
S ering kita mendengar candaan dan komen-

tar yang menggambarkan persepsi negatif 

terhadap audit internal pada organisasi. ―Audit 

internal melubangi kapal yang akan tenggelam‖ 

adalah salah satunya. Permasalahannya adalah 

sering kali auditor internal bercanda atau 

membuat komentar negatif mengenai 

―menemukan hal yang salah atau rusak‖. 

Jika auditor internal sendiri menganggap 

dirinya seperti itu, tidak heran jika orang lain 

memandang skeptis dengan audit internal. Pa-

dahal pandangan orang lah yang menentukan 

apakah audit internal bermanfaat atau tidak. 

Untuk mengubahnya, kita perlu mengubah 

bagaimana kita berkomunikasi mengenai audit 

internal. Kita tidak mengaudit untuk mencari 

masalah (walaupun mungkin kita melakukan 

itu), kita ada untuk menguatkan organisasi dan 

meningkatkan efisiensi organisasi. Kita tidak 

mengaudit untuk melaporkan bagaimana bu-

ruknya sesuatu, kita ada supaya manajemen 

dapat menjadi yang terbaik dan memastikan 

manajer mendapat dukungan dari pimpinan 

untuk dapat melakukan apa yang harus dil-

akukan. Kita tidak mengaudit untuk membuang 

waktu manajemen dan mengalihkan perhatian 

manajer dari pekerjaannya, kita membantu 

melihat lebih detail sehingga menghemat wak-

tu dan sumberdaya mereka dan menambah 

pengetahuan mereka untuk menyelesaikan 

tugas. 

Semua itu hendaknya ada dalam pikiran 

masing-masing auditor internal. Pemikiran ini 

yang akan menentukan komunikasi yang kita 

gunakan, hubungan yang kita bangun, dan imej 

yang kita ciptakan di mana kita berada. 

Bagaimana kita menganggap diri kita sebagai 

profesional melalui audit dan hubungan kerja. 

Berikut 6 tips dalam mendemonstrasikan 

upaya positif dalam audit: 

1. Harus jelas mengenai apa audit internal 

(dan apa yang bukan). Mulai dengan 

mendefinisi audit internal dan misi unit 

audit internal anda. Defisini IA menurut 

IIA adalah kegiatan yang independen dan 

objektif dalam bentuk pemberian keya-

kinan dan konsultasi, yang dirancang un-

tuk memberi nilai tambah dan meningkat-

kan operasional sebuah organisasi (auditi). 

Ini langkah awal untuk memulai sesuatu 

yang positif dengan mengatakan: ―Kami di 

sini tidak untuk menemukan masalah dan 

mempermalukan anda. Kami di sini untuk 

membantu anda mencapai tujuan dengan 

seefektif dan seefisien mungkin‖. 

2. Selaraskan pekerjaan anda dengan tujuan 

organisasi dan organisasi yang anda audit. 

Demonstrasikan hubungan anda terhadap 

tujuan, yang akan membantu pemangku 

kepentingan memahami dukungan apa 

yang dapat diberikan oleh audit internal. 

Jika tidak dapat melakukan hal itu, 

lakukanlah dengan audit. 

3. Jelaskan pada auditi mengapa anda 

mengaudit proses bisnis mereka, bagaima-

na melaksanakan audit, dan manfaat apa 

yang dapat mereka peroleh? Harapan yang 

jelas menyederhanakan proses, mengu-

rangi kekhawatiran dan meningkatkan 

kolaborasi. 

Audit Internal: Jangan Menenggelamkan Kapal, Selamatkan! 

