
 Akhir-akhir ini ramai diberitakan di media massa mengenai penangkapan pejabat nega-

ra terkait kasus gratifikasi berindikasi penyuapan. Tahukah Anda? Apa sebenarnya yang dimak-

sud dengan gratifikasi? Apa semua gratifikasi itu dilarang atau ada gratifikasi yang diper-

bolehkan? Untuk mengetahuinya, mari simak pembahasan berikut ini. 

 Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, 

rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (UU RI No. 20 Tahun 2001). Setiap gratifi-

kasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila 

berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (UU RI 

No.31/1999 jo UU RI No. 20/2001). Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku, jika 

penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK (UU No.31/1999 jo UU No. 

20/2001). 

 Bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan gratifikasi, khususnya di lingkungan 

BSN, telah diatur Peraturan Kepala BSN No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan BSN. Pada peraturan ini diatur bahwa setiap ASN BSN wajib menolak 

gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan 

kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung. Setiap ASN BSN dilarang memberikan 

gratifikasi kepada ASN atau penyelenggara negara lainnya yang berhubungan dengan jabatannya 

dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 

Kewajiban penolakan dikecualikan: 

a. gratifikasi tidak diterima langsung; 

b. pemberi tidak diketahui; 

c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; 

d. gratifikasi dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; 

e. kondisi tertentu. 

 ASN BSN yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi tersebut wajib 

melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 

BSN. UPG BSN secara ex officio dilakukan oleh Inspektorat BSN.  

Gratifikasi, Terima atau Tolak? 

BUSINESS NAME 

Maret 2019 VOLUME III 

BULETIN 
PENGAWASAN 

Maret 2019 : 

Gratifikasi, Terima 

atau Tolak? 

1 

Reviu Laporan 

Keuangan BSN 

TA 2018 Unaudit-

ed 

3 

Reviu Laporan 

Kinerja BSN Ta-

hun 2018 

3 

Kewajiban Pen-

yampaian Laporan 

Harta Kekayaan 

Aparatur Sipil 

Negara 

4 

Entry Meeting 

Pemeriksaan BPK RI 

atas Laporan Keu-

angan BSN TA 2018 

5 

Sosialisasi Peraturan 

terkait Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Pemerintah 

5 

Internal Audit 

should be at 

the forefront 

of an organi-

zation, not a 

back-room 

function. 

 

-ACEIA 



Page 2 BULETIN PENGAWASAN 

Penyampaian Laporan Gratifikasi: 

a. melalui UPG BSN max 7 hari kerja sejak Gratifikasi diterima 

b. langsung ke Kantor KPK max 30 hari kerja sejak Gratifikasi diterima 

c. melalui pos/email/website KPK max 30 hari kerja sejak Gratifikasi diterima. 

 

Kewajiban melaporkan Gratifikasi dikecualikan: 

a) pemberian dalam keluarga (kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang 

sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan) sepanjang tidak terdapat konflik kepent-

ingan 

b) pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum 

c) pemberian keuntungan atau bunga dari penempatan dana/investasi/kepemilikan saham pribadi yang berlaku 

umum 

d) manfaat dari koperasi/organisasi kepegawaian/organisasi sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum 

e) seminar kit berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau infor-

masi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau 

kegiatan sejenis; 

f) hadiah/apresiasi/penghargaan dari kejuaraan/perlombaan/kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak 

terkait Kedinasan 

g) penghargaan berupa uang/barang berkaitan dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

h) hadiah langsung/undian/diskon/rabat/voucher/point rewards/suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait Ke-

dinasan 

i) kompensasi/honor atas profesi di luar Kedinasan tidak terkait tugas dan kewajiban, tidak terdapat konflik 

kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik 

j) kompensasi yang diterima terkait Kedinasan: honorarium/transportasi/akomodasi/pembiayaan yang ditetapkan 

dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak ada pembiayaan ganda, tidak 

terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan 

k) karangan bunga dengan nilai wajar; l. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pemika-

han, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya paling banyak Rp1.000.000 

per pemberian per orang dalam setiap kegiatan 

m) bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta 

sebagaimana dimaksud di atas paling banyak Rp1.000.000 per pemberian dalam setiap kegiatan; 

n) pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, 

bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000 per pemberian per 

orang dalam setiap peristiwa 

o) pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak 

dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp300.000 per pemberian per orang dengan total 

pemberian Rp1.000.000 dalam waktu 1 tahun dari pemberi yang sama 

p) pemberian sesama rekan keija yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp200.000 

per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp. 500.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang 

sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan. 

