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The time to audit 
a project is when 
you can still add 
value. Auditing a 
project at the 
end is like bayo-
netting the 
wounded.  

Joy Gumz 

 

D 
engan terbitnya 

Permenpan dan RB 

Nomor 60 Tahun 2012 

tentang Pedoman Umum Pem-

bangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi, untuk memberikan 

apresiasi kepada top manajemen 

yang memiliki komitmen ter-

hadap pencegahan korupsi. Zona 

Integritas Zona Integritas (ZI) 

merupakan sebutan atau predi-

kat yang diberikan kepada K/L 

dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya 

mempunyai niat (komitmen) untuk 

mewujudkan WBK dan WBBM melalui 

upaya pencegahan korupsi, reformasi 

birokrasi dan peningkatan kuali-

tas pelayanan publik. K/L dan 

Pemda yang telah mencanangkan 

sebagai ZI mengusulkan salah 

satu unit kerjanya untuk menjadi 

Wilayah Bebas dari Korupsi.   

 Untuk menjadikan unit 

kerja sebagai WBK/WBBM ha-

rus memenuhi delapan indikator 

hasil dan dua puluh indikator 

proses yang akan dinilai oleh 

Tim Penilai Internal (TPI) 

kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasion-

al. Untuk WBK ditetapkan oleh Kepala K/L/

Daerah sedangkan WBBM ditetapkan oleh 

Menpan dan RB. Setelah memenuhi 

indikator tersebut dan ditetapkan 

sebagai WBK/WBBM, apakah peker-

jaan telah usai? jawabannya adalah 

tidak. Pemberian predikat WBK/

WBBM bukan merupakan akhir dari 

proses, karena predikat tersebut die-

valuasi setiap tahun, dan apabila hasil 

evaluasi tersebut terdapat penilaian 

indikator yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya kriteria, maka predikat 

WBK/WBBM tersebut dicabut. (Ra) 

Zona Integritas Untuk Menuju WBK/WBBM 
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Workshop Talent Manajemen 

D alam rangka memberikan 

pemahaman terkait kom-

petensi standar profesional 

untuk memperkuat kompeten-

si sumber daya manusia di ling-

kungan BSN, Biro SDMOH 

mengundang tim peningkatan 

kompetensi dalam acara work-

shop talent management. In-

spektorat BSN selaku salah 

satu anggota tim ikut hadir 

dalam acara yang diselenggara-

kan pada tanggal 10-12 Juli 

2019 di Sentul, Bogor. 
Acara dibuka oleh Kepala 

Biro SDMOH, Iryana Margaha-

yu, dengan menjabarkan hasil 

rakornas pengembangan kom-

petensi yang dilaksanakan oleh 

LAN. Kerangka pembangunan 

Rancangan Teknokrat RPJMN 

2020-2024 memfokuskan pada 

sumber daya manusia, teruta-

ma pada ASN untuk pelayanan 

publik.  
RPJMN 2020-2024 yang 

terkait sumberdaya manusia 

adalah terwujudnya ASN yang 

profesional melalui penerapan 

talenta nasional dan penguatan 

kebijakan kesejahteraan ASN. 

Manajemen talenta nasional 

tujuannya salah satunya adalah 

peta rencana pengembangan 

talenta ASN. Salah satu contoh 

penerapan tunjangan kinerja 

sebagai reward atas progress 

pelaksanaan RB di Kementeri-

an Keuangan.  
Biro SDMOH akan men-

sosialisasikan penerapan tun-

jangan kinerja yang baru di 

BSN. Pegawai BSN diharuskan 

membuat logbook dan mencan-

tumkan SKP dan PK. Penilaian 

kinerja pegawai nantinya akan 

dinilai setiap triwulan. Jika peg-

awai tidak membuat logbook 

maka akan dipotong sebulan 

tunjangan kinerjanya. Jika tidak 

membuat SKP dan PK maka 

dipotong 100% tunjangan 

kinerjanya.  
Setiap unit kerja akan 

membuat cascading perjanjian 

kinerja dari unit kerja eselon 2 

sampai dengan individu. Hal ini 

akan memudahkan unit kerja 

dalam membuat logbook dan 

penilaian kinerja. Kerangka 

manajemen SDM berbasis 

kompetensi sebagai penghub-

ung kinerja individu dengan 

sasaran strategis organisasi. 

