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K 
orupsi masih menjadi 
fenomena yang mengkha-
watirkan. Praktek korupsi 
tidak hanya membebani 

kerugian keuangan negara, tetapi 
juga menciptakan kerusakan masif 
bangsa secara muti-dimensional 
menghambat kemajuan Indonesia. 
 Terbukti, praktek korupsi 
menjadi sumber merosotnya index 
daya saing Indonesia 2016-2017 dari 
peringkat 37 sebelumnya menjadi 
peringkat 41 (Global Competitive-
ness Report 2016-2017, World Eco-
nomic Forum). Memprihatinkan lagi, 
keterlibatan pihak swasta dalam praktek korupsi 
ternyata cukup tinggi. Menurut data Komisi Pember-
antasan Korupsi, 25% dari jumlah perkara korupsi 
yang ditangani KPK telah menyeret pihak swasta. 
 Di luar kepala daerah dan pejabat negara, 
pihak swasta menjadi aktor menonjol yang ter-
sangkut dalam perkara korupsi. Fenomena korupsi 
dengan segala kerusakan yang ditimbulkannya telah 
melatarbelakangi diterbitkannya Instruksi Presiden 
(Inpres) No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencega-
han dan Pemberantasan Korupsi. Inpres No. 10 Ta-
hun 2016 , yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ba-
dan Standardisasi Nasional (BSN) dengan menetap-
kan SNI ISO 37001:2016: Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan. 
 SNI merupakan “tool” mumpuni untuk 
mendeteksi potensi penyuapan dan mendesain 
tindak pencegahan sejak dini. Standar nasional ini 
bisa menjadi perangkat operasional dari impelemen-
tasi Inpres No. 10 Tahun 2016 untuk menanamkan 
budaya anti-penyuapan dalam sebuah organisasi/
institusi negara maupun swasta. Seminar Pencega-
han Korupsi berbasis SNI ISO 37001:2016, diseleng-
garakan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Ma-
kassar 25 Oktober 2017, menghadirkan Keynote 
Speech Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang yang 
diwakili oleh Bimo Wijayanto PhD. 
 Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf 
Kepresidenan. Bimo menyampaikan, pencegahan 
praktek korupsi sebagaimana diinstruksikan Presi-

den menjadi prioritas terdepan pemerintah. 
Sehingga, paya pencegahan Korupsi berbasis SNI ISO 
37001:2016 perlu terus didorong, termasuk ke ka-
langan swasta atau korporasi. 
Tingginya angka keterlibatan swasta dalam praktek 
korupsi menjadi sinyal pentingnya korporasi men-
erapkan SNI ISO 37001:2016 untuk melindungi diri 
yang praktek korupsi di lingkungan organisasi yang 
bisa menghancurkan reputasi perusahaan dan 
bahkan memicu kerugian yang lebih luas. 
“SNI ISO 37001 membantu korporasi mengendalikan 
praktek penyuapan dengan menyediakan sejumlah 
langkah penting,” ujarnya. 
Diantaranya penetapan kebijakan anti-penyuapan, 
penunjukan petugas yang berkewenangan untuk 
mengawasi kepatuhan terhadap praktik anti-
penyuapan, pembinaan. 
Selain itu pelatihan anggota organisasi, penerapan 
manajemen resiko pada proyek dan kegiatan organ-
isasi, pengendalian finansial dan komersial, dan 
pelembagaan laporan prosedur investigasi. 
BSN bekerjasama dengan KSP secara gencar menso-
sialisasikan penerapan SNI ISO 37001 kepada pelaku 
usaha, unit layanan publik dan NGO yang rentan 
dengan praktek penyuapan. 
“Dengan penerapan SNI, korporasi sudah melakukan 
tindakan pencegahan terhadap korupsi. Cegah Suap 
dengan Penerapan SNI ISO 37001,” paparnya. (*) 
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kerja di lingkungan BSN. Sehingga diharapkan 
kegiatan ini dapat bermanfaat untuk membantu 
pimpinan dalam menentukan fokus prioritas 
kegiatan yang akan dilaksanakan 
Kepala BSN, Prof. Bambang Prasetya juga 

memberi arahan bahwa kegiatan ini dapat 

mengacu pada motto ISO GA yaitu Open 

Minded (Keterbukaan) dan Agreement 

(Kesepakatan). Dengan prinsip keterbukaan, 

maka peserta dapat mudah dalam memahami, 

menerima masukan, saran dan kritikan se-

dangkan kesepakatan diperlukan dalam kon-

sensus  untuk melakukan perubahan be-

sar.  Diharapkan semua peserta dapat men-

erapkan  hal tersebut sehingga tujuan dari 

kegiatan ini dapat tercapai. 