INSPEKTORAT BSN 

Mei 2019 Volume V 

BULETIN 
PENGAWASAN 

Daftar Isi: 

Audit Internal  1 

Monev Pelaksanaan 

KSWP 
2 

Sosialisasi Aksi PK 3 

Penyusunan Pedoman 

KLT BSN 
3 

Sosialisasi Evaluasi 

Kelembagaan  
4 

Evaluasi Kelembagaan  4 

Reviu LK Audited 

2018 
5 

KS : Beasiswa RisetPro 5 

KS :  SNI ISO 37001 6 

KS : Pengelolaan Keu-

angan Pribadi 
6 

Sosialisasi PMPRB 7 

JF Audiwan 7 

Kamus Audit 8 

If you want to be 

thanked all the 

time for just doing 

your job, then you 

picked the wrong 

career 

 

- Michael Connelly 

Ilustrasi kapal tenggelam 



Page 2 BULETIN PENGAWASAN 

4. Pahami perilaku dan harapan auditi.Output dan 

outcome apa yang dicapai? Bagaimana anda harus 

bekerja untuk merubah persepsi? Identifikasi 

pengaruh yang utama dan buat strategi untuk 

melaksanakannya. 

5. Kolaborasi dengan manajemen untuk memahami 

risiko dan lingkungan pengendalian yang anda audit. 

Temukan pemikiran apa yang dimiliki manajer yang 

dapat meningkatkan proses anda, temukan sebera-

pa besar mereka dapat membantu anda 

melaksanakan audit. 

6. Berhenti meminta maaf atas apa yang anda lakukan. 

Jika anda mengaudit dengan niat untuk membuat 

organisasi menjadi lebih baik, maka anda tidak per-

lu meminta maaf. Perilaku ini akan menular dan 

membuat manajer semangat untuk diaudit. 

Jika kita mengaudit dengan pemikiran untuk 

menemukan apa yang salah dan menampilkannya, maka 

kita harus meminta maaf karena bukan itu tujuan audit 

internal ada. Satu-satunya orang yang dapat mengubah 

persepsi audit internal adalah diri kita sendiri. Apa yang 

kita lakukan sangatlah penting. Kita adalah inti dari tata 

kelola yang baik. Kita menyediakan layanan kepada pim-

pinan dan masyarakat yang independen dan objektif 

yang membantu pencapaian tujuan. Sebagai profesional 

dan suatu profesi, kita melakukan hal yang sangat baik. 

(AH) 

 

Catatan penulis: 

 Artikel ini merupakan saduran dari artikel ditulis 

oleh Jim Pelletier di Internal auditor’s blog https://

iaonline.theiia.org/blogs/Jim-Pelletier/2019/Pages/

Internal-Auditors-Don%E2%80%99t-Sink-Ships,-

Save-Them.aspx?utm_postdate=04%

2F032F19&utm_campaign=Pelletier+Blog& 

utm_source=twitter&utm_medium =social  

 Disclaimer: Internal Auditor’s blogs reflect the per-

sonal views and opinions of the authors. These 

views may differ from policies and official state-

ments of The Institute of Internal Auditors and its 

committees and from opinions endorsed by the 

bloggers’ employers or the editors of Internal Audi-

tor. Jim Pelletier, CIA, is vice president, Standards 

and Professional Knowledge, for The IIA. With an 

internal audit career spanning the corporate, gov-

ernment, and nonprofit worlds, he shares his for-

ward-looking ideas on today’s issues impacting the 

profession. 

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KSWP 

D 
engan terbitya Peraturan Presiden Nomor 54 Ta-

hun 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi, serta telah ditanda-

tanganinya Keputusan Bersama Sekretariat Strategi Nasion-

al Pencegahan Korupsi oleh Pimpinan KPK, Bappenas, Ke-

mendagri, KemenPAN dan KSP tanggal 19 Oktober 2018 

tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 - 2020 serta 

telah dilaksanakannya penetapan target triwulanan Aksi 

Nasional Pencegahan Korupsi bagi Kementrian dan Lem-

baga, Direktorat Jendral Pajak, Kementrian Keuangan RI 

akan menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan 

Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain 

(ILAP) Tahun Anggaran 2019 bagi 16 (enam belas) Kemen-

trian/Lembaga RI.  
 Monitoring dan  Evaluasi Pelaksanaan KSWP 

dilaksanakan di The Luxton Cirebon, Jawa Barat hari 

Senin—Selasa tanggal 1 –2 April 2019. Pada acara ini akan 

dilaksanakan rekonsiliasi secara bersama daftar pelayanan 

public yang akan dilakukan implementasi KSWP sebagai 

dasar pemenuhan target triwulan I Aksi Pencegahan 

Korupsi Tahun 2019 sebagaimana telah disampaikan pada 

rapat Preliminary Meeting Aksi Pencegaha Korupsi Nasional 

Tahun 2019—2020 terkait Implementasi program Konfir-

masi Status Wajib Pajak (KSWP) di lingkungan Kementrian 

dan Lembaga.  

