
 Berbeda dengan perjalanan dinas dalam negeri yang 

sudah lebih dahulu menerapkan sistem pembayaran sesuai 

biaya riil (at cost), perjalanan dinas luar negeri belum sepe-

nuhnya at cost. Hal ini mengakibatkan timbulnya perbedaan 

persepsi mengenai pertanggung jawaban perjalanan dinas luar 

negeri. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui yang 

dapat dibayarkan at cost dan lumpsum. 

 Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu menge-

tahui beberapa hal mengenai perjalanan dinas luar negeri. Ber-

dasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, beberapa definisi adalah sebagai berikut: 

1. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau ma-

suk wilayah RI, termasuk perjalanan di luar wilayah RI untuk kepentingan dinas/

negara. 

2. Perjalanan dinas luar negeri terdiri dari perjalanan dinas jabatan dan perjalanan 

dinas pindah. 

3. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu berdasar-

kan perkiraan biaya perjalanan dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau 

sesudah pelaksanaan perjalanan dinas. 

4. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 

 Prinsip perjalanan dinas luar negeri antara lain: 

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. 

2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja KL. 

3. Efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja negara. 

4. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas khususnya dalam pem-

berian perintah dan pembebanan biaya perjalanan dinas. 

 Perjalanan dinas jabatan dilakukan untuk keperluan: 

1. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan 

2. mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal 

setingkat S1, S2, S3 dan post doctoral 

3. mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan 

lembaga 

4. menjemput atau mengantar jenazah pelaksana tugas negara 

5. mengikuti kegiatan magang di luar negeri 

6. melaksanakan detasering 

7. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, 
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kegiatan sejenis. 

8. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran atau promosi 

9. mengikuti training, diklat, short course, penelitian atau kegiatan sejenis 

 Surat tugas paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 

 pemberi tugas 

 pelaksana tugas 

 uraian tugas 

 sumber pembiayaan 

 waktu perjalanan yang diperlukan untuk perlaksanaan tugas pergi-pulang 

 waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 

 tempat pelaksanaan tugas 

 target kinerja atau hasil yang akan dicapai 

 kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pejabat penerbit surat tugas. 

 Waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang meliputi: 

 waktu yang digunakan oleh moda transportasi 

 waktu transit 

 waktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal bus ke tempat tujuan di luar negeri atau 

tempat tujuan di dalam negeri atau tempat kedudukan di luar negeri. Lamanya waktu transit dihi-

tung sebagai waktu perjalanan apabila diperlukan transit. Perhitungan waktu perjalanan: 

1. Lama perjalanan 1 - 24 jam dihitung 1 hari 

2. Lama perjalanan 25 - 48 jam dihitung 2 hari 

3. Lama perjalanan 49 - 72 jam dihitung 3 hari 

 Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas: 

1. Biaya transportasi. Termasuk biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan 

dan biaya transportasi dari terminal terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan, airport tax dan 

retribusi, biaya aplikasi visa, dan biaya lainnya yang disyaratkan negara penerima. 

2. uang harian. Terdiri dari biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal. 

Uang harian diberikan juga untuk waktu perjalanan paling tinggi 40% dari tarif uang harian. Uang 

harian dapat diberikan 100% dalam hal diperlukan penginapan pada waktu transit yang tidak di-

tanggung penyedia moda transportasi dan diperlukan penginapan setibanya di tempat tujuan di luar 

negeri. 

3. uang representasi. Diberikan dan dikuasakan kepada pejabat yang ditugaskan sebagai ketua misi/

delegasi RI, yang ditetapkan mengikuti peraturan perundang-undangan untuk kepentingan kelanca-

ran tugas misi/delegasi. 

4. biaya asuransi perjalanan. Biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan 

selama dalam moda transportasi yang termasuk dalam harga tiket moda transportasi yang 

digunakan (Biaya asuransi perjalanan dapat dibayarkan dengan ketentuan dalam hal biaya asuransi 

perjalanan menjadi satu kesatuan dalam harga tiket moda transportasi), biaya asuransi perjalanan 

yang menanggung biaya kesehatan selama melaksanakan tugas perjalanan dinas jabatan (dapat 

dibayarkan dengan ketentuan pelaksana perjalanan tidak memiliki asuransi kesehatan yang berlaku 

di dalam negeri dan luar negeri, sesuai jangka waktu perjalanan dinas, klasifikasi asuransi perjalanan 

sesuai dengan golongan perjalanan dinas), dan biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya 

asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi dan biaya kesehatan selama melaksanakan 

tugas perjalanan dinas jabatan (jika memenuhi kriteria asuransi perjalanan dan dapat dibayarkan jika 

belum diberikan asuransi perjalanan). 