Dalam Evaluasi dan Penajaman RKA ini, se-
tiap Kepala Unit Kerja setingkat Eselon II me-
maparkan rencana kegiatannya di hadapan 
para panelis yang diketuai oleh Kepala BSN, 
Prof. Bambang Prasetya.  Kemudian setelah 
itu, dilakukan diskusi antara para panelis dan 
peserta kegiatan dengan unit kerja terkait un-

tuk memberi masukan dan saran terhadap kegiatan dan ang-
garan unit kerja tersebut. Masukan dan saran dari para panelis 
dan peserta kemudian dicatat untuk menjadi pertimbangan 
dalam melakukan perbaikan kegiatan setiap unit kerja untuk 
tahun anggaran 2018. Dalam diskusi ini juga dibahas 
mengenai cross cutting kegiatan antar unit kerja yang diharap-
kan dapat menghasilkan kegiatan yang efektif dan efisien un-
tuk pencapaian visi misi dan rencana strategis BSN dalam 
bidang standardisasi di Indonesia dan melayani stakeholder 
serta masyarakat. (hanung/pkt) 

P 
ada hari Selasa – Kamis ( 3 -5 / 10), 

Badan Standardisasi Nasional (BSN) 

menyelenggarakan Evaluasi dan 

Penajaman Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) BSN Tahun Anggaran 2018. Evaluasi dan 

Penajaman RKA BSN TA 2018 adalah evaluasi 

perencanaan dan penajaman program dan kegiatan yang 

ada dalam TOR dan RAB untuk memastikan tercapainya 

visi dan misi, output, outcome BSN dan eselon 1. 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh eselon I, eselon II dan 

perwakilan Eselon III serta perwakilan Staff BSN. 

Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan oleh 
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, M. 
Beni Nugraha, yang menjelaskan bahwa Evaluasi dan 
Penajaman RKA BSN 2018 sebagai tindak lanjut rek-
omendasi dari Kementerian PAN-RB atas Hasil Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah (AKIP) BSN 
TA 2016. Kegiatan ini sebelumnya telah melalui tahapan 
penelitian dan reviu oleh Biro PKT dan Inspektorat yang 
kemudian dilanjutkan evaluasi oleh tim panelis guna 
penajaman RKA BSN 2018. 

Selain itu, Sekretaris Utama BSN, Dr. Puji Winar-
ni, juga mengarahkan bahwa dalam penyusunan Term Of 
Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) ta-
hun 2018 harus memperhatikan Visi Misi BSN, Rencana 
Strategis BSN, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja 
Utama BSN dan Eselon I (Kedeputian) serta Kebijakan 
Pimpinan BSN.  Evaluasi ini bertujuan untuk  mengukur 
pemahaman dalam berorganisasi sehingga money follow 
program dan anggaran berbasis kinerja akan dapat ter-
wujud. Selain itu, juga untuk memastikan penanggung 
jawab kegiatan (eselon 2) mengetahui secara detil 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana 
kegiatan (eselon 3), memastikan kegiatan dan anggaran 
yang akan dilaksanakan efisien dan efektif serta IKU yang 
berbasis SMART dan adanya sinergi kegiatan antar unit 
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Tingkatkan Kualitas Perencanaan dan  Penganggaran, 

BSN Menyelenggarakan Evaluasi dan Penajaman RKA  

Kepala BSN dalam sambutan pembukaan Evaluasi dan Penajaman RKA di Bogor 

Sekretaris Utana memberi masukan  



barang modal di KLT Makasar dil-

aksanakan oleh tim audit didampingi 

oleh Kepala Bagian Keuangan. 

Pelaksanaan audit di KLT bertujuan 

untuk melakukan pemeriksaan fisik 

terhadap hasil pengadaan barang 

modal. Audit yang dilaksanakan di 

KLT mencakup pemeriksaan kondisi 

fisik barang, penilaian kesesuaian 

spesifikasi teknis dan jumlah dengan 

kontrak, dan pemanfaatan barang 

tersebut. Selain itu dilakukan juga 

pemeriksaan Nomor Urut Pendafta-

ran Barang Milik Negara untuk men-

guji kepatuhan inventarisasi barang 

terhadap peraturan yang berlaku.  
Hasil dari pemeriksaan fisik hasil 

pengadaan barang modal di KLT ter-

sebut akan menjadi bukti audit yang 

dituangkan dalam Kertas Kerja Audit 

Kinerja Keuangan Triwulan 3 TA 2017. Hasil pemerik-

saan fisik akan dituangkan dalam Berita Acara Pemerik-

saan Fisik yang ditandatangani oleh tim audit dan pen-

damping pemeriksaan fisik yang telah disetujui kedua 

belah pihak. Pemeriksaan fisik ini diharapkan dapat 

menghilangkan terjadinya perbedaan pendapat antara 

auditor dan auditi terkait kondisi fisik barang, kes-

esuaian spesifikasi teknis, jumlah barang, pena-

tausahaan barang dan pemanfaatan terhadap barang 

tersebut. (Tim-Audit) 