 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada hari per-

tama diisi dengan paparan latar beakang dilaksanaknnya KSWP  

serta cara penerapan KSWP secara teknis baik secara alur pen-

erapan dan teknis pada sistem layanan. Dilanjutkan pada hari 

kedua dengan paparan dari Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan 

dan paparan dari Tim Stranas Aksi PK dari Komisi Pemberanta-

san Korupsi yang memaparkan target-target triwulanan yang 

harus dicapai oleh 16 K/L baru yang akan melaksanakan KSWP 

pada unit layanannya. Pada sesi ke-2 setelah istirahat dil-

aksanakan FGD dan Penandatanganan Berita Acara Penentuan 

Jenis Layanan Publik yang akan menerapkan aplikasi KSWP. (Ra) 

Paparan oleh Tim Staranas dari KPK 

https://iaonline.theiia.org/blogs/Jim-Pelletier/2019/Pages/Internal-Auditors-Don%E2%80%99t-Sink-Ships,-Save-Them.aspx?utm_postdate=04%2F03%2F19&utm_campaign=Pelletier+Blog&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://iaonline.theiia.org/blogs/Jim-Pelletier/2019/Pages/Internal-Auditors-Don%E2%80%99t-Sink-Ships,-Save-Them.aspx?utm_postdate=04%2F03%2F19&utm_campaign=Pelletier+Blog&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://iaonline.theiia.org/blogs/Jim-Pelletier/2019/Pages/Internal-Auditors-Don%E2%80%99t-Sink-Ships,-Save-Them.aspx?utm_postdate=04%2F03%2F19&utm_campaign=Pelletier+Blog&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://iaonline.theiia.org/blogs/Jim-Pelletier/2019/Pages/Internal-Auditors-Don%E2%80%99t-Sink-Ships,-Save-Them.aspx?utm_postdate=04%2F03%2F19&utm_campaign=Pelletier+Blog&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://iaonline.theiia.org/blogs/Jim-Pelletier/2019/Pages/Internal-Auditors-Don%E2%80%99t-Sink-Ships,-Save-Them.aspx?utm_postdate=04%2F03%2F19&utm_campaign=Pelletier+Blog&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://iaonline.theiia.org/blogs/Jim-Pelletier/2019/Pages/Internal-Auditors-Don%E2%80%99t-Sink-Ships,-Save-Them.aspx?utm_postdate=04%2F03%2F19&utm_campaign=Pelletier+Blog&utm_source=twitter&utm_medium=social
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Sosialisasi Sistem Pelaporan Triwulan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 

K PK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengundang K/

L untuk melaksanakan Sosialisasi Sistem Pelaporan 

Triwulan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019—2020. 

Sesuai dengan Pepres Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, K/L yang 

melaksanakan aksi pencegahan korupsi yang terdiri dari 4 

sub aksi yaitu : Reformasi Pajak dan PNBP; Pencegahan tax 

avaoidance dan evasion melalui implementasi BEPS (Base 

Erosion Profit Shifting); Perluasan dan optimalisasi pelaksa-

naan konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). 

