa sistem Pengendaiian Intern ini kemudian diintegrasikan dalam
pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas K orupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan
Negeri Banda A ceh, maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Mengingat:     1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2.Undang-Undang Nomor  Republik Indonesia 49 T ahun 2009 tentang
Perubahan K edua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3.Peraturan Pemehntah Republik Indonesia Nomor 60 T ahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemehntah;

4.Peraturan Menteri   Pendayagunaan A paratur  Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah bebas K orupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di L ingkungan PN Banda Aceh;

5.K eputusan  K etua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor
194A/K MA/SK/X I/2014 tentang Pembentukan T im Pembangunan Zona
Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia,

MEMUTUSK A N

Menetapkan : K EPUTUSA N K ET UA PE NGA DILA N NEGE RI BA NDA  ACEH T ENTA NG
PETUNJ UK PELA K SA NAAN SIST EM PENGENDA L IAN INTERN
PENGA DILA N NEGER I BA NDA  ACEH

K ESATU : Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri
Banda Aceh sebagaimana dalam terlampir, untuk dijadikan acuan dalam

pelaksanaan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

KEDUA: K eputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan
dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat
keputusan ini;

K EPUT USA N K ET UA  PENGA DiLAN NEGE R t BA NDA  ACE H
NOMOR3TA HUN 2017

PENGAOIL AN NEGE R I BA NDA  A CE H

TERK ENDA L I



PETUNJ UK  PE L AK SANAA N SISTEM PE NGENDAL IA N INTE RN
PE NGADILAN NE GE RI BANDA A CE H

BAB I
PENDAHULUAN

A.L atar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,

telah diterbitkan Peraturan Pemerlntah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern ini kemudian diintegrasikan dalam

pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas K orupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani;

Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri
Mempawah, maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk T eknis Sistem Pengendalian Intern Pengadilan
Negeri Mempawah sebagai acuan penerapannya;

B.Maksud dan Tujuan

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Mempawah
dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

C.Ruang L ingkup

L ingkup Sistem Pengendalian Intern terdiri atas unsur:
a.lingkungan pengendalian;
b.penilaian risiko;
C. kegiatan pengendalian;
d.informasi dan komunikasi; dan
e.pemantauan pengendalian intern.

Unsur Sistem Pengendalian Intern ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern

yang telah dipraktikkan di lingkungan instansi pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

a.L ingkungan pengendalian.
Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam
keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap
pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b,Penilaian risiko.
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi
baik dan luar maupun dan dalam.

LAMPIRAN
K EPUTUSAN K ETUA PENGA DILAN NE GERI BA NDA  ACE H
NOMOR   TA HUN2017
TE NT ANG
PETUNJ UK   PELA K SANAAN SISTE M PENGENDAL IA N
INTE RN PENGADILA N NE GERI BANDA ACEH

PENGA DIL A N NEGE R I BANDA  ACE H



(1)Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi
pada masing-masing posisi.

(2)Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas
dan fungsi pada masing-masing posisi.

(3)Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan
untuk membantu pegawai mempertahankan dan

(1)Menyusun dan menerapkan aturan perilaku,

(2)Memberikan  keteladanan  pelaksanaan  aturan

perilaku  pada  setiap  tingkat     pimpinan  di
Pengadilan Negeri { PN) Banda A ceh.

(3)Menegakkan tindakan disiplin yang tepat  atas
penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur,
atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

(4)Menjelaskan   dan   mempertanggungjawabkan
adanya intervensi atau pengabaian pengendalian
intern.

(5)Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat
mendorong perilaku tidak etis.

b. K omitmen terhadap
kompetensi.

a. Penegakan integrita:

dan nilai etika
mendptakan dan
memelihara
l ingkungan
pengendalian
yang
menimbulkan
peri  la ku positif
dan kondusif
untuk penerapan
Sistem
Pengendalian
Intern dalam
l ingkungan kerja
PN Banda A ceh

PENE RA PANSA SARA N

A . Umum

1. L ingkungan Pengendalian

BAB II

PE LAK SA NAAN

c.K egiatan pengendalian.
K egiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan.
K egiatan pengendalian hams efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d.Informasi dan komunikasi.
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan dan pihak lain yang ditentukan.
Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga
memungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e.Pemantauan.
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan
bahwa rekomendasi basil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian
integral dari kegiatan Pengadilan Negeri Mempawah.

D. Pengertian Umum

Dalam K eputusan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan serta seluruh hakim dan pegawai Pengadilan
Negen Mempawah 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.

2.Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Mempawah, yang selanjutnya disingkat SPIPN
Mempawah, adalah Sistem Pengendalian Intern  yang diselenggarakan  di  lingkungan
Pengadilan Negeri Mempawah,

3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pengadilan
Negeri Mempawah 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 kelola yang baik.



(1)Memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas
ketaatan,  kehematan,  efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Pengadilan;

(2)Memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas     manajemenrisiko     dalam

;1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak
rekrutmen sampal dengan pemberhentian

pegawai.

(2)Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam

proses rekrutmen.

(3)Supervisi  periodik  yang  memadai  terhadap
pegawai.

(1)Wewenang diberikan kepada hakim/pegawai yang
tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya
dalam rangka pencapaian visi misi PN Banda

Aceh.

(2)Hakim/Pegawai yang diberl wewenang memahami
bahwa wewenang dan tanggung jawab yang

diberikan terkait dengan pihak lain dalam institusi
PN Mempawah.

(3)Hakim/Pegawai yang diberi wewenang memahami
bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung
jawab  terkait   dengan  penerapan  SPI  PN
Mempawah.

(1)Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan
dl PN Mempawah,

(2)Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung
jawab dalam PN Banda A ceh;

(3)Memberikan  kejelasan hubungan  dan jenjang
pelaporan Intern dalam PN Banda Aceh;

(4)Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik
terhadap struktur organisasi sehubungan dengan
perubahan lingkungan strategls; dan

(5)Menetapkan  jumlah  pegawai  yang  sesuai,
terutama untuk poslsi pimpinan.

meningkatkan kompetensi pekerjaannya.

(4)Membina kemampuan manajerial pejabat   PN
Banda A ceh

(5)Pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan
Pengadilan.

(1)Mempertimbangkan  risiko dalam pengambilan
keputusan

(2)Menerapkan manajemen berbasis kinerja.

(3)Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPI.

(4)Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan
penggunaan yang tidak sah.

(5)Melakukan  interaksi  secara  intensif   dengan
pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.

(6)Merespon secara positif terhadap pelaporan yang
berkaltan  dengan  keuangan,  penganggaran,
program, dan kegiatan.

g Perwujudan peran
aparat pengawasan
intern Pengadilan

yang efektif;

f. Penyusunandan
penerapan kebijakan
yang sehat tentang
pembinaan sumber
daya manusia;

e. Pendelegasian
wewenangdan

tanggungjawab
yang tepat.

d. Pembentukan
struktur organisasi
yang sesuai dengan
kebutuhan.

c  K epemimpinan yang

kondusif



Reviu  atas  kinerja Instansi  dilaksanakan dengan
mem band ing kan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang
ditetapkan.

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia,
pimpinan PN Banda A ceh harus:

(1) mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan
strategi instansi kepada pegawai;

PE NERAPAN
a reviu   atas   kinerja

Instansi          yang
bersangkutan

b pembinaan    sumber
daya manusia

INDIK ATOR
qendalian

Pimpinan wajib
menyelenggara
kan kegiatan
pengendalian
sesuai
dengan ukuran,
kompleksitas,
dan sifat dari
tugas dan
fungsi instansi

SA SARA N
4.  K eqiatan Pe

Pimpinan  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dalam
menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

(1)Menggunakan metodologi yang sesuai untuk visi
mist  PN Banda A ceh dan tujuan pada tingkatan
kegiatan secara komprehensif.