 

 Jadi kesimpulannya tidak semua gratifikasi itu dil-

arang, ada gratifikasi yang diperbolehkan. Apabila Anda 

melihat dan mengetahui ada ASN BSN yang menerima dan/

atau memberikan gratifikasi yang dilarang, Anda dapat 

melaporkannya kepada Inspektorat melalui sipmas.bsn.go.id 

dan/atau Whatsapp 0857 5690 7058. (AH) 

@inspektorat_BSN 

Like & Follow Twitter dan Instagram 

@Inspektorat_BSN untuk informasi terbaru 

terkait pengawasan dan pengendalian internal 

pemerintah.  
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Reviu Laporan Keuangan BSN TA 2018 Unaudited 

 Inspektorat Badan Standardisasi Nasional 

sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah 

melakukan reviu atas Laporan Keuangan Badan 

Standardisasi Nasional untuk TA 2018 berupa 

Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keu-

angan untuk periode yang berakhir pada tanggal ter-

sebut. Reviu dilaksanakan dari tanggal 11 – 15 Febru-

ari 2019. 
 Reviu ditujukan untuk membantu ter-

laksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian 

Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional, dan 

memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, 

keandalan, dan keabsahan informasi Laporan Keu-

angan Badan Standardisasi Nasional serta pengakuan, 

pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintah kepada Kepala Badan, 

sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Ba-

dan Standardisasi Nasional yang berkualitas.  
 Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan 

atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian 

Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas cata-

tan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. 

Dalam pelaksanaan reviu, telah dilakukan serangkaian 

aktivitas untuk menelusuri angka-angka Laporan 

Keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, 

permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, 

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan 

pelaporan data transaksi, serta analitik untuk mengetahui 

hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.  
 Reviu dilaksanakan oleh Tim Audit yang ber-

sertifikat, dan berpengalaman dalam menyusun laporan 

keuangan dan/atau mereviu laporan keuangan lebih dari 

3 tahun. Reviu dilaksanakan bersama dengan Tim 

Penyusun Laporan Keuangan BSN dari Biro Perencanaan 

Keuangan dan Umum. Diharapkan dengan dilakukannya 

reviu ini, Laporan Keuangan BSN TA 2018 dapat mem-

peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 

BPK RI. (AH) 

 Inspektorat Badan Standardisasi Nasional 

(BSN) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja BSN Tahun 

2018 pada tanggal 25 Februari sampai dengan 1 Maret 

2019. Reviu ditujukan untuk membantu penyelenggaraan 

sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah BSN dan 

memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, 

keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja BSN 

sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang 

berkualitas. 
 Metode pengumpulan data/informasi untuk men-

guji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang 

disajikan dalam Laporan Kinerja, penelaahan penyeleng-

garaan SAKIP secara ringkas untuk menilai keselarasan 

antara perencanaan strategis di tingkat lembaga dengan 

perencanaan strategis unit di bawahnya, dan penyusunan 

kertas kerja reviu. Setelah melakukan reviu, pereviu harus 

membuat surat pernyataan telah direviu dan surat terse-

but merupakan bagian dari laporan kinerja. Reviu dil-

akukan atas laporan kinerja tingkat lembaga dan laporan 

kinerja unit kerja. 
 Reviu laporan kinerja dilaksanakan oleh Tim 

Audit yang bersertifikat, dan berpengalaman dalam me-

nyusun laporan kinerja dan/atau mereviu laporan kinerja 

lebih dari 3 tahun. Reviu dilaksanakan bersama dengan 

Tim Penyusun Laporan Kinerja BSN dari unit kerja. Di-

harapkan dengan dilakukannya reviu ini, Laporan Kinerja 

BSN Tahun 2018 dapat memperoleh nilai akuntabilitas 70 

(Kategori BB). (AH) 