5. biaya pemetian dan angkutan jenazah. 
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 Seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai biaya riil (at cost), kecuali uang harian. 

Besaran uang harian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan yang 

ditetapkan setiap tahun. 

 Pelaksanaan perjalanan dinas jabatan sesuai dengan jumlah hari yang tercantum dalam SPD. Jumlah 

hari yang tercantum dalam SPD memperhitungkan waktu perjalanan dan lamanya waktu pelaksanaan 

kegiatan. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam 

SPD, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian yang diterimanya melalui 

PPK. Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, dapat 

diberikan tambahan uang harian. Tambahan uang harian dapat diberikan dalam hal: 

 hambatan transportasi (uang harian dapat dibayarkan 30% dalam hal biaya penginapan dan/atau makan 

ditangggung oleh penyedia moda transportasi, dan dapat dibayarkan 100% dalam hal biaya penginapan 

dan makan tidak ditanggung oleh penyedia moda transportasi). Pemberian tambahan uang harian 

didukung dengan surat keterangan dari perwakilan/maskapai/bukti pendukung lain. 

 kebijakan pimpinan yang mengakibatkan tertundanya/gagalnya kepulangan dari tempat tujuan perjalan-

an dinas jabatan (uang harian dapat dibayarkan 100%). Pemberian tambahan uang harian didukung 

dengan surat keterangan dari perwakilan/bukti pendukung lain. 

 keadaan kahar yang terjadi di luar negeri (uang harian dapat dibayarkan 100%). Pemberian tambahan 

uang harian didukung dengan surat keterangan dari perwakilan/maskapai/bukti pendukung lain. 

 Pelaksana perjalanan dinas wajib membuat laporan pelaksanaan perjalanan dinas. Laporan perjal-

anan dinas disampaikan oleh pelaksana perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja ke pemberi tugas 

setelah perjalanan dinas jabatan dilaksanakan. Laporan tersebut meliputi: 

1. Laporan perjalanan dinas jabatan yang dilakukan untuk keperluan pelaksanaan tusi, magang, detaser-

ing, konferensi/sidang internasional, pameran, promosi, training, short course, penelitian dll. 

2. Ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan tugas belajar untuk perjalanan dinas jabatan yang 

dilakukan untuk keperluan tugas belajar di luar negeri. 

3. Hasil diagnosa dari tim medis atau RS untuk perjalanan keperluan mendapatkan pengobatan di luar 

negeri berdasarkan keputusan menteri atau pimpinan lembaga. 

4. Surat keterangan penjemputan dan pengantaran jenazah untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan 

untuk keperluan menjemput atau mengantar jenazah PNS dll. 

 Bukti perjalanan dinas jabatan wajib disampaikan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja 

setelah perjalanan dinas jabatan dilaksanakan. Bukti perjalanan dinas antara lain: 

 SPD yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau tempat 

tujuan di dalam negeri 

 surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dalam hal tidak diperoleh tanda tangan dari pihak yang 

berwenang menandatangani SPD. 

 kuitansi bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjal-

anan dinas. 

 bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi:  

 bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi 

 boarding pass, airport tax, pembuatan visa, retribusi 

 kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan 

 daftar pengeluaran riil yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dan PPK dalam hal bukti penge-

luaran untuk biaya transportasi tidak diperoleh. 

 kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk uang representasi. 

 kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi perjalanan. 

(AH) 
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Pendampingan terhadap Pemeriksaan BPK RI di Puspiptek Serpong 

 Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP) melakukan pendampingan terhadap 

BSN selama pelaksanaan pemeriksaan LKKL oleh BPK 

RI.  Inspektorat bertindak sebagai fasilitator dalam 

komunikasi audit antara BPK RI selaku auditor dan 

BSN selaku auditan. Salah satu pendampingan In-

spektorat BSN dilakukan pada pemeriksaan terhadap 

pembangunan gedung Laboratorium SNSU di Puspiptek 

Serpong pada tanggal 11 - 15 Maret 2019.  