(2)Menggunakan  mekanisme yang  memadai  untuk
mengenali risiko dari  faktor  eksternal dan faktor
internal.

(3)Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

(1)V isi misi PN Banda A ceh memuat pernyataan dan
arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis,
dan terikat waktu.

(2)V isi misi wajib dikomunikasikan kepada seluruh
hakim/pegawai.

(3)Untuk mencapai tujuan, Pimpinan menetapkan;
•strategi operasional yang konsisten; dan
•strategi manajemen terintegrasi dan rencana

penilaian risiko.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan, dilakukan
dengan memperhatikan:

(1)berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis.

(2)saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak
bertentangan satu dengan lainnya.

(3)relevan dengan seluruh kegiatan utama.

(4)mengandung unsur kriteria pengukuran.

(5)didukung sumber daya yang cukup; dan

(6)melibatkan seluruh tingkat  pejabat  dalam proses
penetapannya.

b Analisis risiko.
Analisis risiko dilaksana-
kan untuk menentukan
dampak dari nsiko yang

telah diidentifikasi
terhadap pencapaian visi
misi PN Mempawah.

a identifikasi risiko

Pimpinan telah
menetapkan visi misi
Pengadilan dan tujuan
pada tingkatan kegiatan.

Pimpinan PN
Banda Aceh
wajib
melakukan
penilaian risiko.

PE NERAPA NINDIK AT ORSASARAN
2 Penilaian Risiko

Diwujudkan dengan adanya mekanisme sal ing uji
antar Pengadilan terkait.

(3}  Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan.

tugas   dan   fungsi   PN Ipenyelenggaraan
Banda A ceh;

Hubungankerja

yang  baik  dengan
Pengadilan terkait



pelaksanaan        pemisahan        tugas;
•   penetapan    pengendalian   akses   untuk

tugas tersebut;
dan penetapan kebijakan untuk memisahkan

•    identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan
(5) pemisahan tugas, mencakup:

terhadap perangkat lunak sistem.
•   pengendalian atas perubahan yang dilakukan

penggunaan perangkat lunak sistem;
•   pengendalian dan pemantauan atas akses dan

dokumentasi atas otorisasi akses;
berdasarkan  tanggung jawab pekerjaan  dan

•   pembatasan akses ke perangkat lunak sistem
mencakup:

(4) pengendalian  atas  perangkat   lunak  sistem,

•   kepustakaan perangkat lunak
terselenggaranya pengendalian atas

perangkat lunak yang baru dan yang
•   dimutakhirkan; dan
•   penetapan    prosedur    untuk    memastikan

•   pengujian   dan   persetujuan   atas  seluruh
dan modifikasi program;

•   otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi
perubahan perangkat lunak aplikasi, mencakup:

(3) pengendalian   atas   pengembangan    dan

perbaikan dan penegakan disiplin.
investigasi  atas  pelanggaran,  serta tindakan

•   pemantauan atas akses ke sistem informasi,

•   tidak diotorisasi; dan
mencegah dan mendeteksi akses yang

•   pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk
akses ke informasi secara formal;

•   identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi
berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;

•    klasifikasi  sumber   daya  sistem informasi

(2) pengendalian atas akses, mencakup:

jika diperlukan.
dan melakukan perubahan program pengamanan

•  pemantauan  efektivitas program pengamanan
pengamanan;

daya   manusia   terkait     dengan   program

• penetapan           organisasi         untuk
mengimplementasikan dan mengelola program

pengamanan,
•   penguraian tanggung jawab pengamanan secara

jelas,
•   implementasi kebijakan yang efektif atas sumber

kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
menggambarkan  program  pengamanan  serta

•   pelaksanaan  penilaian  risiko secara periodik
yang komprehensif;

•  pengembangan  rencana  yang  secara  jelas

(1) pengamanan sistem informasi, mencakup:

Pengendalian umum terdirf

penilaian  kinerja, serta  rencana pengembangan
pegawai,  ketentuan  disiplin  pegawai,   sistem
kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas
program pendtdikan dan pelatihan pegawai, sistem

(3) membuat   uraian  jabatan,  prosedur   rekrutmen,

visi dan misi;
sumber daya manusia yang mendukung pencapaian

(2) membuat   strategi  perencanaan  dan  pembinaan

umum dan
Meliputi     pengendalian

IIIIV/IIMC1 Î,         L >l IIUIN
memastikan akurasi dan
kelengkapan informasi.

pengelolaan    sistem
Inforinnci        i rn11 • W

c pengendalian     atas

diharapkan.

berfungsi
seperti yang

bahwa kegiatan

tersebut masih
C A Cii î  H^n

memastikan
untuk
secara teratur

kegiatan
pengendalian
dievaluasi

tertulis.
secara
ditetapkan
sesuai yang
dilaksanakan
harus
ditetapkan
yang telah

e. prosedur

secara
tertulis.

ditetapkan
harus
prosedur

d. kebijakan dan

khusus
Instansi

c. kegiatan

pengendalian
yang dipilih
disesuaikan

dengan sifat

risiko.

dengan

proses
penilaian

dikaitkan

pengendalian
harus

b. kegiatan

Banda A ceh.

pada kegiatan
pokok PN

a. kegiatan

pengendalian
diutamakan

A ceh.
PN Banda



Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator
dan pengukuran kinerja, pimpinan Pengadilan harus:

•pengendalian atas kegiatan pegawai melalui
penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

(6) kontinuitas pelayanan, mencakup:

•pemlaian,    pemberian    prioritas,     dan

pengidentifikasian  sumber  daya  pendukung
atas  kegiatan komputensasi yang kritis dan
sensittf;

•langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi
potensi  kerusakan dan  terhentinya operasi
komputer;

•pengembangan   dan   pendokumentasian
rencana   komprehensif    untuk   mengatasi
kejadian tidak terduga; dan

•pengujian secara berkala atas rencana untuk
mengatasi   kejadian   tidak   terduga  dan
melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pengendalian aplikasi, terdiri atas:
(1)pengendalian otorisasi, meliputi:

•pengendalian terhadap dokumen sumber;

•pengesahan atas dokumen sumber;
•pembatasan akses ke terminal entri data; dan
•penggunaan file induk dan laporan khusus

untuk memastikan bahwa seluruh data yang
diproses telah diotorisasi.

(2)pengendalian kelengkapan, meliputi:
•pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi

yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
•pelaksanaan    rekonsiltasi    data    untuk

memverifikasi kelengkapan data.

(3)pengendalian akurasi, meliputi:
•penggunaan   desain   entri   data   untuk

mendukung akurasi data;
•pelaksanaanvalidasidatauntuk

mengidentifikasi data yang salah;
•pencatatan,   pelaporan,   investigasi,   dan

perbaikan data yang salah dengan segera; dan
•reviu    atas    laporan    keluaran    untuk

mempertahankan akurasi dan validitas data.

(4)pengendalian terhadap keandalan pemrosesan
dan file data, meliputi

•penggunaan prosedur yang memastikan bahwa
hanya  program  dan  file  data  versi  terkini
digunakan selama pemrosesan;

•penggunaan program yang memiliki prosedur
untuk memverifikasi bahwa versi file komputer
yang sesuai digunakan selama pemrosesan;

•penggunaan program yang memiliki prosedur
untuk  mengecek  internal file header labels
sebelum pemrosesan; dan

•penggunaan   aplikasi    yang    mencegah
perubahan file secara bersamaan.

Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset,
pimpinanPengadilanwajibmenetapkan,
mengimplementasikan,    dan    mengkomunikasikan
kepada seluruh pegawai:

•rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur
pengamanan fisik; dan

•rencana pemulihan setelah bencana.

f. penetapan  dan  reviu

e pengendalian fisik atas
aset,
PimpinanPengadilan
wajibmelaksanakan
pengendalian  fisik  atas
asset.

d. pengendalian aplikasi.



Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya
dan pencatatannya Pimpinan Pengadilan wajib

menugaskan pegawai yang bertanggung jawab
terhadap penyimpanan sumber daya dan
pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan
tersebut secara berkala.

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik
pimpinan Instansi wajib memiliki, mengelola,
memelihara, dan secara berkala memutakhirkan
dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem
Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian
penting.

Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat
waktu, Pimpinan Pengadilan perlu mempertimbangkan:

•   transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan
tepat dan dicatat segera; dan

•    klasifikasi  dan  pencatatan  yang  tepat
dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi
atau kejadian.

Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber

daya dan pencatatannya, Pimpinan Pengadilan wajib
memberikan akses hanya kepada pegawai yang
berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan
tersebut secara berkala.

•menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
•mereviu dan melakukan validasi secara periodik

atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator
kinerja;

•mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja;
dan

•mem band ingkan secara terus-menerus data capaian
kinerja  dengan  sasaran  yang  ditetapkan  dan
selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, Pimpinan
Pengadilan harus menjamin bahwa seluruh aspek

utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1
(satu) orang.

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian,
Pimpinan Pengadilan wajib menetapkan dan
mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi
kepada seluruh pegawai.

dokumentasi yang baik
atasSistem
Pengendalian Intern
serta transaksi dan
kejadian penting

Pimpinan Instansi wajib
menyelenggarakan

dokumentasi  yang  baik
atasSistem
Pengendalian Intern serta
transaksi dan kejadian
penting.

g. pemisahan fungsi;
Pimpinan Pengadilan

wajibmelakukan
pemisahan fungsi.

h otorisasi atas transaksi

dan kejadian yang
penting;

Pimpinan Pengadilan
wajib melakukan otorisasi
atas transaksi dan
kejadian yang penting.

pencatatan yang akurat
dan tepat waktu atas
transaksi dan kejadian;
Pimpinan Pengadilan
wajibmelakukan
pencatatan yang akurat
dan tepat waktu atas
transaksi dan kejadian.

pembatasan akses atas
sumber daya dan
pencatatannya;

PimpinanPengadilan
wajib membatasi akses
atas sumber daya dan
pencatatannyadan
menetapkan akuntabilitas
terhadap sumber daya
dan pencatatannya.

k. akuntabilitas terhadap
sumber daya dan
pencatatannya;

atas indikator dan
ukuran ktnerja;

Pimpinan Pengadilan
wajib menetapkan dan
mereviu jndikator dan

ukuran kinerja



Pemantauan Sistem
Pengendalian Intern
dilaksanakan melalui
pemantauan
berkelanjutan, evaluasi

terpisah, dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit
dan reviu lainnya.

Pimpinan
Pengadilan
wajib
melakukan
pemantauan
Sistem
Pengendalian
Intern.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui
kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,
rekonsiliast, dan tindakan lain yang terkait dalam
pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian

sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem
Pengendalian Intern.

T indak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya
hams segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil
audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

INDIK AT ORSA SARANPE NERAPA N"

6.  Pemantauan Pengendalian Intern

sistem informasi secara terus menerus.
(5) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui

dan sarana komunikasi' dan
(1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk

pimpinan hams:
Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif
PtNERAPA N

efektif
diselenggarakan   secara
informasi          wajib
K omunikasi        atas
INDIK ATOR

waktu yang
tepat.

bentuk dan
informasi dalam
sikan
mengkomunika
mencatat,  dan
mengidentifikas,
Pimpinan wajib
SA SARA N

5.   Informasi dan K omumkasi
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C. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi:

a.penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
bsosialisasi SPIP;
C-pendidikan dan pelatihan SPIP;
dpembimbingan dan konsultansi SPI; dan
e.peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern.

B. Pengawasan Intern

Pengawasan intern dilakukan A parat Pengawasan Intern, dalam hal ini adalah Hakim
Pengawas Bidang di bawah koordinator pengawasan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Pengawasan intern mela'ui:

a.audit;
b.reviu;
c.evaluast;
d.pemantauan; dan
e.kegiatan pengawasan lainnya.

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern wajib membuat
laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh
mdalui koordinator pengawasan.

Secara berkala, K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh menyusun dan menyampatkan
ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan T inggi Banda Aceh.

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan Pengadilan Negeri Banda A ceh. Upaya memperkuat dan
menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dilakukan:

a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi PN Banda Aceh termasuk
akuntabilitas keuangan negara; dan

b.pembinaan penyelenggaraan SPI.

BA B III
PENGUATA N EFEK T IV ITAS PE NY EL ENGGA R AA N S1STE M PE NGENDAL IA N INT ER N
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Ditetapkan di: Banda Aceh
17

PET UNJ UK  PELA K SA NAAN SISTEM PENGENDAL IAN INTERN
PENGA DILAN NEGERI BA NDA ACEH

K ET UA  PENGA DILA N NEGER I BA NDA ACE H,

Menimbang:  a. bahwa  slstem Pengendalian  intern  diselenggarakan dalam rangka

meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilltas pengelolaan
keuangan pada institusi;

b. bahwa sistem Pengendaiian Intern ini kemudian diintegrasikan dalam
pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas K orupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan
Negeri Banda A ceh, maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Mengingat:     1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2.Undang-Undang Nomor  Republik Indonesia 49 T ahun 2009 tentang
Perubahan K edua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3.Peraturan Pemehntah Republik Indonesia Nomor 60 T ahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemehntah;

4.Peraturan Menteri   Pendayagunaan A paratur  Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah bebas K orupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di L ingkungan PN Banda Aceh;

5.K eputusan  K etua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor
194A/K MA/SK/X I/2014 tentang Pembentukan T im Pembangunan Zona
Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia,

MEMUTUSK A N

Menetapkan : K EPUTUSA N K ET UA PE NGA DILA N NEGE RI BA NDA  ACEH T ENTA NG
PETUNJ UK PELA K SA NAAN SIST EM PENGENDA L IAN INTERN
PENGA DILA N NEGER I BA NDA  ACEH

K ESATU : Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri
Banda Aceh sebagaimana dalam terlampir, untuk dijadikan acuan dalam

pelaksanaan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

KEDUA: K eputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan
dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat
keputusan ini;

K EPUT USA N K ET UA  PENGA DiLAN NEGE R t BA NDA  ACE H
NOMOR3TA HUN 2017

PENGAOIL AN NEGE R I BA NDA  A CE H

TERK ENDA L I



PETUNJ UK  PE L AK SANAA N SISTEM PE NGENDAL IA N INTE RN
PE NGADILAN NE GE RI BANDA A CE H

BAB I
PENDAHULUAN

A.L atar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,

telah diterbitkan Peraturan Pemerlntah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern ini kemudian diintegrasikan dalam

pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas K orupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani;

Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri
Mempawah, maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk T eknis Sistem Pengendalian Intern Pengadilan
Negeri Mempawah sebagai acuan penerapannya;

B.Maksud dan Tujuan

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Mempawah
dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

C.Ruang L ingkup

L ingkup Sistem Pengendalian Intern terdiri atas unsur:
a.lingkungan pengendalian;
b.penilaian risiko;
C. kegiatan pengendalian;
d.informasi dan komunikasi; dan
e.pemantauan pengendalian intern.