Konsekuens inya  ada l ah 

pengembangan ASN diarahkan 

ke pengembangan kompetensi 

dan instansi wajib menyusun 

rencana pengembangan kom-

petensi (harus dianggarkan di 

RKA).  
Langkah membangun pola 

karier ASN: membuat pola 

karier, assesmen kebutuhan 

karier dan program pengem-

bangan kompetensi. Aturan 

lebih lanjut mengenai pengem-

bangan kompetensi diatur di 

Perka LAN no. 10 Tahun 

2018.  
Penyusunan rencana 

pengembangan kompetensi 

dilaksanakan per tahun. Proses 

penyusunan mencakup inven-

tarisasi jenis kompetensi, veri-

fikasi rencana, dan disetujui 

Kepala Badan. Sebagai langkah 

dalam melaksanakan verifikasi, 

LAN akan membangun sistem 

informasi pengembangan kom-

petensi ASN dan instansi 

pemerintah melaksanakan ma-

najemen talenta.  
Pelaksanaan pengem-

bangan kompetensi terdiri dari 

pendidikan dan pelatihan. 

Pelatihan mencakup klasikal 

(tatap muka di kelas) dan non 

klasikal. Evaluasi pengem-

bangan kompetensi dilakukan 

setiap tahun dan disampaikan 

ke LAN. Evaluasi ini memang 

belum dilakukan oleh BSN, 

karena itu harus segera dil-

aksanakan.  
Hari kedua kegiatan 

Workshop Talent Manajemen diikuti oleh Tim Pengembangan Kompetensi 

BSN 
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Workshop Talent Management 

yang diadakan oleh Biro 

SDMOH dilanjutkan dengan 

pembahasan manajemen talent. 

Narasumber yang membawak-

an materi adalah M. Soleh al 

Hakim dari Fortis Human Capi-

tal Development Center.  
 Narasumber menjelaskan 

mengenai kerangka kerja mana-

jemen talent yang terdiri dari 8 

tahapan, yaitu workforce plan-

ning, recruiting, on boarding, per-

formance management, training 

and performance support, succes-

sion planning, compensation and 

benefits, dan critical skills gap 

analysis. Talent adalah sekum-

pulan orang-orang yang 

berkualitas untuk bekerja dan 

belajar yang dilatarbelakangi 

pendidikan dan pengalaman. 

Manajemen talent memung-

kinkan organisasi dengan cepat 

menyelaraskan, mengem-

bangkan, memotivasi dan mem-

pertahankan tenaga kerja berki-

nerja tinggi. Manajemen talent 

adalah ilmu sains yang 

menggunakan perencanaan 

strategis sdm untuk meningkat-

kan nilai organisasi dan mem-

bantu organisasi mencapai 

tujuannya. Manajemen talent 

dibutuhkan ketika ada pengem-

bangan/pelebaran organisasi, 

reorganisasi dan pengem-

bangan/peningkatan sdm. 

Kerangka kerja manajemen 

talent menurut John Hopkins 

University. Ada perbedaan an-

tara kompensasi dan benefit 

yang diberikan ke pegawai. 

Kompensasi: gaji, cuti (supaya 

fresh), kesehatan, kerja 40 jam 

seminggu (lebih dari itu dapat 

uang lembur).  
Tantangan manajemen 

talent salah satunya adalah 

menghadapi tren terbaru, con-

tohnya pegawai baru milenial. 

Kita harus memahami karakter-

istik milenial, di mana mereka 

lebih senang diberikan contoh, 

kepercayaan melaksanakan tu-

gas dan dilihat hasil kerjanya, 

tidak diceramahi terus.  
Ukuran kinerja pegawai 

terdiri dari KPI dan KBI. KPI 

adalah key performance indica-

tor. KBI adalah key behaviour 

indicator. KBI harus ditentukan 

dari awal seperti KPI. Behav-

iour termasuk penerapan kode 

etik, 5S atau kaizen, misalnya 

meja kerjanya kotor atau tidak. 