G una mendekatkan diri kepada para pemangku 

kepentingan di daerah, BSN berinisiatif mem-

berikan layanan kepada masyarakat melalui Kantor 

Layanan Teknis (KLT) yang tersebar di beberapa 

kota antara lain Pekanbaru, Palembang, Bekasi, Sura-

baya, dan Makassar. Untuk meningkatkan kelancaran 

tugas KLT BSN, maka perlu dibuat pedoman kerja 

KLT sebagai panduan bagi personal KLT yang bertu-

gas. Penyusunan pedoman ini diprakarsai oleh 

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian (PPSPK) dan dikoordinasikan 

oleh Bagian Hukum dan diselenggarakan pada tang-

gal  9 April 2019. 
Auditor Inspektorat BSN turut serta dalam 

penyusunan pedoman ini untuk memberikan saran 

dan masukan terkait hal-hal yang berhubungan 

dengan pengelolaan anggaran dan kepatuhan ter-

hadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun pedoman ini mengatur mengenai penugasan 

personel kantor pusat BSN ke KLT dan pembiayaan 

untuk penugasan tersebut. Selain itu juga diatur hak 

dan kewajiban personel yang ditugaskan di KLT 

sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku 

di BSN. 
Pembahasan pedoman ini juga mengatur per-

syaratan kompetensi personel yang ditugaskan ke 

KLT. Diharapkan personel yang ditugaskan dapat 

mengemban amanah standardisasi dan penilaian kes-

esuaian serta menjadi garda terdepan dalam pela-

yanan masyarakat. (AH) 

Penyusunan Pedoman Tata Kerja Kantor Layanan Teknis BSN  

 

Rapat pembahasan tata kerja Kantor Layanan Teknis bersama 

Bagian Hukum dan Direktorat PPSPK  

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa 

pelaporan aksi pencegahan korupsi yang dil-

aksanakan masing-masing K/L secara berkala 

triwulanan. Setiap pejabat penghubung aksi stranas 

pencegahan korupsi dapat melaporkan progres 

triwulanan pada aplikasi jaga.id untuk mengunggah 

dokumen bukti pelaksanaan aksi stranas pencega-

han korupsi di K/L tersebut.  

Target masing-masing K/L untuk pemenuhan 

aksi stranas pencegahan korupsi berbeda sesuai 

dengan aksi yang telah ditetapkan di K/L tersebut. 

Untuk BSN target triwulanan yang harus dil-

aksanakan sampai dengan tahun 2019 terdapat 3 

kode target yaitu B03, B06 dan B09. 3 target ter-

sebut adalah tahapan dimana BSN harus menetap-

kan, menyampaikan draft sampai terbitnya pera-

turan terkait pelaksanaan KSWP di unit layanan 

yang terdapat di BSN. Unit layanan yang ditunjuk 

untuk melaksanakan penerapan KSWP yaitu 

layanan akreditasi di Deputi Bidang Akreditasi dan 

layanan otoritas jasa sponsor di Biro HKLI. (Ra) 

Penjelasan sistem pelaporan oleh Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan 
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Sosialiasi Evaluasi Kelembagaan 

D alam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, setiap 

instansi pemerintah dituntut untuk  mewujudkan 

organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat 

ukuran, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan. Untuk itu 

perlu dilakukan sosialisasi evaluasi kelembagaan kepada 

seluruh unit kerja di lingkungan BSN. 
 Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan dilaksanakan  

tanggal 12 April 2019 pukul 09.00 sampai dengan pukul 

12.00 WIB di Ruang Rapat Utama BSN Lt. 9 g. BPPT 1  

Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Biro SDMOH, 

Kabbag Ortala, staf biro SDMOH, serta perwakilan unit 

kerja. 
 Setiap lembaga intansi pemerintah pusat wajib 

melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah berdasar-

kan PermenpanRB no. 20 Tahun 2018. Pelaksanaan eval-

uasi kelembagaan instansi pemerintah meliputi persiapan, 

pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta 

laporan evaluasi. Evaluasi terhadap kedua dimensi pokok 

organisasi dimaksud merupakan langkah awal untuk mem-

bangun suatu sistem evaluasi lembaga instansi pemerintah 

yang dapat memotret keberadaan organisasi pemerintah 

secara dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas 

pencapaian kinerja organisasi. 

 Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi indikator-

indikator yang terkandung di dalam masing-masing dimen-

si dan subdimensi. Keseluruhan indikator tersebut diu-

raikan sebagai berikut: 

1. Aspek Evaluasi Struktur Organisasi  

2. Aspek Evaluasi Proses Organisasi. 

(DS) 

 

Evaluasi Kelembagaan:  Wujudkan Organisasi Tepat Fungsi, Tepat 

Proses dan Tepat Ukuran 

B erdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, 

evaluasi kelembagaan ditujukan 

untuk mewujudkan organisasi 

pemerintah yang tepat fungsi, tepat 

proses, dan tepat ukuran; dan 

memperbaiki, menyesuaikan, dan 

menyempurnakan struktur dan 

proses organisasi yang sesuai dengan 

lingkungan strategisnya. Terdapat 4 

tahapan pokok evaluasi kelembagaan 

instansi pemerintah yaitu persiapan, 

pengumpulan data, pengolahan dan 

analisis data, serta pelaporan. 

Persiapan evaluasi meliputi 

penetapan tim pelaksana evaluasi 

kelembagaan instansi pemerintah di 

tingkat organization-wide instansi 

pemerintah dan satu tingkat di 

bawahnya, suborganization-wide.  

Tahap pelaksanaan pengumpulan 

data lapangan dilakukan melalui 

penyebaran kuesioner kepada se-

luruh instansi pemerintah. Metode 

penyebaran dan pengumpulan 

kuesioner dapat dilakukan dengan 

cara disebarkan kepada responden 

dalam bentuk hard copy atau dalam 

bentuk soft copy atau melalui fasilitas 

kuesioner secara online.  

Tahap pengolahan data dil-

akukan dengan melakukan analisis 

terhadap jawaban dari pertanyaan 

terbuka sebagai pembanding dari 

hasil jawaban terhadap kuesioner 

yang dilakukan oleh Tim Verifikasi. 

Dalam instrumen tersebut terdapat 

66 pertanyaan. Di mana dari 66 per-

tanyaan tersebut yang terbagi atas 

beberapa bagian. Tahapan laporan 

evaluasi kelembagaan merupakan 

dokumen konkrit yang dapat di-

manfaatkan bagi pengembangan or-

ganisasi pemerintah pada masa-masa 

berikutnya. Laporan evaluasi kelem-

bagaan instansi pemerintah ini di-

maksudkan sebagai salah satu media 

atau alat untuk meningkatkan kinerja 

kelembagaan instansi pemerintah 

secara bertahap, konsisten, dan 

berkesinambungan berdasarkan in-

formasi yang dimiliki. (AH) 

Narasumber memaparkan evaluasi kelembagaan 
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Knowledge Sharing Karyasiswa Penerima Beasiswa RISET-Pro  

R esearch and Innovation in Science and Technol-

ogy Project (RISET-Pro) bertujuan untuk 

meningkatkan daya saing Indonesia dalam pem-

bangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan 

teknologi (Iptek). Kegiatan-kegiatan RISET-Pro lebih 

spesifik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

penelitian dan pengembangan di bidang Iptek, mem-

perkuat kinerja insentif, dan meningkatkan kapasitas 

sumber daya manusia di Kelembagaan Iptek. Proyek 

ini merupakan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia 

dengan dukungan Bank Dunia melalui Loan No. 8245-

ID.   
Salah satu penerima program beasiswa tersebut 

adalah BSN. Oleh karena itu Bagian SDM mengada-

kan knowledge sharing pada tanggal 15 April 2019 

dengan mengundang pegawai BSN dan CPNS. Di-

harapkan acara ini dapat memberikan pengetahuan 

sekaligus motivasi kepada pegawai BSN dan CPNS 

untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi. 
Pada acara knowledge sharing ini tiga orang pen-

erima beasiswa RISET-Pro yang berasal dari beberapa 

unit kerja di BSN memaparkan pengalaman dalam 

mendapatkan beasiswa, melaksanakan tugas belajar, 

dan menyusun karyasiswa. Beberapa karyasiswa yang 

dipaparkan antara lain terkait dengan sistem mana-

jemen kinerja di sektor publik, studi kasus di perus-

ahaan terkait manajemen persediaan, dan pengem-

bangan maturitas sistem manajemen mutu. (AH) 