 Kegiatan pendampingan ini meliputi fasilitasi 

penyelenggaraan entry meeting, permintaan data dan 

dokumen, serah terima dokumen terkait pemerik-

saan, pendampingan auditi pada saat wawancara dan 

pemeriksaan lapangan, penyampaian temuan pemerik-

saan, pembahasan rekonsiliasi tiga pihak antara Ke-

menterian Keuangan, Tim Pemeriksa BPK dan Tim 

Penyusun Laporan Keuangan BSN, pembahasan 

temuan dan rekomendasi, penyelenggaraan exit meet-

ing, sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan. Pendampingan ini dilaksanakan oleh 

auditor Inspektorat selama pemeriksaan BPK berlang-

sung. 

 Pendampingan terhadap pemeriksaan gedung 

Laboratorium SNSU mencakup pemeriksaan tenaga 

ahli pelaksana konstruksi, konsultan pengawas dan 

konsultan perencana. Pembangunan gedung Laboraro-

tium SNSU rencananya akan dilaksanakan selama ta-

hun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan nilai 

pembangunan lebih dari 100 milyar rupiah. Oleh kare-

na itu, pemdampingan perlu dilakukan guna memfasili-

tasi koordinasi antara Tim Pemeriksa dan auditi. (AH) 

 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen 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, teru-

tama jika terdapat perubahan pagu anggaran, pergeseran 

anggaran dan kesalahan administrasi. Sesuai instruksi 

pimpinan, Inspektorat BSN melakukan Reviu atas Revisi 

RKA-K/L BSN Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 25 - 

29 Maret 2019. 
 Tujuan dari dilaksanakannya Reviu atas Revisi 

RKA-K/L BSN Tahun Anggaran 2019 adalah untuk 

memberikan keyakinan terbatas (Limited Assurance) bah-

wa informasi dalam RKA-K/L memenuhi kaidah 

perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen 

pendukung. Reviu dilaksanakan oleh Tim Audit yang 

kompeten, bersertifikat dan berpengalaman melakukan 

reviu lebih dari 3 tahun, serta mengacu pada Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang 

Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019. 
 Adanya keterbatasan waktu menyebabkan reviu 

ini dilaksanakan paralel dengan penelitian yang dil-

aksanakan oleh Bagian Perencanaan Biro PKT. Selain itu, 

tidak semua kesalahan penganggaran dapat terdeteksi 

pada saat reviu. Pada saat reviu, ada unit kerja yang di-

wakilkan oleh PIC kegiatan dan ada unit kerja yang di-

wakilkan oleh pegawai yang menginput RKA-K/L. Pega-

wai yang menginput RKA-K/L cenderung tidak dapat 

memberikan penjelasan rinci mengenai kegiatan/belanja 

yang akan direncanakan. Selain itu pada TOR juga tidak 

dijelaskan secara rinci belanja/kegiatan yang akan dil-

akukan dan tidak ada dokumen pendukung.  (AH) 

Reviu RKA-K/L atas Revisi Anggaran BSN Tahun 2019 

Pendampingan terhadap pemeriksaan gedung Lab SNSU 

Reviu RKA-K/L bersama Bagian Perencanaan Biro PKU dan Unit 

Kerja 
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 Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, Badan Stand-

ardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan rapat 

kerja Tahun 2019 di Sentul Bogor. Rapat kerja ini 

dilaksanakan pada tanggal 13 - 14 Maret 2019 dengan 

mengundang seluruh unit kerja di lingkungan BSN, 

termasuk Inspektorat.  

 Rapat Kerja dibuka dengan laporan penye-

lenggaraan oleh Kepala Bagian Perencanaan Biro 

Perencanaan Keuangan dan Umum. Acara dilanjutkan 

dengan pemaparan oleh Kepala BSN, Bambang Pra-

setya. Kepala BSN memaparkan sejarah standardisasi 

dan penilaian kesesuaian di Indonesia sampai dengan 

terbentuknya Badan Standardisasi Nasional. Badan 

Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan 

Presiden Nomor 13 Tahun 1997 dan telah dipimpin 

oleh 4 orang Kepala BSN sampai dengan saat ini. 