Penilaian kinerja manajemen 

terdiri dari penilaian 2 arah dan 

penilaian 360 derajat. Penilaian 

2 arah melibatkan atasan dan 

bawahan, penilaian 360 derajat 

melibatkan atasan, bawahan, 

dan sesama rekan kerja. 

Penilaian 360 derajat butuh 

waktu lama karena melibatkan 

banyak pihak.  
Manfaat/benefit adalah sua-

tu tambahan yang diberikan 

kepada pegawai yang tidak mel-

ekat di jabatan. Contohnya cuti 

haid, cuti anak sekolah, insentif 

Narasumber dari Fortis dalam acara Workshop Talent Manajemen. 

Narasumber dari Kementerian PAN-RB dalam acara Workshop Talent Manajemen. 
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karena pencapaian kinerja, 

bonus tahunan, pelatihan, 

beasiswa. Elemen talent man-

agement terdiri dari strategy 

pencarian talent, program dan 

kebijakan untuk mempertahan-

kan talent, konsep pengem-

bangan talent (manning), talent 

relationship management, per-

formance management, total 

reward, learning and develop-

ment, dan career management.  
Acara workshop talent 

manajemen dilanjutkan dengan 

paparan dari Asdep Stand-

ardisasi Jabatan dan Pengem-

bangan Karier Aparatur Ke-

menterian PAN RB, Aba Sub-

agya. Menurut Narasumber, 

talent management merupakan 

salah satu komponen utama 

dari human capital management 

yang berfokus pada SDM, 

kegiatan pengelolaan SDM 

yang diperlukan untuk memas-

tikan keberhasilan strategi 

HCM organisasi.  Proses ma-

najemen sdm meliputi rekrut-

men baru, retaining and devel-

oping, dan attracting. Attracting 

adalah menarik sebanyak 

mungkin SDM yang memiliki 

kompeten, komitmen dan 

karakter bekerja pada organ-

isasi.  
Menurut Narasumber, 

saat ini instansi pemerintah 

masih kurang dalam standar 

kompetensi dan sistem karier. 

Banyak instansi yang belum 

memiliki standar kompetensi 

pegawai dan sistem karier. 

Dalam kerangka talent man-

agement, terdapat langkah tal-

ent mapping. Talent mapping 

tersebut menggunakan sistem 

penilaian 9 boks dengan com-

petency sebagai axis y dan per-

formance sebagai axis x. (AH) 

9-box management talent. 

S esuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP), bahwa Inspektorat 

sebagai APIP mempunyai tugas melaksanakan au-

dit. Salah satu audit yang dilaksanakan oleh In-

spektorat BSN adalah Audit Kepegawaian. Audit 

Kepegawaian ini guna memberikan keyakinan 

memadai terkait manajemen SDM. 

Audit Kepegawaian Semester 1 TA 2019 dil-

akukan fokus terhadap pelaksanaan pengangkatan 

dan pemindahan PNS di lingkungan Badan Stand-

ardisasi Nasional telah dilakukan sesuai Norma, 

Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No-

mor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nega-

ra. Untuk menyamakan persepsi dan terjalinnya 

kerjasama antara auditor dengan auditi, maka 

diselenggarakan entry meeting Audit Kepegawaian 

pada tanggal 9 Juli 2019 dengan dihadiri Kepala 

Bagian Kepegawaian beserta jajarannya.  

Audit Kepegawaian akan dilaksanakan terhi-

tung mulai tanggal 8 Juli 2019. Audit dilakukan 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (AH) 

Entry Meeting Audit Kepegawaian 
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R encana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah doku-

men rencana keuangan tahunan Kementerian 

Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut Ba-

gian Anggaran K/L. Dokumen RKA-K/L dapat 

direvisi mengikuti kebutuhan K/L, terutama jika 

terdapat perubahan pagu anggaran, pergeseran 

anggaran dan kesalahan administrasi. Sesuai in-

struksi pimpinan, Inspektorat BSN melakukan 

Reviu atas Revisi Ketiga RKA-K/L BSN Tahun 

Anggaran 2019 pada tanggal 11– 17 Juli 2019. 
 Tujuan dari dilaksanakannya Reviu atas 

