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Fraud is not 
an accepta-
ble account-
ing practice.  

C. R. Vance, 
Jr. 

 

B adan Standardisasi 

Nasional (BSN) 

kembali berhasil meraih 

opini Wajar Tanpa Pen-

gecualian (WTP) tahun 

2018 dari Badan 

Pemeriksa Keuangan 

(BPK). Hal ini menunjuk-

kan bahwa pertanggung-

jawaban BSN atas 

pelaksanaan APBN 2018 

dalam laporan keuangan 

secara material telah 

disajikan sesuai standar 

akuntansi. Raihan ini juga 

menandai raihan WTP 

untuk yang kesepuluh 

kalinya sejak tahun 

2008.  Deputi Bidang 

Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian 

BSN, Zakiyah, secara 

resmi menerima Laporan 

Hasil Pemeriksaan atas 

Laporan Keuangan Ke-

menterian/Lembaga Ta-

hun 2018 dari BPK yang 

diserahkan oleh anggota 

II BPK, Agus Joko 

Pramono pada Rabu 

(12/06/19) di Kantor 

Pusat BPK, Jakarta. 

Zakiyah menyatakan 

bahwa capaian ini tak 

lepas dari penerapan nilai

-nilai BSN. "Raihan ini 

menunjukkan BSN telah 

mengelola keuangan 

secara professional, dan 

dapat dipertanggungja-

wabkan. Ini menunjukkan 

nilai Trust dan Profes-

sional telah terimplemen-

tasikan dengan baik," 

ujarnya. BSN sendiri 

memiliki nilai-nilai Trust, 

Oriented, Professional, 

Beneficial, Growth, dan 

Team work (TOP BGT) 

dalam melaksanakan tu-

gas dan tanggung jawab-

nya. "TOP BGT harus 

selalu kita terjemahkan 

dalam tingkah laku kita 

saat melaksanakan tugas 

dan kewajiban," tegas 

Zakiyah. 

Zakiyah menam-

bahkan, raihan ini juga 

tidak lepas dari kerja 

keras dan kerja sama 

yang baik dari para 

pengelola, baik dalam 

mengelola keuangan, 

mengelola barang milik 

negara, maupun mengel-

ola penerimaan barang. 

”Raihan sepuluh kali 

WTP merupakan hal yang 

patut diapresiasi. Tentu 

ini juga tidak lepas dari 

tingginya perhatian pimpi-

nan terhadap pengelolaan 

keuangan di lingkungan 

BSN,” ujarnya. 

 Zakiyah pun ber-

harap capaian WTP ini 

TOP BGT, BSN Raih WTP Sepuluh Kali! 

Deputi Bidang Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian meneri-

ma Opini WTP dari Anggota II BPK. 
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dapat terus dipertahankan dan 

pengelolaan keuangan di BSN 

dapat lebih baik lagi. "Kita ha-

rus bekerja sama untuk mem-

pertahankan WTP, karena ini 

merupakan cermin diri BSN 

bahwa performance BSN 

berdampak pada masyarakat 

luas," harapnya 

 Selain BSN, ada 11 Laporan 

Keuangan Kementerian/

Lembaga dan 1 Laporan Keu-

angan Bendahara Umum Nega-

ra dalam entitas pemeriksaan di 

lingkungan keuangan negara II 

yang juga meraih opini WTP 

dari BPK, yaitu:  

1. Kementerian Keuangan 

2. Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah 

3. Pusat Pelaporan dan Ana-

lisis Transaksi Keuangan 

(PPATK) 

4. Badan Pusat Statistik 

5. Badan Koordinasi Pena-

naman Modal 

6. Komisi Pengawas Per-

saingan Usaha (KPPU) 

7. Kementerian Perdagangan 

8. Lembaga Kebijakan Penga-

daan Barang dan Jasa 

Pemerintah 

9. Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian 

10. Kementerian Perencanaan 

dan Pembangunan Nasion-

al/BAPPENAS 

11. Kementerian Perindustrian 

12. Bendahara Umum Negara 

(sumber: bsn.go.id) 

Sosialisasi Manajemen Risiko 

M enindaklanjuti ditetap-

kannya Peraturan BSN 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Risiko di Ling-

kungan BSN serta dalam rang-

ka penerapan Manajemen Risi-

ko berbasis SNI ISO 31000 di 

lingkungan BSN, Inspektorat 

BSN mengadakan sosialisasi 

Manajemen Risiko. Sosialisasi 

ini dilaksanakan tanggal 20 Juni 

2019 dengan mengundang 

narasumber Direktur Pen-

guatan Penerapan Stand-

ardisasi dan Penilaian Kes-

esuaian dan dihadiri oleh Tim 

Satuan Tugas SPIP BSN.  
Manajemen risiko bersifat 

dinamis disesuaikan dengan 

kondisi terkini dan diintegrasi-

kan dengan nilai-nilai BSN. 