 Kepala BSN memaparkan bahwa perkem-

bangan teknologi dan industri mendorong stand-

ardisasi dan penilaian kesesuaian untuk merespon 

perkembangan Industry 4.0. Raker BSN ini bertujuan 

untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut Kepala 

BSN, proses standardisasi dan penilaian kesesuaian 

telah mengikuti prinsip Pancasila karena dalam pros-

es perumusan standar terdapat jajak pendapat me-

lalui e-balloting. Tujuan standardisasi juga selaras 

dengan kesejahteraan rakyat. Kepala BSN memapar-

kan bahwa tujuan standardisasi dan penilaian kes-

esuaian antara lain: 1. Meningkatkan mutu produk 

dengan mengefisiensikan biaya produksi; 2. Mening-

katkan daya saing produk di pasar internasional; 3. 

Membantu terwujudnya regulasi yang transparan dan 

akuntabel.  

 Acara dilanjutkan dengan pemaparan Nara-

sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, Aba Subagja  

RAPAT KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2019 

Kepala BSN memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja BSN 

dengan tema "Mewujudkan profesionalitas dan kinerja 

ASN yang kompeten dan kompetitif" yang akan memba-

has lebih mendalam mengenai PPPK. Narasumber me-

maparkan bahwa terdapat perbedaan antara PNS 

dengan PPPK. BSN harus menerapkan pengembangan 

kpmpetensi dan karier pegawai. Penguatan kapasitas 

pegawai dilakukan melalui indeks profesionalitas dan 

indeks sistem merit. Menurut Narasumber, Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

melaksanakan tugas pemerintah dengan perjanjian da-

lam jangka waktu tertentu, bukan menduduki jabatan. 

PPPK boleh pindah ke instansi lain jika sudah menjalani 

minimal 90% masa perjanjian.  

 Acara dilanjutkan dengan pemaparan Nara-

sumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pem-

bangunan Nasional, Teguh Adi Purnomo Alias Sambodo 

dengan tema "Pencapaian RPJPN 2005-2025 dan 

Rencana Teknokratik RPJMN 2020-2024". Menurut 

Narasumber, rencana teknokratik RPJMN 2020-2024 

telah dirumuskan dengan tema "Indonesia berpenghasi-

lan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan 

berkesinambungan". Menurut Narasumber, terdapat 

beberapa program penguatan ketahanan ekonomi yang 

terkait dengan tugas dan fungsi BSN karena membutuh-

kan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Menurut 

Narasumber, terdapat tugas dan fungsi BSN yang 

terkait arah kebijakan dan strategi pembangunan manu-

sia. Penyusunan Rencana Strategi mengacu pada pera-

turan yang sedang disusun oleh Bappenas.  

 Acara dilanjutkan dengan paparan Hasil Evalua-

si Program Reformasi Birokrasi Tahun 2018 oleh 

Sekretaris Utama, Puji Winarni. Hasil penilaian Ke-

menpanRB atas pelaksanaan reformasi birokrasi BSN 

Tahun 2018 baru mencapai 72,76 atau kategori BB. 
Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi 
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Salah satu program RB yang mengalami peningkatan 

adalah Program Penguatan Pengawasan dikarenakan 

Level Maturitas SPIP telah mencapai Level 3. Namun 

berdasarkan hasil evaluasi KemenpanRB terhadap 

pelaksanaan RB BSN, masih banyak hal-hal yang perlu 

diperbaiki, salah satunya adalah roadmap RB yang ada 

hanya dijadikan formalitas dan belum diterapkan oleh 

seluruh unit kerja.  

 Acara dilanjutkan dengan paparan panel dari 

unit kerja. Paparan panel terdiri dari Deputi Bidang 

Pengembangan Standar, Deputi Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian, Deputi Bidang Akreditasi, Deputi 

Standar Ukuran Satuan Ukur, dan Sekretaris Utama 

mengenai permasalahan kegiatan 2019 dan tindak 

lanjut, dan rencana kegiatan Tahun 2019 dan 2020. 

Acara dilanjutkan dengan diskusi per panel dengan per-

tanyaan yang disampaikan secara lisan dan tertulis di 

situs sli.do. 

 Hari kedua acara dilanjutkan dengan paparan 

kegiatan Pusat Riset dan Pengembangan Standardisasi 

dan kegiatan Pusat Data dan Sistem Informasi 

mengenai permasalahan kegiatan 2019 dan tindak 

Narasumber Kementerian PPN/Bappenas memaparkan materi 

lanjut, dan rencana kegiatan Tahun 2019 dan 2020. 