Unsur Sistem Pengendalian Intern ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern

yang telah dipraktikkan di lingkungan instansi pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

a.L ingkungan pengendalian.
Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam
keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap
pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b,Penilaian risiko.
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi
baik dan luar maupun dan dalam.

LAMPIRAN
K EPUTUSAN K ETUA PENGA DILAN NE GERI BA NDA  ACE H
NOMOR   TA HUN2017
TE NT ANG
PETUNJ UK   PELA K SANAAN SISTE M PENGENDAL IA N
INTE RN PENGADILA N NE GERI BANDA ACEH

PENGA DIL A N NEGE R I BANDA  ACE H



(1)Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi
pada masing-masing posisi.

(2)Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas
dan fungsi pada masing-masing posisi.

(3)Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan
untuk membantu pegawai mempertahankan dan

(1)Menyusun dan menerapkan aturan perilaku,

(2)Memberikan  keteladanan  pelaksanaan  aturan

perilaku  pada  setiap  tingkat     pimpinan  di
Pengadilan Negeri { PN) Banda A ceh.

(3)Menegakkan tindakan disiplin yang tepat  atas
penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur,
atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

(4)Menjelaskan   dan   mempertanggungjawabkan
adanya intervensi atau pengabaian pengendalian
intern.

(5)Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat
mendorong perilaku tidak etis.

b. K omitmen terhadap
kompetensi.

a. Penegakan integrita:

dan nilai etika
mendptakan dan
memelihara
l ingkungan
pengendalian
yang
menimbulkan
peri  la ku positif
dan kondusif
untuk penerapan
Sistem
Pengendalian
Intern dalam
l ingkungan kerja
PN Banda A ceh

PENE RA PANSA SARA N

A . Umum

1. L ingkungan Pengendalian

BAB II

PE LAK SA NAAN

c.K egiatan pengendalian.
K egiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan.
K egiatan pengendalian hams efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d.Informasi dan komunikasi.
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan dan pihak lain yang ditentukan.
Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga
memungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e.Pemantauan.
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan
bahwa rekomendasi basil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian
integral dari kegiatan Pengadilan Negeri Mempawah.

D. Pengertian Umum

Dalam K eputusan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan serta seluruh hakim dan pegawai Pengadilan
Negen Mempawah 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.

2.Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Mempawah, yang selanjutnya disingkat SPIPN
Mempawah, adalah Sistem Pengendalian Intern  yang diselenggarakan  di  lingkungan
Pengadilan Negeri Mempawah,

3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pengadilan
Negeri Mempawah 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 kelola yang baik.



(1)Memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas
ketaatan,  kehematan,  efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Pengadilan;

(2)Memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas     manajemenrisiko     dalam

;1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak
rekrutmen sampal dengan pemberhentian

pegawai.

(2)Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam

proses rekrutmen.

(3)Supervisi  periodik  yang  memadai  terhadap
pegawai.

(1)Wewenang diberikan kepada hakim/pegawai yang
tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya
dalam rangka pencapaian visi misi PN Banda

Aceh.

(2)Hakim/Pegawai yang diberl wewenang memahami
bahwa wewenang dan tanggung jawab yang

diberikan terkait dengan pihak lain dalam institusi
PN Mempawah.

(3)Hakim/Pegawai yang diberi wewenang memahami
bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung
jawab  terkait   dengan  penerapan  SPI  PN
Mempawah.

(1)Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan
dl PN Mempawah,

(2)Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung
jawab dalam PN Banda A ceh;

(3)Memberikan  kejelasan hubungan  dan jenjang
pelaporan Intern dalam PN Banda Aceh;

(4)Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik
terhadap struktur organisasi sehubungan dengan
perubahan lingkungan strategls; dan

(5)Menetapkan  jumlah  pegawai  yang  sesuai,
terutama untuk poslsi pimpinan.

meningkatkan kompetensi pekerjaannya.

(4)Membina kemampuan manajerial pejabat   PN
Banda A ceh

(5)Pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan
Pengadilan.

(1)Mempertimbangkan  risiko dalam pengambilan
keputusan

(2)Menerapkan manajemen berbasis kinerja.

(3)Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPI.

(4)Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan
penggunaan yang tidak sah.

(5)Melakukan  interaksi  secara  intensif   dengan
pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.

(6)Merespon secara positif terhadap pelaporan yang
berkaltan  dengan  keuangan,  penganggaran,
program, dan kegiatan.

g Perwujudan peran
aparat pengawasan
intern Pengadilan

yang efektif;

f. Penyusunandan
penerapan kebijakan
yang sehat tentang
pembinaan sumber
daya manusia;

e. Pendelegasian
wewenangdan

tanggungjawab
yang tepat.

d. Pembentukan
struktur organisasi
yang sesuai dengan
kebutuhan.

c  K epemimpinan yang

kondusif



Reviu  atas  kinerja Instansi  dilaksanakan dengan
mem band ing kan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang
ditetapkan.

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia,
pimpinan PN Banda A ceh harus:

(1) mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan
strategi instansi kepada pegawai;

PE NERAPAN
a reviu   atas   kinerja

Instansi          yang
bersangkutan

b pembinaan    sumber
daya manusia

INDIK ATOR
qendalian

Pimpinan wajib
menyelenggara
kan kegiatan
pengendalian
sesuai
dengan ukuran,
kompleksitas,
dan sifat dari
tugas dan
fungsi instansi

SA SARA N
4.  K eqiatan Pe

Pimpinan  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dalam
menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

(1)Menggunakan metodologi yang sesuai untuk visi
mist  PN Banda A ceh dan tujuan pada tingkatan
kegiatan secara komprehensif.

(2)Menggunakan  mekanisme yang  memadai  untuk
mengenali risiko dari  faktor  eksternal dan faktor
internal.

(3)Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

(1)V isi misi PN Banda A ceh memuat pernyataan dan
arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis,
dan terikat waktu.

(2)V isi misi wajib dikomunikasikan kepada seluruh
hakim/pegawai.

(3)Untuk mencapai tujuan, Pimpinan menetapkan;
•strategi operasional yang konsisten; dan
•strategi manajemen terintegrasi dan rencana

penilaian risiko.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan, dilakukan
dengan memperhatikan:

(1)berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis.

(2)saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak
bertentangan satu dengan lainnya.

(3)relevan dengan seluruh kegiatan utama.

(4)mengandung unsur kriteria pengukuran.

(5)didukung sumber daya yang cukup; dan

(6)melibatkan seluruh tingkat  pejabat  dalam proses
penetapannya.

b Analisis risiko.
Analisis risiko dilaksana-
kan untuk menentukan
dampak dari nsiko yang

telah diidentifikasi
terhadap pencapaian visi
misi PN Mempawah.

a identifikasi risiko

Pimpinan telah
menetapkan visi misi
Pengadilan dan tujuan
pada tingkatan kegiatan.

Pimpinan PN
Banda Aceh
wajib
melakukan
penilaian risiko.

PE NERAPA NINDIK AT ORSASARAN
2 Penilaian Risiko

Diwujudkan dengan adanya mekanisme sal ing uji
antar Pengadilan terkait.

