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No Aspek Yang Diperiksa Hasil Temuan 

(disertai bukti) 
Tindak Lanjut Rekomendasi 

01. Sebagai atasan langsung tidak melakukan 
cek/pemeriksaan (yang ditandai dengan 
adanya paraf) atas laporan-laporan dan 
atau dokumen pembukuan dan atau 
pengisian formulir-formulir dan atau 
pengelolaan resgister-register yang 
dikerjakan oleh petugas pelaksana. 

   

02. Terjadi perangkapan petugas pelaksana 
merangkap menjadi atasan, atau atasan 
merangkap menjadi petugas pelaksana, 
atau atasan tidak memiliki bawahan. 

   

03. Tidak dilakukan verifikasi antara dokumen 
sumber dengan bukti pembukuan / 
transaksi atau antara bukti pembukuan 
dengan print out sistem komputer. 

   

04. Memberikan password dan atau User ID 
kepada orang lain tanpa didukung berita 
acara yang sah dan atau sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dan atau 
menyalahgunakan user ID/password 
pegawai lain. 

   

05. Melakukan setoran atau tambahan kas 
tidak sesuai dengan sistem dan prosedur 
yang berlaku. 

   

06. Melakukan pembukuan ganda, selain 
mempergunakan sistim komputerisasi 
pembukuan juga mempergunakan sistim 
pembukuan manual. 

   

07. Melakukan opname (pemeriksaan) sisa kas 
teller akhir hari dimana teller telah 
mengetahui lebih dahulu besarnya sisa kas 
teller berdasarkan pembukuan. 

   

08. Menyalahgunakan uang kelebihan kas 
teller dengan tidak membukukannya 
kedalam lain-lain keuntungan. 

   

09. Ketekoran kas teller tidak dibuatkan berita 
acara sesuai ketentuan yang berlaku. 

   

10. Ketekoran kas teller tidak dibukukan sesuai 
prosedur yang berlaku. 

   

11. Mengirim laporan-laporan, baik untuk 
ekstern maupun intern Bank yang tidak 
akurat dan atau tidak tepat waktu sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku atau tidak 
mengirim laporan-laporan. 

   

12. Melakukan perubahan data statis (misal 
suku bunga) pada sistem komputer tanpa 
didukung oleh dokumen sumber yang 
benar dan sah dan atau tanpa prosedur 
yang benar. 

   

13. Pejabat yang berwenang tidak segera 
melakukan Nafiat (atas transaksi yang 
telah di voorfiat) pada saat masuk kantor. 

   

14. Melakukan kesalahan pelimpahan, 
menunda atau tidak melaksanakan 
pelimpahan terhadap rekening tertentu 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

   

15. Tidak menindaklanjuti penyelesaian atas 
rekening piutang intern, rekening piutang 
ekstern, rekening persekot, rekening 
titipan, penampungan dan rekening-
rekening lainnya yang bersifat sementara. 
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16. Tidak melaksanakan pembukuan dan 

adminstrasi mengenai asuransi untuk aset 
Perusahaan, Cash in Transit, cash in safe, 
asuransi kerugian, dll sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

   

17. Tidak melakukan pengarsipan bukti 
pembukuan dan dokumen sumber, print 
out komputer, file atau berkas nasabah 
secara tertib dan benar sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

   

18. Membendel uang kas tidak sesuai 
ketentuan yang berlaku 

   

19. Terjadi pelampauan sisa kas teller yang 
tidak disetorkan ke kas induk. 

   

20. Terjadi pelampauan sisa kas unit kerja 
yang tidak disetorkan ke bank umum. 

   

21. Tidak ada buku contoh paraf dan tanda 
tangan pegawai pelaksana dan pejabat. 

   

22. Tidak melakukan tindaklanjut penyelesaian 
atas keluhan yang telah disampaikan oleh 
nasabah. 

   

23. Tidak melakukan tindak lanjut 
penyelesaian atas temuan monitoring 
bidang operasional. 

   

24. Tidak menata-kerjakan user ID/password 
secara berkala sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

   

25. Tidak melakukan kontrol terhadap 
persediaan blanko formulir dan atau alat 
tulis kantor. 

   

26. Tidak melakukan pencatatan atas 
permasalahan pada sistem komputer untuk 
bahan laporan ke vendor.   

   

27. Tidak melakukan backup transaksi harian 
dan atau mingguan dan atau bulanan. 

   

28. Petugas tidak memasang password, 
sehingga user ID nya dapat dipakai orang 
lain. 

   

29. Melakukan pembukuan tanpa didukung 
oleh dokumen sumber dan atau dokumen 
pendukung yang lengkap, benar, sah dan 
atau tidak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

   

30. Menginformasikan saldo rekening nasabah 
kepada orang lain yang tidak berhak. 

   

31. Merubah kewenangan (credit limit) pada 
sistem komputer tidak sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan. 

   

32. Menyalahgunakan sebagian / seluruh 
setoran untuk instansi lain (premi asuransi, 
Astek, PPh karyawan, dll). 

   

33. Melakukan fiat bayar tunai / fiat 
pengesahan  di luar kewenangannya. 

   

34. Teller membayar diluar batas 
kewenangannya tanpa meminta fiat 
kepada pejabat yang berwenang. 

   

35. Memecah transaksi sampai dengan atau 
sebesar wewenang fiat bayar atau fiat 
pengesahannya. 

   

36. Terdapat kas bon di kas kasir dan atau kas 
induk 

   

37. Tidak mempersiapkan second location 
untuk penyimpanan software master untuk 
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mengantisipasi bila terjadi disaster pada 
prime location. 

38. Tidak memeriksa konfigurasi dan kesiapan 
hardware  secara berkala sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan. 

   

39. Tidak memeriksa kesiapan sumber daya 
listrik (PLN, genset, UPS, dll) secara 
berkala sesuai prosedur yang ditetapkan. 

   

40. Tidak melakukan data encryption pada 
saat pengiriman data melalui jaringan 
komunikasi data. 

   

41 Tidak melakukan prosedur back-up sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

   

42. Tidak melakukan upaya pencegahan 
terhadap virus komputer sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan 

   

43. Tidak segera menanggapi dan atau 
menindak-lanjuti keluhan (complaint) dari 
pengguna, berkaitan dengan operasional 
sistem. 

   

44. Memperbaiki sendiri kerusakan dan atau 
gangguan pada sistem dan teknologi 
(hardware /software / jaringan komunikasi 
data), tanpa seijin yang berwenang. 

   

45. Tidak memelihara kebersihan dan 
keamanan ruang komputer dan 
komunikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

   

 
TANGGAL PEMERIKSAAN  

UNIT KERJA YANG DIPERIKSA  

Nama Pemeriksa  

dan Tanda Tangan 

 

 