Acara dilanjutkan dengan diskusi per panel dengan per-

tanyaan yang disampaikan secara lisan dan tertulis di 

situs sli.do. 

 Pada acara Rapat Kerja BSN juga diadakan 

pemberian penghargaan terhadap Unit Kerja Berkinerja 

Terbaik BSN Tahun 2018. Inspektorat BSN berhasil 

memperoleh penghargaan Unit Kerja Berkinerja Terbaik 

BSN Tahun 2018. Penghargaan diterima oleh Kepala 

Inspektorat periode Tahun 2017-2018, Heru Suseno. 

 Selain itu Inspektorat juga memperoleh 

penghargaan sebagai unit kerja dengan jumlah like dan 

comment terbanyak di media sosial dengan hashtag 

#RakerBSN2019. Penghargaan diterima oleh perwakilan 

dari Inspektorat. (AH) 

  

Kepala Inspektorat periode Tahun 2017-2018 menerima 

penghargaan Unit Kerja Terbaik BSN Tahun 2018 

Sekretaris Utama memberikan penghargaan kepada pegawai 

dan unit kerja 

 

TAHUKAH ANDA? 
 

Inspektorat memperoleh  
penghargaan Unit Kerja 
Berkinerja Terbaik BSN  
pada Tahun 2015,  
Tahun 2016, dan  
Tahun 2018. 
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Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019, Pemerintah Semakin 

#NyataAkuntabel 

 Dalam rangka terus memperkuat peran 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Pengawasan Intern Pemerintah kembali terseleng-
gara pada tanggal 21 Maret 2019. Dengan tema 

“Penguatan APIP dalam Mengawal Akuntabilitas 
Keuangan dan Pembangunan yang Berkualitas”, 

acara tersebut secara langsung dibuka oleh Wakil 
Presiden RI Jusuf Kalla sekaligus bertindak sebagai 

Keynote Speaker.  
 Bertempat di Birawa Assembly Hall Ho-

tel Bidakara, Jakarta, Rakornas Pengawasan Intern 
Pemerintah 2019 dihadiri oleh para peserta yang 

terdiri dari para Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemda, 

Auditor BPKP, Aliansi Auditor Internal Indonesia, 
Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga, dan 
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ter-

pilih yang seluruhnya berjumlah 1200 peserta. 
 Akuntabilitas, terus menjadi fokus 

pemerintah saat ini dalam menjalankan program-
program yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. 

Pemerintah tidak hanya concern pada delivery pro-
gram saja, tapi juga aspek akuntabilitas pengel-

olaannya. Salah satu wujud nyata peran APIP da-
lam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah 

ditunjukkan dengan meningkatnya tren opini atas 
laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat 

pusat maupun daerah. 
 Di awal kegiatan, Kepala BPKP Ardan 

Adiperdana melaporkan bahwa sebaran kasus 
terkait akuntabilitas berada pada tempat yang ma-

turitas SPIP dan kapabilitas APIP-nya masih tergo-
long rendah. “Maturitas penyelenggaraan SPIP dan 
kapabilitas APIP dapat terganggu efektivitasnya 

oleh pengabaian manajemen sehingga dalam hal ini 
soft control sangat urgent,” jelas Ardan. Kepala 

BPKP juga menyampaikan bahwa berfungsinya 
SPIP akan menghasilkan pencapaian tujuan. Lalu, 

APIP yang kuat akan memberikan keyakinan bah-
wa SPIP berjalan baik dan meningkat kualitasnya. 

“Upaya penguatan terus dilakukan melalui 
roadmap peningkatan kapabilitas APIP, koordinasi, 

dan sinergi di tingkat pusat dan daerah.” 
 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) terus bersinergi dengan berbagai pihak 
dalam mengawal keuangan dan pembangunan. 

BPKP berkerjasama dengan Kementerian Dalam 

Negeri menghasilkan Sistem Informasi Keuangan 
Desa (Siskeudes) yang telah diimplementasikan oleh 

93,51% dari 74.957 desa di Indonesia. Namun 
demikian, penguatan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) perlu didukung dengan pening-
katan kapabilitas dan kapasitas APIP. Untuk menjadi 

trusted advisor dan early warning system bagi 
pemerintah, penguatan APIP terus diupayakan me-

lalui langkah strategis agar berbagai penyimpangan 
dapat diantisipasi. 