(3}  Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan.

tugas   dan   fungsi   PN Ipenyelenggaraan
Banda A ceh;

Hubungankerja

yang  baik  dengan
Pengadilan terkait



pelaksanaan        pemisahan        tugas;
•   penetapan    pengendalian   akses   untuk

tugas tersebut;
dan penetapan kebijakan untuk memisahkan

•    identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan
(5) pemisahan tugas, mencakup:

terhadap perangkat lunak sistem.
•   pengendalian atas perubahan yang dilakukan

penggunaan perangkat lunak sistem;
•   pengendalian dan pemantauan atas akses dan

dokumentasi atas otorisasi akses;
berdasarkan  tanggung jawab pekerjaan  dan

•   pembatasan akses ke perangkat lunak sistem
mencakup:

(4) pengendalian  atas  perangkat   lunak  sistem,

•   kepustakaan perangkat lunak
terselenggaranya pengendalian atas

perangkat lunak yang baru dan yang
•   dimutakhirkan; dan
•   penetapan    prosedur    untuk    memastikan

•   pengujian   dan   persetujuan   atas  seluruh
dan modifikasi program;

•   otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi
perubahan perangkat lunak aplikasi, mencakup:

(3) pengendalian   atas   pengembangan    dan

perbaikan dan penegakan disiplin.
investigasi  atas  pelanggaran,  serta tindakan

•   pemantauan atas akses ke sistem informasi,

•   tidak diotorisasi; dan
mencegah dan mendeteksi akses yang

•   pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk
akses ke informasi secara formal;

•   identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi
berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;

•    klasifikasi  sumber   daya  sistem informasi

(2) pengendalian atas akses, mencakup:

jika diperlukan.
dan melakukan perubahan program pengamanan

•  pemantauan  efektivitas program pengamanan
pengamanan;

daya   manusia   terkait     dengan   program

• penetapan           organisasi         untuk
mengimplementasikan dan mengelola program

pengamanan,
•   penguraian tanggung jawab pengamanan secara

jelas,
•   implementasi kebijakan yang efektif atas sumber

kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
menggambarkan  program  pengamanan  serta

•   pelaksanaan  penilaian  risiko secara periodik
yang komprehensif;

•  pengembangan  rencana  yang  secara  jelas

(1) pengamanan sistem informasi, mencakup:

Pengendalian umum terdirf

penilaian  kinerja, serta  rencana pengembangan
pegawai,  ketentuan  disiplin  pegawai,   sistem
kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas
program pendtdikan dan pelatihan pegawai, sistem

(3) membuat   uraian  jabatan,  prosedur   rekrutmen,

visi dan misi;
sumber daya manusia yang mendukung pencapaian

(2) membuat   strategi  perencanaan  dan  pembinaan

umum dan
Meliputi     pengendalian

IIIIV/IIMC1 Î,         L >l IIUIN
memastikan akurasi dan
kelengkapan informasi.

pengelolaan    sistem
Inforinnci        i rn11 • W

c pengendalian     atas

diharapkan.

berfungsi
seperti yang

bahwa kegiatan

tersebut masih
C A Cii î  H^n

memastikan
untuk
secara teratur

kegiatan
pengendalian
dievaluasi

tertulis.
secara
ditetapkan
sesuai yang
dilaksanakan
harus
ditetapkan
yang telah

e. prosedur

secara
tertulis.

ditetapkan
harus
prosedur

d. kebijakan dan

khusus
Instansi

c. kegiatan

pengendalian
yang dipilih
disesuaikan

dengan sifat

risiko.

dengan

proses
penilaian

dikaitkan

pengendalian
harus

b. kegiatan

Banda A ceh.

pada kegiatan
pokok PN

a. kegiatan

pengendalian
diutamakan

A ceh.
PN Banda



Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator
dan pengukuran kinerja, pimpinan Pengadilan harus:

•pengendalian atas kegiatan pegawai melalui
penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

(6) kontinuitas pelayanan, mencakup:

•pemlaian,    pemberian    prioritas,     dan

pengidentifikasian  sumber  daya  pendukung
atas  kegiatan komputensasi yang kritis dan
sensittf;

•langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi
potensi  kerusakan dan  terhentinya operasi
komputer;

•pengembangan   dan   pendokumentasian
rencana   komprehensif    untuk   mengatasi
kejadian tidak terduga; dan

•pengujian secara berkala atas rencana untuk
mengatasi   kejadian   tidak   terduga  dan
melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pengendalian aplikasi, terdiri atas:
(1)pengendalian otorisasi, meliputi:

•pengendalian terhadap dokumen sumber;

•pengesahan atas dokumen sumber;
•pembatasan akses ke terminal entri data; dan
•penggunaan file induk dan laporan khusus

untuk memastikan bahwa seluruh data yang
diproses telah diotorisasi.

(2)pengendalian kelengkapan, meliputi:
•pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi

yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
•pelaksanaan    rekonsiltasi    data    untuk

memverifikasi kelengkapan data.

(3)pengendalian akurasi, meliputi:
•penggunaan   desain   entri   data   untuk

mendukung akurasi data;
•pelaksanaanvalidasidatauntuk

mengidentifikasi data yang salah;
•pencatatan,   pelaporan,   investigasi,   dan

perbaikan data yang salah dengan segera; dan
•reviu    atas    laporan    keluaran    untuk

mempertahankan akurasi dan validitas data.

(4)pengendalian terhadap keandalan pemrosesan
dan file data, meliputi

•penggunaan prosedur yang memastikan bahwa
hanya  program  dan  file  data  versi  terkini
digunakan selama pemrosesan;

•penggunaan program yang memiliki prosedur
untuk memverifikasi bahwa versi file komputer
yang sesuai digunakan selama pemrosesan;

•penggunaan program yang memiliki prosedur
untuk  mengecek  internal file header labels
sebelum pemrosesan; dan

•penggunaan   aplikasi    yang    mencegah
perubahan file secara bersamaan.

Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset,
pimpinanPengadilanwajibmenetapkan,
mengimplementasikan,    dan    mengkomunikasikan
kepada seluruh pegawai:

•rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur
pengamanan fisik; dan

•rencana pemulihan setelah bencana.

f. penetapan  dan  reviu

e pengendalian fisik atas
aset,
PimpinanPengadilan
wajibmelaksanakan
pengendalian  fisik  atas
asset.

d. pengendalian aplikasi.



Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya
dan pencatatannya Pimpinan Pengadilan wajib

menugaskan pegawai yang bertanggung jawab
terhadap penyimpanan sumber daya dan
pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan
tersebut secara berkala.

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik
pimpinan Instansi wajib memiliki, mengelola,
memelihara, dan secara berkala memutakhirkan
dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem
Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian
penting.

Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat
waktu, Pimpinan Pengadilan perlu mempertimbangkan:

•   transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan
tepat dan dicatat segera; dan

•    klasifikasi  dan  pencatatan  yang  tepat
dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi
atau kejadian.

Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber

daya dan pencatatannya, Pimpinan Pengadilan wajib
memberikan akses hanya kepada pegawai yang
berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan
tersebut secara berkala.

•menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
•mereviu dan melakukan validasi secara periodik

atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator
kinerja;

•mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja;
dan

•mem band ingkan secara terus-menerus data capaian
kinerja  dengan  sasaran  yang  ditetapkan  dan
selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, Pimpinan
Pengadilan harus menjamin bahwa seluruh aspek

utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1
(satu) orang.