Revisi RKA-K/L BSN Tahun Anggaran 2019 ada-

lah untuk memberikan keyakinan terbatas (Limited 

Assurance) bahwa informasi dalam RKA-K/L me-

menuhi kaidah perencanaan penganggaran serta 

dilengkapi dokumen pendukung. Reviu dil-

aksanakan oleh Tim Audit yang kompeten, ber-

sertifikat dan berpengalaman melakukan reviu, 

serta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Re-

visi Anggaran TA 2019. (AH) 

  

Reviu RKA-K/L Revisi Ketiga Tahun 2019 

Reviu Laporan Keuangan Semester 1 BSN Tahun 2019 

I nspektorat Badan Standardisasi Nasional se-

bagai APIP telah melakukan reviu atas Laporan 

Keuangan BSN untuk Semester 1 TA 2019 beru-

pa Neraca per tanggal 30 Juni 2019, Laporan Re-

alisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan untuk periode yang berakhir pada tang-

gal tersebut. Reviu dilaksanakan dari tanggal 25—

31 Juli 2019. 
 Reviu ditujukan untuk membantu ter-

laksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyaj-

ian Laporan Keuangan BSN, dan memberikan 

keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, 

dan keabsahan informasi Laporan Keuangan BSN 

serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan 

transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah kepada Kepala Badan, sehingga dapat 

menghasilkan Laporan Keuangan BSN yang 

berkualitas.  
 Reviu dilaksanakan oleh Tim Audit yang 

bersertifikat, dan berpengalaman dalam menyusun 

laporan keuangan dan/atau mereviu laporan keu-

angan. Reviu dilaksanakan bersama dengan Tim 

Penyusun Laporan Keuangan BSN dari Biro 

Perencanaan Keuangan dan Umum. (AH) 

Reviu Laporan Keuangan Semester 1 TA. 2019 bersama bagian Keuangan 

Reviu Revisi ke-3 RKAKL dihadiri Ka. Pusdatin 
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D alam rangka proses integrasi Sistem Mana-

jemen BSN, Biro SDMOH mengundang 

Tim Sistem Manajemen BSN untuk hadir pada 

FGD Pedoman Sistem Manajemen BSN. Auditor 

Inspektorat BSN yang merupakan salah satu ang-

gota tim ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

FGD dilaksanakan di Bogor pada tanggal 18-19 

Juli 2019 dengan agenda reviu pedoman sistem 

manajemen terintegrasi BSN. 
Sistem manajemen BSN yang terintegrasi 

merupakan perpaduan antara SNI ISO 9001 Sis-

tem Manajemen Mutu, SNI ISO 31000 Mana-

jemen Risiko, SNI ISO 37001 Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan dan SNI ISO 27001 Sistem Ma-

najemen Keamanan Informasi. Sistem Mana-

jemen ini akan diterapkan pada tahun 2019. 

Oleh karena itu perlu melaksanakan reviu pe-

doman sistem manajemen mutu yang sudah ada 

dan diintegrasikan dengan sistem manajemen 

lainnya. 
Hal yang perlu dilakukan dalam menyiap-

kan sistem manajemen terintegrasi ini antara lain 

mereviu pedoman yang sudah ada dan memasuk-

kan komponen baru dari sistem manajemen yang 

lain. Setelah itu, tim manajemen mutu yang ada 

akan menyusun formulir terkait dengan me-

nyelaraskannya terhadap Permenpan Nomor 35 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 

Administrasi Pemerintah. (AH) 

R encana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah doku-

men rencana keuangan tahunan Kementerian 

Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut 

Bagian Anggaran K/L. Dokumen RKA-K/L dapat 

direvisi mengikuti kebutuhan K/L, terutama jika 

terdapat perubahan pagu anggaran, pergeseran 

anggaran dan kesalahan administrasi. Sesuai in-

struksi pimpinan, Inspektorat BSN melakukan 

Reviu atas pagu anggaran BSN Tahun Anggaran 

2020 pada tanggal 22-26 Juli 2019. 
 Tujuan dari dilaksanakannya Reviu atas 

Revisi RKA-K/L BSN Tahun Anggaran 2020 ada-

lah untuk memberikan keyakinan terbatas 

(Limited Assurance) bahwa informasi dalam RKA-

K/L memenuhi kaidah perencanaan penganggaran 

serta dilengkapi dokumen pendukung. Reviu dil-

aksanakan oleh Tim Audit yang kompeten, ber-

sertifikat dan berpengalaman melakukan reviu, 

serta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 142/PMK.02/2018 tentang perubahan 

PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan 

Pengesahan DIPA. (AH) 

  

Reviu RKA-K/L Tahun 2020 

FGD Sistem Manajemen BSN 

FGD SIistem Manajemen yang dilaksanakan oleh Biro SDMOH 
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D alam rangka memberikan 

pemahaman terkait kom-

petensi standar profesional 

untuk memperkuat kompetensi 

SDM di lingkungan BSN, Biro 

SDMOH mengundang Tim 

Pengembangan Kompetensi 

dalam acara FGD IWA Com-

petence Standards Profesionals. 

Acara ini diselenggarakan pada 

tanggal 31 Juli 2019 dengan 

mengundang narasumber 

Widyaswara Utama dan Kepala 

Pusat Riset dan Pengembangan.  
Acara dibuka oleh Kepala 

Biro SDMOH dengan me-

maparkan tujuan kegiatan ada-

lah untuk memberikan penge-

tahuan kepada Tim Pengem-

bangan Kompetensi. Narasum-

ber adalah Ibu Dewi Odjar Rat-

na Kumala, widyaiswara utama 

dengan tema Pentingnya 

standar kompetensi terhadap 

manajemen talenta BSN.  
Menurut narasumber, dam-

pak dari Industry 4.0 dan 

perkembangan teknologi 

menuju generasi Z adalah pada 

tahun 2022 akan ada perubahan 

jenis pekerjaan dari pekerjaan 

bersifat klerikel menjadi data 

analis. ASN harus dilatih untuk 

menambah kompetensinya. 

Kompetensi utama yang harus 

dikembangkan oleh ASN antara 

lain complex problem solving 

(kemampuan memecahkan ma-

salah) dan social skill.  
Menurut Narasumber, 

kerangka manajemen talenta 

nasional untuk pengembangan 

kompetensi ASN adalah 

menempatkan personel dengan 

kinerja dan potensi tinggi untuk 

memajukan bangsa. Bagi ASN, 

tingkatan dan jenis kompetensi 

yang harus dikembangkan ter-

gantung jabatan. Social skills san-

gat penting untuk dikem-

bangkan: "Hire the heart and 

train the brain". Menurut 

penelitian Universitas Harvard, 

85% pekerjaan sukses didapat 

dari kompetensi perilaku yang 

dikembangkan dengan baik, 

hanya 15% yang didapat dari 

diklat teknis.  
Menurut Narasumber, 

standar kompetensi teknis BSN 

harus spesifik kepada produk/

jasa dan memperhatikan output 

dan outcome BSN kepada stake-

holder. BSN akan membentuk 

talent pool dengan target kom-

petensi tinggi dan kinerja tinggi.  
Narasumber kedua adalah 

Kepala Pusat Riset dan 

Pengembangan Standardisasi, 

Bapak Yopi, dengan membahas 

mengenai ISO IWA 30 Compe-

tence of standards profession-

als.  Penyusunan ISO IWA 30 

dilatarbelakangi oleh kebutuhan 

perusahaan dan badan stand-

ardisasi terhadap peningkatan 

kompetensi profesional. ISO 

IWA tidak mencakup isu sertif-

ikasi profesi dan yang disyarat-

kan dokumen ISO IEC lainnya. 

(AH) 

FGD International Workshop Agreement Competence of Standard Professionals 

Narasumber FGD IWA Competence of Standards Professionals. 



Gedung BPPT 1 Lantai 13 

Jalan MH Thamrin No. 8 

Jakarta Pusat 10340 

Telp. 021-3927422  

(ext. 151) 

0857 5690 7058 

(whatsapp only) 

BUSINESS NAME 

 Page 8 

KAMUS AUDIT INTERNAL 

 

 

 Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, 

menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi poten-

sial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

tujuan organisasi. 
 Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dil-

aksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, 

mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian 

tujuannya. 

 Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh mana-

jemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan 

masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan 

sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan 

mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk mem-

berikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. 

 

Sumber: Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 