 

Penerima beasiswa RISET-PRO memaparkan karyasiswanya 

I nspektorat BSN melakukan reviu atas Laporan 

Keuangan Badan Standardisasi Nasional Tahun 

2018 Audited berupa Neraca per tanggal 31 Desem-

ber 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Cata-

tan atas Laporan Keuangan untuk periode yang be-

rakhir pada tanggal tersebut. Reviu laporan keuangan 

dilaksanakan dari tanggal 11-18 April 2019. 
Reviu ini dilaksanakan terhadap laporan keu-

angan yang telah diaudit oleh BPK dan memastikan 

seluruh koreksi akuntansi telah dicatat dan diungkap-

kan dalam laporan keuangan tersebut. Reviu di-

tujukan untuk membantu terlaksananya penyeleng-

garaan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, 

dan memberikan keyakinan terbatas mengenai 

akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi 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 Auditor yang kom-

peten, bersertifikat, dan memiliki pengalaman me-

nyusun dan mereviu laporan keuangan. Reviu dil-

akukan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan dan 

Bagian Umum Biro PKU. (AH)  

Reviu Laporan Keuangan BSN Tahun 2018 Audited  

Reviu laporan keuangan audited tahun 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 6 BULETIN PENGAWASAN 

T 
im SM dan Evaluasi Kelembagaan menghadiri 

acara Sharing Knowledge SNI ISO 37001 Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diadakan 

oleh Biro SDMOH.  Acara ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman Tim Sistem Manajemen 

BSN dalam rangka integrasi beberapa sistem mana-

jemen yang ada. Dengan narasumber Nurila G. 

Wibisino dari Direktorat ALILS yang juga sebagai 

asesor SNI ISO 37001.   

Berdasarkan materi yang dibagikan oleh 

saudara Nurila terdapat pendapat—pendapat 

mengapa SNI ISO 37001 harus diterapkan di 

Negara ini. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan 

Pemerintah di level operasional seringkali tidak 

berjalan. Sehingga korupsi dan suap menjadi hal 

biasa, bahkan dilakukan secara berjamaah. Karena 

itu terbentuk stigma, tanpa suap bisnis tidak akan 

berjalan. Indikator makro ekonomi yang positif 

tidak diikuti sektor riel (indikator makro baik, 

tapi angka pengangguran dan kemiskinan masih 

tinggi).  

Untuk mencegah perilaku korupsi dan suap, 

maka perlu kombinasi yang tepat antara lain : Sis-

tem pengawasan dengan melalui internal control, 

sistem GRC, sistem audit, sistem pegelolaan anti 

suap (ISO 37001), dan Whistle Blowing System 

(WBS).  Selain itu pengembangan dan pendidikan 

sumber daya manusia serta panutan dan kepem-

impinan sangat mempengaruhi pelaksanaan dan 

penerapan SNI ISo 37001. (Ra)  

Knowlegde Sharing SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan  

Narasumber menjelaskan mengenai SNI ISO 37001 

Knowlegde Sharing Pengelolaan Keuangan Pribadi   

S elama ini banyak generasi muda yang tidak sa-

dar bahwa pengeluaran untuk kebutuhan kon-

sumtif lebih banyak daripada pengeluaran untuk 

kebutuhan investasi. Generasi muda bekerja keras 

dan mengumpulkan uang hanya untuk membayar 

cicilan telepon genggam, cicilan bepergian ke luar 

negeri, makan dan minum di mall atau kafe, atau 

online shopping. Padahal ada kebutuhan yang perlu 

dipenuhi yaitu investasi.  
Untuk meningkatkan kesadaran generasi muda 

dalam mengelola keuangan pribadi, Biro SDMOH 

menyelenggarakan sharing knowledge pengelolaan 

keuangan pribadi dengan narasumber dari Bank 

Mandiri pada tanggal 11 April 2019. Dalam acara 

sharing knowledge ini, narasumber menjelaskan pent-

ingnya merencanakan keuangan bagi generasi muda 

dan kiat-kiat dalam merencanakan keuangan. 
Bank Mandiri menawarkan berbagai program inves-

tasi yang menyesuaikan kebutuhan generasi muda 

salah satunya reksadana. Narsumber menjelaskan 

beberapa program investasi reksadana antara lain 

reksada saham, campuran, pasar uang, dan lain-lain. 