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian,
Pimpinan Pengadilan wajib menetapkan dan
mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi
kepada seluruh pegawai.

dokumentasi yang baik
atasSistem
Pengendalian Intern
serta transaksi dan
kejadian penting

Pimpinan Instansi wajib
menyelenggarakan

dokumentasi  yang  baik
atasSistem
Pengendalian Intern serta
transaksi dan kejadian
penting.

g. pemisahan fungsi;
Pimpinan Pengadilan

wajibmelakukan
pemisahan fungsi.

h otorisasi atas transaksi

dan kejadian yang
penting;

Pimpinan Pengadilan
wajib melakukan otorisasi
atas transaksi dan
kejadian yang penting.

pencatatan yang akurat
dan tepat waktu atas
transaksi dan kejadian;
Pimpinan Pengadilan
wajibmelakukan
pencatatan yang akurat
dan tepat waktu atas
transaksi dan kejadian.

pembatasan akses atas
sumber daya dan
pencatatannya;

PimpinanPengadilan
wajib membatasi akses
atas sumber daya dan
pencatatannyadan
menetapkan akuntabilitas
terhadap sumber daya
dan pencatatannya.

k. akuntabilitas terhadap
sumber daya dan
pencatatannya;

atas indikator dan
ukuran ktnerja;

Pimpinan Pengadilan
wajib menetapkan dan
mereviu jndikator dan

ukuran kinerja



Pemantauan Sistem
Pengendalian Intern
dilaksanakan melalui
pemantauan
berkelanjutan, evaluasi

terpisah, dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit
dan reviu lainnya.

Pimpinan
Pengadilan
wajib
melakukan
pemantauan
Sistem
Pengendalian
Intern.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui
kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,
rekonsiliast, dan tindakan lain yang terkait dalam
pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian

sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem
Pengendalian Intern.

T indak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya
hams segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil
audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

INDIK AT ORSA SARANPE NERAPA N"

6.  Pemantauan Pengendalian Intern

sistem informasi secara terus menerus.
(5) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui

dan sarana komunikasi' dan
(1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk

pimpinan hams:
Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif
PtNERAPA N

efektif
diselenggarakan   secara
informasi          wajib
K omunikasi        atas
INDIK ATOR

waktu yang
tepat.

bentuk dan
informasi dalam
sikan
mengkomunika
mencatat,  dan
mengidentifikas,
Pimpinan wajib
SA SARA N

5.   Informasi dan K omumkasi
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C. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi:

a.penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
bsosialisasi SPIP;
C-pendidikan dan pelatihan SPIP;
dpembimbingan dan konsultansi SPI; dan
e.peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern.

B. Pengawasan Intern

Pengawasan intern dilakukan A parat Pengawasan Intern, dalam hal ini adalah Hakim
Pengawas Bidang di bawah koordinator pengawasan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Pengawasan intern mela'ui:

a.audit;
b.reviu;
c.evaluast;
d.pemantauan; dan
e.kegiatan pengawasan lainnya.

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern wajib membuat
laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh
mdalui koordinator pengawasan.

Secara berkala, K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh menyusun dan menyampatkan
ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan T inggi Banda Aceh.

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan Pengadilan Negeri Banda A ceh. Upaya memperkuat dan
menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dilakukan:

a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi PN Banda Aceh termasuk
akuntabilitas keuangan negara; dan

b.pembinaan penyelenggaraan SPI.

BA B III
PENGUATA N EFEK T IV ITAS PE NY EL ENGGA R AA N S1STE M PE NGENDAL IA N INT ER N



K EPUT USA N K ETUA PENGA D1LA N NEGERI /PHI/TIP1K OR  BANDA  A CEH
NOMOR: 48/SK  /K PN-BNA/X I/2019

TENTANG

PENUNJ UK AN K OORDINATOR HAK IM PENGAWAS DA N HA K IM-HA K IM
PENGAWAS BIDA NG PA DA PENGADIL AN NEGERI /PHI/T JPIK OR

BA NDA  A CEH K EL A S IA
K ETUA  PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIK OR BANDA  A CEH

MEN1MBANG : a. Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga
dan mengendalikan agar tugs-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

b.Bahwa dengan adanya mutasi, promosi dan alih tugas para Hakim di lingkungan
Pengadilan Negeri Banda A ceh maka periu dibentuk kembali Penunjukan
K oordinator Hakim Pengawas dan Hakim -  Hakim Pengawas Bidang pada

Pengadiian Negeri /PHETipikor Banda A ceh K elas IA ;

c.Bahwa K oordinator Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Pengawas Bidang yang
ditunjuk dalam K eputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu dalam
melaksanakan tugasnya sebagai K oordinator Hakim Pengawas dan Hakim - Hakim

Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri /PHI/T ipikor Banda A ceh K elas IA ;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 3 T ahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang K ekuasaan Kehakiman;

3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4.K eputusan K etua Mahkamah A gung R I. Nomor : K MA /080/SK /IV /2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di L ingkungan Lembaga peradilan

5.K eputusan K etua Mahkamah Agung RI. Nomor: K MA/032/SK/1V /2007 tentang
Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di L iogkungan Badan-
badan Peradilan;

6.K eputusan K MA Nomor : 145/K MA /SK/V III/2007 Tentang Pemberlakuan Buku
IV  Pedoman Pelaksanaan T ugas dan Administrasi Pengadilan;

7.Peraturan Mahkamah A gung RI. No. 7 Tahun 2015 T entang Organisasi dan T ata
K erja K epaniteraan dan K esekretariatan Peradilan;

8.Surat K eputusan K etua Pengadilan Negeri/PHI/T ipikor K elas IA  Banda Aceh
Nomor : 48/SK/K PN-BNA/V I/2019 tanggal 07 November 2019 Tentang Susunan
Hakim Pengawas   pada  K epaniteraan  dan  K esekretariatan  Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor K elas IA  Banda A ceh;

MEMUTUSK AN

MENETAPK AN : PENUNJUK AN K OORDINA TOR HA K IM PENGAWAS DAN HA K IM-HA K IM
PENGA WAS BIDANG PADA PENGADIL AN NEGERI /PHI/TIPIK OR  BANDA
A CEH K EL AS LA ;

PERTAMA : Menyatakan tidak berlaku lagi Surat K eputusan K etua Pengadilan
Negeri/PHI/T ipikor Banda Aceh Nomor: 48/SK/K PN-BNA/V I/2019 tanggal 07
November 2019 Tenlang Susunan Hakim Pengawas pada K epaniteraan dan
K esekretariatan Pengadilan Negeri/PHI/T ipikor Banda Aceh K elas IA ;



DITETAPK AN DI : BANDA  A CEH
PADATANGGAL : 08 NOV EMBER 2019

K ET UA  PENGA DIL A ÊGERI/PHI/T IPIK OR

K EDUA: Menunjuk dan menugaskan (Coordinator  Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim
Pengawas Bidang yang namanya tertera dalam L ampiran Surat K eputusan ini
sefoagai K oordinator Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Pengawas Bidang pada

Pengadilan Negeri/PHI/T ipikor K elas LA  Banda A ceh;

K ETIGA: Hakim-Hakim Pengawas Bidang selain bertugas melakukan pengawasan, juga

memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada para Pejabat
Struktural maupun para Pejabat Fungsional serta petugas-petugas terkait;

K EEMPAT   : Dalam melaksanakan tugasnya Hakim-Hakim Pengawas Bidang tersebut, dibawah

Koordinasi Wakil K etua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh K elas IA ;

K EL IMA: Hakim-Hakim Pengawas Bidang tersebut melaksanakan Surat K eputusan ini dengan
penuh tanggung jawab da melaporkan secara tertulis setiap bulannya kepada Ketua

Pengadilan melalui Wakil K etua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh
K elas IA ;

K EENAM: Surat K eputusan ini berlaku sejak tanggl ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlimya.
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NAMA  B1DANG PENGA WA SAN   "

Pembina T k.I (IV /b)

Pembina Utama Muda (IV /c)

Penata T k.I (111/d)

Pembina T k. I (IV /b)

Pembina Utama Muda (IV /c)

Pembina T k. I (IV /b)

Pembina T k. I (IV /b)

Penata Tk.l (Hl/d)

Pembina T k.I (IV /b)

Pembina Utama Muda (IV /c)

PA NGK A T /GOL .R

19670718 199603 1 003

19621216 199003 2 003

19771006 200212 1002

19671231 199103 1 036

19640413 198503 1 004
-

19611231 198303 2 018

19620417 198303 1 003

19770531200212 1003

19670718 199603 1 003

19701207 199203 1 001
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SADRI. S.H., M.H.