Pelaksanaan Audit Kinerja Keuangan Triwulan 

3 TA 2017 tidak hanya dilakukan di lingkungan kantor 

BSN di Jl. MH Thamrin, namun juga dilaksanakan di 

Kantor Layanan Teknis (KLT) yang berada di Palem-

bang dan Makasar. Pelaksanaan audit dilaksanakan 

secara bersamaan dalam waktu 3 hari kerja, yaitu tang-

gal 1 - 3 November 2017. Pelaksanaan audit dibagi 

menjadi 2 tim, 1 tim bertugas mengaudit di KLT Palem-

bang dan 1 tim bertugas mengaudit KLT Makasar. 

Pemeriksaan fisik hasil pengadaan barang modal di KLT 

Palembang dilaksanakan oleh tim audit didampingi oleh 

Kepala Subbagian Rumah Tangga dan penyedia ba-

rang, sedangkan pemeriksaan fisik hasil pengadaan 

Audit Kinerja Keuangan Triwulan  III TA 2017 
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Tim Audit sedang melaksanakan cek fisik di KLT Palembang 



3) ketersediaan pos ukur ulang dan 

sidang tera ulang; dan 4) fasilitas 

umum, yang meliputi: pengaturan 

ketersediaan kantor pengelola; toilet; 

ruang menyusui, kamera keamanan, 

ruang peribadatan, pos kesehatan, pos 

keamanan dan area penghijauan; 5) 

elemen bangunan; 6) keselamatan 

bangunan; 7) pencahayaan; 8) sirkulasi 

udara; 9) sistem drainase; 10) keterse-

diaan air bersih; 11) pengelolaan air 

limbah; 12) pengelolaan sampah; dan 

13) dukungan sarana 

telekomunikasi. Semen-

tara itu persyaratan 

pengelolaan pasar 

rakyat akan mencakup 

pemenuhan ter-

hadap  aspek: 1) azas 

pengelolaan pasar; 2) 

tugas pokok dan fungsi 

pengelola pasar; 3) 

prosedur kerja pengel-

ola pasar; 4) SDM 

pengelola pasar; 5) 

pemberdayaan peda-

gang; dan 6) pem-

S 
esuai 

Pasal 

53 UU 

No. 20 

tahun 2014, dinyatakan  

bahwa BSN bekerja sama 

dengan kementerian, lem-

baga pemerintah non-

kementerian lainnya, dan/

atau Pemerintah Daerah 

untuk melakukan pem-

binaan terhadap Pelaku 

Usaha dan masyarakat 

dalam penerapan SNI. Sa-

lah satu upaya pembinaan 

tersebut adalah BSN melakukan bimb-

ingan penerapan standar pasar rakyat, 

SNI 8152:2015, yang mengatur ketentu-

an dari persyaratan umum, persyaratan 

teknis dan persyaratan pengelolaan 

yang harus dipenuhi oleh pasar rakyat.  

Adapun persyaratan teknis 

pasar rakyat  meliputi aspek 1) ruang 

dagang; 2) aksesibilitas dan zonasi, 

termasuk didalamnya penyediaan area 

parkir dan area bongkar muat barang 

serta ukuran koridor antar toko/kios/los; 

bangunan/pengembangan pasar. 

Bimbingan tersebut merupakan 

langkah lanjutan dari Perjanjian Kerjasa-

ma BSN dengan Yayasan Danamon yang 

ditanda tangani tanggal 20 April 2016, 

yang mendampingi pasar-pasar tradision-

al yang terpilih dalam Program Pasar Se-

jahtera (Sehat, Hijau, Bersih dan Terawat) 

untuk mengimplementasikan SNI Pasar 

Rakyat, salah satu pasar tersebut adalah 

Pasar Bunder di Sragen, Jawa Tengah. 

Inspektorat BSN telah 

melakukan monitoring pelaksanaan bimb-

ingan penerapan SNI 8152:2015 di  Pasar 

Bunder- Sragen pada tanggal 2-3 Novem-

ber 2017 untuk mengetahui bagaimana 

bimbingan tersebut dilaksanakan, dan 

memberikan masukan untuk perbaikan 

pelaksanaan bimbingan penerapan 

standar pada masa yang akan datang.  

Untuk mempercepat penerapan 

SNI 8152:2015, perlu ditingkatkan komit-

men jajaran pimpinan Pasar Bunder Sra-

gen terutama Kepala Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Sragen dan 

jajarannya. (Heru) 

Monitoring Bimbingan Penerapan SNI Pasar Rakyat di 

Pasar Bunder Sragen 
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Pasar Bunder Sragen 

Inspektur BSN melakukan monitoring diPasar Bunder Sragen 