Reksadana ini dikelola oleh manajemen profesional 

dan diversifikasi investasi serta likuiditasnya tinggi 

dengan risiko yang rendah sehingga menjadi pilihan 

terbaik untuk berinvestasi bagi generasi muda. (AH) 

Narasumber menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan 
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M 
enjelang pelaksanaan Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 

dan Pembangunan Zona Integritas di se-

luruh lingkungan K/L, Kementrian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengada-

kan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada 

tanggal 24 April 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta 

Selatan.  

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan infor-

masi tahapan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi 

birokrasi. Terdapat perbedaan tahapan PMPRB antara 

tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 versi PMPRB 

2.0 yang terdiri dari 3 tahap. Untuk pelaksanaan 

PMPRB tahun 2019 menggunakan versi baru yaitu 

PMPRB 2.5 dengan tahapan yang berbeda yaitu terdiri 

dari 4 tahap.  

Tahap 1 merupakan tahapan Input PMPRB untuk 

level unit kerja Eselon 1. Tahap 2 merupakan tahapan 

Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat. Tahap 

3 merupakan tahapan Reviu hasil PMPRB oleh Ses-

men/Sekjen/Sestaa untuk kemudian dikirim ke Ke-

mentrian PANRB. Tahap 4 merupakan tahap terakhir 

yaitu tahap masuk dalam profil RB nasional di Kemen-

trian PAN RB. (Ra) 

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian 

P ada tahun 2018 lalu BSN membuka formasi 

CPNS dengan jabatan Auditor Kepegawaian di 

Inspektorat BSN. Jabatan ini masih tergolong baru 

di BSN sehingga Inspektorat BSN mengundang nara-

sumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

untuk memberikan penjelasan mengenai jabatan 

auditor kepegawaian pada tanggal 18 April 2019. 

Acara ini dihadiri oleh Bagian SDM dan pegawai 

BSN yang berminat untuk pindah ke jabatan auditor 

kepegawaian. 

Auditor kepegawaian adalah pejabat fungsional 

khusus yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis 

di bidang kepegawaian. Selain auditor kepegawaian, 

ada jabatan analis kepegawaian dan asesor SDM 

aparatur. Auditor kepegawaian dan angka kreditnya 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

40 Tahun 2012.  

Tugas auditor kepegawaian adalah melaksanakan 

Pengawasan & Pengendalian kepegawaian di ling-

kungan instansi pemerintah. Kewenangan auditor 

kepegawaian adalah meminta keterangan atau doku-

men/bahan/data serta informasi dari pejabat yang 

berwenang, menetapkan jenis keterangan atau 

dokumen/bahan/data serta informasi yang diper-

lukan dalam wasdalpeg, mengamankan dokumen/

bahan/data yang terkait dengan obyek wasdalpeg, 

dan memeriksa dan meneliti secara fisik setiap ket-

erangan atau dokumen/bahan/data yang berada da-

lam pengadministrasian kepegawaian. (AH) 

Narasumber dari BKN menjelaskan tentang auditor kepegawaian 

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan 

Pembangunan Zona Integritas  

Sosialisasi Kebijakan PMPRB dan Pembangunan Zona Integritas di Kemenpan RB 
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KAMUS AUDIT INTERNAL 

 

 Audit Keuangan adalah audit atas laporan keuangan dan audit ter-

hadap aspek keuangan tertentu. Audit atas laporan keuangan ber-

tujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang 

disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. 
Hasil dari audit atas laporan keuangan adalah opini (pendapat) audi-

tor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi 

yang berlaku. Audit terhadap aspek keuangan tertentu adalah audit 

atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh 

instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam 

rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan 

keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengel-

olaan keuangan tepat sasaran. 

 Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi in-

stansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, 

dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. 

 

Sumber: Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 