 Saat menyampaikan keynote speech-nya, 

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menekankan bah-

wa pengawasan selalu menjadi elemen penting dari 

sistem pemerintahan. Tanpa pengawasan, pelaksa-

naan pemerintahan tidak akan mencapai hasil yang 

diinginkan. JK menjelaskan bahwa melihat kondisi 

anggaran yang setiap 10 tahun mengalami pening-

katan hingga 2 kali besarnya dan alokasi anggaran 

sampai ke desa, artinya aliran uang ke lembaga se-

makin besar, dana semakin besar, dan yang 

mendapat anggaran pun semakin banyak. Dengan 

begitu, pengawasan yang dilakukan jadi semakin luas. 

“Rumusan korupsi makin luas. Inspektorat dan 

BPKP harus lebih pintar lagi, lebih dalam lagi dalam 

mengawasi,” ujarnya. Pengawasan sebagai bentuk 

pencegahan dinilai lebih penting sehingga APIP harus 

semakin berkerja keras.  

(Sumber: bpkp.go.id) 

Wakil Presiden RI dalam acara rakornas pengawasan. 
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Rekonsiliasi Tiga Pihak terkait Penyusunan LKPP TA 2018 

 Dalam rangka pelaksanaan pendampingan 

terhadap pemeriksaan BPK, Inspektorat ikut 

menghadiri acara rekonsiliasi tiga pihak di Gedung 

Dhanapala Kementerian Keuangan pada tanggal 27 

Maret 2019. Tujuan dari penyelenggaraan acara 

rekonsiliasi adalah untuk memperoleh keakuratan 

dan keyakinan atas data yang disajikan dalam 

laporan keuangan, juga agar data laporan keu-

angan sama dengan data yang disajikan dalam 

laporan keuangan serta telah disesuaikan dengan 

koreksi yang diperlukan.  

 Rekonsiliasi tiga pihak atau tripartit ini 

juga menjadi forum komunikasi antara auditor 

dan auditi untuk membahas dan mendiskusikan 

permasalahan-permasalahan akuntansi dan 

pelaporan keuangan di BSN. Jika terdapat per-

masalahan audit yang perlu didiskusikan lebih 

lanjut, maka permasalahan tersebut dapat diba-

has bersama antara BSN, Kementerian Keu-

angan, dan BPK untuk mendapatkan solusi ter-

baik.  

 Hasil rekonsiliasi tiga pihak ini akan 

ditindaklanjuti dalam Laporan Keuangan BSN 

Tahun 2018 yang berstatus audited. Diharapkan 

Laporan Keuangan BSN dapat menjadi semakin 

akurat. (AH) 

  

 Guna meningkatkan pemahaman terhadap 

tugas dan fungsi serta proses bisnis unit kerja, Biro 

Sumber Daya Manusia Organisasi Humas mengada-

kan kegiatan magang yang termasuk dalam program 

orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selama 

4 hari, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 

tanggal 15 Maret 2019, sebanyak 5 orang CPNS BSN 

Tahun 2018 mengikuti kegiatan magang di In-

spektorat.  
 Kegiatan ini mencakup pembekalan kepada 

mentor CPNS, pelaksanaan magang dan presentasi 

hasil magang. Tugas yang diberikan kepada CPNS 

antara lain pemahaman terhadap tugas dan fungsi, 

proses bisnis Inspektorat dan identifikasi permasala-

han terkait serta penyusunan saran dan rekomendasi. 

CPNS yang mengikuti program magang di Inspektorat 

berasal dari beberapa unit kerja seperti Deputi Bi-

dang Akreditasi dan Kesestamaan.  
 Diharapkan CPNS yang mengikuti program 

magang dapat memahami tugas, fungsi dan proses 

bisnis Inspektorat dan membagikan penge-

tahuannya kepada seluruh CPNS BSN Tahun 

2018. (AH) 

Program Magang CPNS BSN di Inspektorat 

Tim Penyusun Laporan Keuangan BSN, Tim Pemeriksa BPK RI dan 

Inspektorat. 

Inspektur bersama CPNS BSN. 
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KAMUS AUDIT INTERNAL 

 

 Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, 

atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit in-

tern oleh Auditor atau APIP. 

 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 