ELFA MA  ZAIN, S.H.

ETI A T UT 1, S.H., M.H

Drs. EDY  PRA Y 1TNO

MUZAK IR, S.H., M.H

RON!  SUSA NT A, S.H.

CA HY ONO, S.H., M.H.

Dr. DA HLA N, S.H., M.H.
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Umpiran K eputusan K etua Pengadilan Negeri/PHI/T ipikor Banda Aceh K elas IA
Nomor: 48/SK/K PN-BNA/X I/2019
T anggal: 08 November 2019











Banda Aceh, 1 J uni 2020

SPIP)

Kepada Y th:

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Selaku Pembina Satuan T ugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di-

Tempat

Prihal: Laporan

Berdasarkan Surat K eputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

11/SK /K PN-BNA/III/2020 tanggal 12 Marat 2020 tentang TIM Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA , Bersama ini kami

lapotkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Selaku Pembina Satuan T ugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa pengaduan

untuk periode bulan Mei 2020 tldak ada pelaporan yang masuk di meja pengaduan.

(NIHIL )
Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

PENGA DILAN NEGERI BA NDA  A CEH K ELAS IA
J alan Cut Meutia No. 23 Banda A ceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
E -maii: itpnbanda@gmail.com

K oda Poa 23242



Banda Aceh, 1 Mei 2020

Kepada Y ih:

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Selaku Pembina Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di-

Tempat

Prihal: Laporan

Berdasarkan Surat K eputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

11/SK/KPN-BNA/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang TIM Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh K elas IA , Beisama ini kami

laporkan kepada K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh Selaku Pembina Satuan T ugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) bahwa pengaduan

untuk periods bulan April 2020 tldak ada pelaporan yang masuk di meja pengaduan.

(NIHIL )
Oemikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
E -mail: itpnbanda@gmail.com

K oda Poa 23242

PENGA DILAN NEGERI BANDA  A CEH K ELAS IA
J alan Cut Meutia No. 23 Bands A ceh



, Banda Aceh, 2 April 2020

Sistem Pengenda(ian Intern Pemerintah (PIP)

Kepada Y th:

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Selaku Pembina Satuan T ugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)
di-
Tempat

Prihal: Laporan Evaluasi Pengaduan

Berdasarkan Surat Keputusan K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

11K /K PN-BNA/lll/2020 tanggal 12 Maiet 2020 tentang TIM Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA , Bersama ini kami

laporkan kepada K etua Pengadilan Negeri Banda Aceh Selaku Pembina Satuan T ugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa pengaduan

untuk periode bulan Maret 2020 tidak ada pelaporan yang masuk di meja pengaduan.

(NIHIL ).
Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

PENGA DILAN NEGERI BANDA  A CEH K EL AS IA
J alan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
E -mail: itpnbanda@gmall.com

K oda Poa 23242



, S.H., M.H

Banda Aceh, 2 Maret 2020

Satuan Tugas Penyeienggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kepada Y th:

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Selaku Pembina Satuan T ugas Penyeienggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)
di-

Tempat

Prihal: Laporan Evaluasi Pengaduan

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

W1.U1/3844/K PN/X /2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Satuan Tugas
Penyeienggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di L lngkungan

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA , Bersama inl kami laporkan kepada Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Banda Aceh Selaku Pembina Satuan T ugas Penyeienggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa pengaduan untuk periods bulan Februari

2020tidakadapelaporanyang masukdi mejapengaduan. (NIHIL )
Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

PENGADIL AN NEGERI BA NDA  A CEH K ELAS IA
J alan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
E -mail: itpnbanda@gmail.com

Kodo Poa 23242



Banda Aceh, 3 Februari 2020

Satuan Tugas Penyelenggaraan

Sistem Perjjfl îajan Intern Pemerintah (SPIP)

Kepada Y th:

Ketua Pengadilan Negeri Banda A ceh
Selaku Pembina Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di-

Tempat

Prihal: Laporan Evaluasi Pengaduan

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

W1.U1/3844/K PN/X /2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di L ingkungan

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA , Bersama ini kami laporkan kepada Bapak K etua

Pengadilan Negeri Banda Aceh Selaku Pembina Satuan T ugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa pengaduan untuk periode bulan J anuari

2020 tidak ada pelaporan yang masuk di meja pengaduan. ( NIHIL )

Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

PENGADILAN NEGERI BA NDA  A CEH K ELAS IA
J alan Cut Meutia No. 23 Banda A ceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
E -mail: itpnbanda@gmail.com

K odePos 23242



Drs. EFBNW, S.H.

Banda Aceh, 2 J anuari 2021

Sistem Pengendalian InternJ 'emerintah ( SPIP )

Ket

K epada Y th:

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Selaku Pembina Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)
di-
Tempat

Prihal: L aporan

Berdasarkan Surat K eputusan K etua Pengadilan Negeri Banda A ceh Nomor

11/SK/KPN-BNA/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang T IM Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Banda A ceh K elas IA, Bersama ini kami

laporkan kepada K etua Pengadilan Negeri Banda A ceh Selaku Pembina Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa pengaduan

untuk periode bulan J uni sampai dengan Desember 2020 tidak ada pelaporan yang masuk

di meja pengaduan.( NIHIL )

Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

PENGA DILA N NEGERI BA NDA  ACEH K ELAS IA
J alan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh

Telepon : (06S1) 22141- 33230 Fax- 33230
E-mail: it.pnbanda@gmail.com

Kode Pos 23242



AINAL
NIP. 19660504 199212 2 001

PENGADILAN NEGERI/PHI/T IPIK OR BA NDA  A CEH

K EPUTUSAN K ETUA  PENGADIL AN NEGERI / PHI / TIPIK OR BANDA  ACEH
NOMOR: 32/SK/ K PN-BNA^ T/2020

TENTANG
PEDOMAN PENGAWA SAN INTERNAL  PA DA  PENGADIL AN NEGERI PHI /

T IPIK OR BANDA  A CEH

K ETUA  PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIK OR BANDA  ACEH
Menimbang  :  a.  Bahwa pengawasan  merupakan  salah satu fiingsi   pokok manajemen

sebagai pengendali agar tugas pokok dan fiingsi Pengadilan  Negeri Banda
A ceh dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan

b. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan pedoman pengawasan internal, yang meliputi
pengawasan melekat dan pengawasan melekat dan pengawasan rutin pada
pengadilan Negeri Banda A ceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 T ahun 2009 tentang Perabahan K edua atas Undang-
Undang Nomor 14Tahun 19SS tentang Mahkamah Agung Repubbk Indonesia;

2.Undang-UndangNomor 48 T ahun 2009 tentang K ekuasaan K ehakiman:

3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4.Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari K orupsi Dan WUayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
dilingkungan Instansi Pemerintah.

5.K eputusan  K etua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:
194A/K MA/SK/X I/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona
Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6.K eputusan Sekretaris  Mahkamah A gung  Republik Indonesia  Nomor
012.A/SEK/SK/X I/2010 tentang Pembentukan T im Pengembangan L aporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7.K epetusan K etua Mahkamah Agung RI Nomor K MA/080/SK/V III/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di L ingkungan L embaga Peradilan.

MEMUTUSK AN
Menetapkan : K EPUTUSAN K ETUA  PENGADIL AN NEGERI BANDA  A CEH TENTANG

PEDOMAN PENGA WA SAN INTERNAL PADA PENGADIL AN NEGERI
BANDA  A CEH.

