
Sosialisasi Penilaian Mturitas Penyelenggaraan SPIP 

Terintegrasi 

 

Dalam upaya implementasi berkelanjutan penyelenggaraan  SPIP sesuai dengan PP 60 
tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada tanggal 29 Oktober 
2021 bertempat di Safari Garden Bogor, Inspektorat utama melaksanakan sosialisasi 
penilaian mturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi secara hybrid (luring dan daring) 
dengan mengundang narasumber dari BPKP. 

Kegiatan dibuka oleh Inspektur Utama BPOM, Dra. Elin Herlina, Apt., M.P dihadiri oleh 
Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi Biro Sumber Daya 
Manusia, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Pusat 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dan Pusat Data 
dan Informasi Obat dan Makanan. 

Dalam sambutannya Inspektur Utama menyampaikan BPOM memiliki peranan dalam 
penanganan pandemi covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui keikutsertaan 
Kepala Badan POM pada Gugus Tugas dan Satgas Percepatan Penangan Covid serta 
melakukan percepatan timeline perizinan pada semua komoditi untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dan Badan POM akan terus meningkatkan Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk 
menjamin pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. 

Turut hadir secara luring Koordinator Pengawasan Bidang Sosial Deputi Pengawasan 
Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam 
PMK) dalam arahanya menyampaikan bahwa SPIP bukan sekedar penilaian kewajiban 
pemenuhan data dukung melainkan upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik yang lebih baik lagi, tujuan organisas dan Negara serta peran BPOM dalam 
pengawasan obat dan makanan. 

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Koordinator Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP Daerah terkait Penilaian dan Proses Bisnis Maturitas 
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Beberapa pembaharuan (New SPIP) antara lain pada obyek penilaian tidak hanya 
menilai struktur dan proses namun juga perencanaan dan pencapaian hasil; New SPIP 
juga dikaitkan secara langsung dengan 4 tujuan SPIP; penentuan satker sampel 
sebelumnya berdasarkan keterwakilan fungsi namun pada new SPIP ditambahkan pula 
berdasarkan sasaran strategis dan tujuan SPIP; Metodologi penelitian tidak hanya 
document based namun mengedepankan substance over form; penilaian SPIP sendiri 
juga diintegrasikan dengan penilaian MRI, IEPK dan kapabilitas APIP; Fokus penilaian 
tidak hanya kepada pemberian skor/level namun juga pemberian rekomendasi perbaikan 
proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Proses 
penyelenggaraan SPIP merupakan sebuah siklus yang terus menerus untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, pengelolaan keuangan negara yang 
akuntabel, sehingga SPIP terintegrasi pada seluruh proses bisnis pemerintah. penilaian 



SPIP dilakukan terhadap keseluruhan proses dari perencanaan sampai dengan 
pemantauan. 

Sebagai tindak lanjut kegiatan sosialisasi, Inspektorat Utama selaku Koordinator 
Penjaminan Kualitas dan Sekretariat Utama selaku Koordinator Pelaksanaan Penilaian 
Mandiri akan menyusun rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP 
sesuai kondisi yang berkembang di lapangan. 

Pemahaman atas karakteristik dan proses bisnis instansi akan terus ditingkatkan agar 
penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP mampu 
menjadi bahan evaluasi, sehingga menghasilkan strategi serta rekomendasi untuk 
peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM. Hal tersebut 
dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman penilaian atas maturitas 
penyelenggaraan SPIP menuju level 4.  

Penilaian maturitas SPIP harus dipahami sebagai bagian dari tata kelola, manajemen 
risiko dan pengendalian intern Badan POM serta melekat pada proses bisnis Badan 
POM. 

Semoga Badan POM segera mencapai level maturitas SPIP level 4 yang 
menggambarkan kinerja, strategi pencapaian kinerja, struktur dan proses pengendalian 
telah efektif. 