Proses manajemen risiko dit-

erapkan di seluruh Unit Pem-

ilik Risiko. Penguatan Mana-

jemen Risiko diawali oleh pim-

pinan Unit Pemilik Risiko dan 

diturunkan ke seluruh jajaran 

organisasi. 
Menurut Narasumber, 

Unit Pemilik Risiko terbagi 3 

tingkatan lembaga, eselon 1 

dan eselon 2. Tugas Unit Pem-

ilik Risiko antara lain menetap-

kan prof i l  r is iko dan 

perencanaan penanganannya, 

pengelolaan risiko secara ber-

jenjang dan melakukan peman-

tauan dan evaluasi penerapan 

MR.  
Inspektorat BSN akan 

melakukan audit, reviu, evalua-

si dan pemantauan atas pen-

erapan MR di Unit Pemilik 

Risiko berdasarkan pedoman 

penerapan MR yang ditetapkan 

di BSN. Inspektorat ber-

tanggung jawab memberikan 

pengawasan dan konsultasi 

atas penerapan MR di BSN. 
Proses manajemen risiko 

di lingkungan BSN meliputi: 

1. Penetapan konteks 

2. Identifikasi risiko 

3. Analisis risiko 

4. Evaluasi risiko 

5. Penanganan risiko 
Dalam tahap identifikasi, 

analisis dan evaluasi risiko 

dibutuhkan adanya komunikasi, 

konsultasi, pemantauan dan 

reviu. (AH) 

Sosialisasi Manajemen Risiko dihadiri Tim Satgas SPIP. 
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Entry Meeting Audit PNBP 

S esuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP), bahwa Inspektorat se-

bagai APIP mempunyai tugas melaksanakan audit. 

Salah satu audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat 

BSN adalah Audit PNBP. Audit PNBP ini guna 

memberikan keyakinan memadai mengenai pengel-

olaan penerimaan dan pengeluaran PNBP di BSN. 
Audit PNBP Semester 1 TA 2019 dilakukan  

fokus terhadap layanan jasa akreditasi. Hal ini guna 

menindaklanjuti temuan BPK atas ketidaktertiban  

administrasi pada layanan akreditasi sejak tahun 

2007 sampai dengan 2018. Untuk menyamakan 

persepsi dan terjalinnya kerjasama antara auditor 

dengan auditi, maka diselenggarakan entry meeting 

Audit PNBP pada tanggal 26 Juni 2019 dengan 

dihadiri Direktur Akreditasi Laboratorium beserta 

jajarannya, Bendahara Penerimaan, ALBP, dan pe-

jabat auditi lainnya.  
Audit PNBP akan dilaksanakan selama 15 hari 

kerja terhitung mulai tanggal 24 Juni 2019 oleh au-

ditor bersertifikat dan berpengalaman melakukan 

audit PNBP. Audit dilakukan mengacu pada Undang

-Undang RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP 

dan PP Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tarif PNBP 

 

Evaluasi SAKIP BSN Tahun 2018 

B erdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyeleng-

garaan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan 

Laporan Kinerja. Salah satu penyelenggaraan SA-

KIP adalah evaluasi kinerja. Untuk mengetahui 

sejauh mana BSN mengimplementasikan SAKIP-

nya, serta untuk mendorong adanya peningkatan 

kinerja BSN, maka perlu dilakukan suatu evaluasi 

implementasi SAKIP. Inspektorat BSN selaku APIP 

melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP BSN 

Tahun 2018 selama tanggal 24-26 Juli 2016. 
Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP ada-

lah untuk: 
1. Memperoleh informasi tentang implementasi 

SAKIP. 