K esatu:   Pedoman Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh K elas IA
sebagaimana terlampir;

K edua:  K eputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila di kemudian haritemyata terdapat kekeliruan dalam K eputusan ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
Salinan K eputusan ini disampaikan kepada

Y th. K etua Pengadilan T inggi Banda Aceh di Banda Aceh (sebagai laporan)

Ditetapkan di  : Banda Aceh
Pada Tanggal  : 03 J anuari 2020
K ETUA  PENGADIL AN NEGERI/PHI/T IPIK OR

BANDA A CEH



B. MAK SL D, T UJ UAN, DAN FUNGSI PENGAWASAN
1.   MA K SUD PENGA WA SAN
Pengawasan diaksanakan dengan maksud:

a.Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan
administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan tetah dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.Memperoleh umpan balikbagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-
tugas peradilan.

c.Mencegah terjadinya  penyimpangan, mal-administrasi,  dan ketidakefisienan
penyelenggaraan peradilan.

d.Menilai kineija.

A. PENGERTIAN UMUM

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang
mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendaUan yang
terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan
represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banda
Aceh K elas IA  secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan
masing-masing;

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang
diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian
serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang hams dilakukan untuk pelaksanaan
persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari
sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;

Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang
diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan
perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan
Iaporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;

Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang
kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan

lain- lain;

K lnerja Pelayanan Publik adalah suatutingkatpencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan

publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi
lembaga peradilan;

Tlndak L anjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan
rekomendasi hasil pengawasan.

PEDOMA N PENGA WA SAN INTERNAL
PADA  PENGADIL AN NEGERI BANDA  A CEH

Lampiran K eputusan

K etua Pengadilan Negeri/PHI/T ipikor Banda Aceh Kelas IA
Nomor : 32 /SK /K PN-BNA/I, /2020
Tangga! : 03 J anuari 2020
Tentang Pedoman Pengawasan Internal pada Pengadilan

Negeri Banda Aceh K elas IA



E.  BENT UK  DAN PRINSIP PENGA WASAN

1.BENTUK  PENGA WASAN Bentuk pengawasan terdiri atas :
a.Pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan;
b.Pengawasan tldak langsung, yaitu dilakukan dengan melakukan pengujian atau

penilaian atas laporan atau isi dokumen.

2.PRINSIP PENGAWA SAN
Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prlnsip-prinsip;

a. lndependensi, dalam pengertlan bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk
kepentlngan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan

lainnya
b.Objektivitas,  dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan

kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah hukum acara,
peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung,

kode etik dan Code of Conduct hakim;
c.K ompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparaUpersonil yang

dlhmjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas;
d.Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan

mekanisme yang telah ditentukan;
e.K oordinasi,  dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan

pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over-L apping;
f.hitegrasi dan Sinkronisasi,  dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan

mehbatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih
dalam melakukan pengawasan;

C.WEWENANG DAN TANGGUNG JA WA B PENGA WASAN

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggungjawab pengawasan berada

pada:
•Pimpinan Pengadilan Negeri Banda Aceh K elas IA .
•Seluruh pejabat kepaniteraan;
•Seluruh pejabat struktural di lingkungan PN Banda Aceh K elas IA .

D.RUANG L INGK UP DAN SASARAN PENGAWA SAN

Ruang Ungkup pengawasan meliputi  penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan
organisasi, administrasi, dan finansial peradilan;
Sasaran pengawasan:
1.L embaga peradilan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh K elas IA .
2.Aparat peradilan di L ingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh K elas IA .

2.TUJUAN PENGA WA SAN

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataanyang ada sebagai masukan dan
bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Negeri Banda A ceh K elas IA  untuk
menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas
pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh Kelas IA .

3.FUNGSI PENGAWA SAN
Fungsi Pengawasan meliputi:
a.Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya,

dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
c.Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang

meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara
yangmurah.



G. PELAPORAN, REK OMENDASI DAN T INDAK  L ANJ UTNY A

1.   Pelaporan
Hasil pemeriksaan rutin/reguler, pemeriksaan keuangan, dan penanganan pengaduan hams
datuangkan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat uraian pendahuluan, berita acara
pemeriksaan, kesimpulan atau pendapat, rekomendasi, dan lampiran-lampiran.

L HP disusun sesuai dengan standar sistem pelaporan pengawasan yaitu mencakup:
1.K ondisi (temuan/pelanggaran)
2.K riteria (ketentuan-ketentuan / peraturan perundang-undangan/ juklak-juknis / SOP).

3.Sebab (hal yang melatar belakangi kenapa terjadi pelanggaran).
4.A kibat (dampak/implikasi dari pelanggaran).
5.Rekomendasi (saran/perbaikan untuk menghilangkan temuan).

g. E fisien, E fektif danEkonomisdalampengertian bahwa pengawasan harus dilakukan
dengan waktu yang cepat, blaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara
maksimal.

F. PELAK SANAAN PENGAWASAN

1.PENGAWASAN RUTTN/REGULER
Pengawasan rutin/reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara

komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi:
a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup:

•administrasi persidangan.
•administrasi perkara;

b.Pelaksanaan tugas pokok dUingkungan kesekretartatan yang meneakup:
•administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi

umum lainnya;
c.Evaiuasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimptnan, Irinerja

lembaga peradilan, dan kualltas pelayanan publik

2.PENGA WA SAN K EUANGAN
Pelaksanaan pengawasan keuangan ini meliputi:
1.Current A udit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak

ketiga yang sedang berjalan yang merupakan bagian dari pengawasan reguler/rutin;
2.Post A  udit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.

3.PENANGANAN PENGADUAN
Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan
terhadap:
1.T ingkah laku aparat lembaga peradilan;
2.Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan;
3.K inetja lembaga peradilan;
4.K ualitas pelayanan publik lembaga peradilan



2.  REK OMENDASI

Rekomendasi merupakan usul atau saran dari pelaksana pengawasan berdasarkan
kesimpulan atau pendapat dari hasil pemeriksaan.

Rekomendasi ini dapat berupa:
1.Pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang ditemui;
2.Penyempurnaan-penyempurnaan atas kekurangan kekurangan yang ditemui;
3.Perbaikan-perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemui;
4.Penjatuhan hukuman disiplin atau pengenaan, tindakan terhadap aparat yang terbukti

atau terindikasi melakukan pelanggaran ataupenyimpangan.

3.  TINDAK  L ANJUT

Tindak lanjut adalah pelaksanaan dari rekomendasi hasil pengawasan. Tindak tanjut
ini dilaksanakan oleh pihak atau pejabat yang ditentukan didalam rekomendasi hasil
pengawasan yaitu:

1.Petugas'pejabat   pengelola administrasi  peradilan (misalnya untuk  melakukan
pembetulan, penyempurnaan, atau perbaikan dalam mengelola administrasi);

2.Pimpinan, pejabat kepaniteraan, dan pejabat kesekretariatan PengadilanNegeri Banda
AcehK elasIA .

Ditetapkan di  : Banda Aceh
Pada Tanggal  : 03 J anuari 2020
K ETUv  ̂PENGA DIL ANN^^^^ERI/PHimPIK OR

3.  Sebab:

2. K riteria:

B.Obyek Pemeriksaaaj
1.   Buku Jumal|
2    (sesuai dst Kerlas K erja Pemeriksaan, obyek mana yang akan diperiksa)J

C.Temuan:!
1.  K ondisi:|

A DasarHukum.
SK  K PN Banda Aceh No        tanggal..,

L APORANHA SIL  PENGAWA SAN HAK IM PENGAWA S BIDANG
K EPANITERAAN PA DA  PENGADILAN NEGERI BA ND A  ACEH

Contoh:
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