2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; 
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan 

implementasi SAKIP. 
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil 

evaluasi periode sebelumnya. 
Atas evaluasi tersebut, didapat hasil bahwa 

implementasi SAKIP BSN telah memenuhi kriteria 

Baik (nilai >60 – 70). Hal ini menunjukkan bahwa 

akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sis-

tem yang dapat digunakan untuk manajemen 

kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Namun perlu 

perbaikan agar dapat meningkatkan kinerja sehing-

ga BSN dapat mencapai target kategori Sangat 

Baik (nilai >70-80) sebagai berikut: 
a. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi 

tahun-tahun sebelumnya. 
b. Melakukan monitoring, reviu dan perbaikan 

atas Rencana Strategis agar sesuai dengan 

kriteria dan Perjanjian Kinerja, memperbaiki 

Perjanjian Kinerja agar memenuhi kriteria 

berorientasi hasil dan indikator kinerja perlu 

dijabarkan sampai dengan indikator kinerja 

individu.  
c. Laporan kinerja perlu menonjolkan informasi 

mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya dan kinerja selain yang telah ditetapkan 

di perjanjian kinerja, upaya BSN dalam inisiatif 

pemberantasan korupsi, inovasi dalam mana-

jemen kinerja dan penghargaan atau 

pengakuan dari lembaga internasional yang 

diperoleh BSN. (AH) 
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Evaluasi ZI/WBK Unit Kerja BSN 

T im Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) melaksanakan Rapat Koordinasi 

terkait pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menuju WBK/

WBBM. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan 

Tim Pembangunan mendapatkan pengarahan pengisian Ker-

ta Kerja Evaluasi ZI/ WBK agar segera dikirimkan ke 

MenpanRB dikarenakan akan dilakukan penilaian Reformasi 

Birokrasi K/L Tahun 2019. Penilaian ZI/WBK merupakan 

salah satu bagian dari penilaian PMPRB Tahun 2019.  

 Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Evaluasi Zona 

Integritas dilaksanakan kepada Tim Pembangunan ZI/WBK 

yang merupakan perwakilan dari masing-masing deputi/

Eselon 1. Selain pengarahan pengisian KKE ZI/WBK, 

menentukan bukti-bukti untuk memperkuat nilai dari jawa-

ban yang terdapat pada KKE ZI/WBK. Dibutuhkan kesepa-

katan bersama untuk menentukan bukti-bukti agar masing-

masing unit kerja mudah dalam mendapatkan bukti dan 

keseragaman bukti antar unit kerja.  

 Penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM 

dilaksanakan bersamaan dengan penilaian RB oleh Ke-

menpan RB.  Hasil akhir dari penilaian ZI/WBK adalah pen-

gusulan unit kerja yang memenuhi kriteria untuk mendapat-

kan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Ke-

menpan RB. Pengajuan unit kerja ini berdasarkan evaluasi 

nilai KKE ZI/WBK yang memiliki nilai tertinggi serta 

kelengkapan dokumen yang cukup lengkap dan sesuai 

dengan kriteria di KKE ZI/WBK. (Ra) 

Rapat Koordinasi Tim Pembangunan ZI WBK di lingkungan BSN 

Pelatihan Dasar CPNS membentuk pegawai profesional 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Inspektorat Badan 

Standardisasi Nasional (BSN) yang akan menjadi bagian 

dari aparat pengawasan intern pemerintah di ling-

kungan BSN mengikuti Pelatihan Dasar CPNS pada 

tanggal 02 Mei sampai dengan 05 Juli 2019 di Pusat 

Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian 

(PPMKP) Ciawi Bogor. Pelaksanaan pelatihan tersebut 

didasarkan pada UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN 

dan peraturan LAN No 25 Tahun 2017  tentang pe-

doman penyelenggaraan pelatihan Dasar CPNS Golon-

gan III. Selain itu, pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS 

juga sebagai syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi 

PNS dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Pelatihan 

Dasar CPNS terbagi menjadi beberapa tahap yaitu 

pembentukan karakter PNS (on campus PPMKP), 

pelaksanaan aktualisasi di BSN (off campus) dan seminar/

evaluasi aktualisasi. 
Pembentukan karakter dilakukan dengan pembela-

jaran klasikal yaitu menekankan nilai-nilai dasar ASN 

yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komit-

men Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA). Selain itu, CPNS 

juga dituntut untuk menjalankan kedudukan dan peran 

dalam whole of government, manajemen ASN dan pela-

yanan publik.  Setelah pembelajaran klasikal diberikan, 

CPNS diberikan bimbingan untuk membuat rancangan 

aktualisasi yang akan diterapkan  di instansi masing-

masing dan dievaluasi melalui seminar rancangan aktuali-

sasi.  
Pelaksanaan aktuliasasi di BSN dilakukan dengan 

merealisasikan gagasan  dalam memecahkan masalah 

terhadap isu yang telah terjadi di Inspektorat BSN. Se-

tiap kegiatan dilakukan dengan mengaktualisasikan sub-

stansi materi pembelajaran klasikal yaitu nilai-nilai dasar 

(ANEKA) dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Re-

publik Indonesia (NKRI).  

Peserta Latsar CPNS Golongan III dari BSN Tahun 2019 
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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 