Reviu Laporan Kinerja BSN Tahun 2018 

Reviu bersama Tim Penyusun Laporan Keuangan BSN TA 2018 

Reviu bersama Tim Penyusun Laporan Kinerja BSN Tahun 2018 
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 Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepo-

tisme di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu dilakukan penyampaian Laporan Harta 

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kepala BSN melalui Keputusan Nomor 167A/KEP/

BSN/6/2015 tanggal 15 Juni 2015 menetapkan kepada Pejabat setingkat Eselon III, IV, PNS dan CPNS 

di lingkungan BSN sebagai Wajib Lapor LHKASN. Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat 

Negara (LHKPN) tidak termasuk Wajib Lapor LHKASN. 

 

 LHKASN disampaikan kepada Kepala BSN cq. Inspektur paling lambat: 

a. 1 (satu) bulan setelah Wajib Lapor LHKASN diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi. 

b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan. 

 

 Inspektorat bertugas untuk: 

a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Kepala BSN oleh Wajib Lapor. 

b. Berkoordinasi dengan Biro HOH cq. Bagian OK dalam rangka pelaksanaan tugas. 

c. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Kepala BSN. 

d. Melakukan klarifikasi kepada Wajib Lapor LHKASN jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan 

adanya ketidakwajaran. 

e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya 

ketidakwajaran. 

f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Kepala BSN 

dengan memberikan tembusan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. 

 

 Wajib Lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya, dikenakan sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh ASN di lingkungan BSN 

agar segera menyampaikan LHKASN melalui aplikasi siharka.menpan.go.id paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi. (AH) 

Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 
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Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BSN TA 2018 

 Inspektorat BSN mengadakan Entry Meeting 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BSN Tahun 

Anggaran 2018 di Ruang Rapat Utama BSN pada 

tanggal 18 Februari 2019. Acara tersebut dihadiri 

oleh Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Umum 

beserta jajarannya dan Penanggung jawab Pemerik-

saan BPK RI beserta Pengendali Teknis dan Tim 

Pemeriksa.  
 Penanggung jawab Pemeriksaan BPK me-

maparkan tujuan pemeriksaan yaitu memberikan 

opini atas kewajaran Laporan Keuangan BSN Tahun 2018, 

dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan 

BSN dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 

kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam 

Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang 

seharusnya dibuat seperti SAP, dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern (SPI).  

 Batas materialitas temuan pada tahun 2018 ada-

lah 3,5% dari angka realisasi tahun 2017 yaitu 

Rp5.452.309.352,63. Namun batas materialitas ini masih 

dapat berubah. Rencana tripartit atau rekonsiliasi tiga 

pihak antara Kementerian Keuangan, BPK dan BSN ada-

lah tanggal 27—29 Maret 2019. Jadwal pemeriksaan BPK 

adalah selama 50 hari dengan rincian tanggal 11—15 

Maret 2019 pemeriksaan ke Serpong dan tanggal 5 April 

2019 pemeriksaan akan berakhir.  

 Entry meeting ini bertujuan sebagai salah satu 

bagian dari koordinasi antara Tim Pemeriksa dengan audi-

ti. Diharapkan pemeriksaan terhadap laporan keuangan 

dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal 

pemeriksaan. (AH) 

 Dalam rangka meningkatkan pemahaman ter-

hadap pengadaan barang dan jasa, Biro Perencanaan 

Keuangan dan Umum mengadakan acara Sosialisasi Per-

aturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

(APIP) ikut serta dalam acara yang diadakan pada tanggal 

19 Februari 2019.  
 Acara dilaksanakan dengan mengundang Nara-

sumber yang kompeten dalam hal pengadaan barang dan 

jasa. Pemaparan Narasumber dibuka dengan penjelasan 

perbedaan antara peraturan terkait pengadaan barang 

dan jasa pemerintah yang baru yaitu Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 dengan peraturan lama yang 

sudah tidak berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010. 
 Narasumber memaparkan bahwa terdapat be-

berapa perubahan istilah dan pengaturan. Sebagai con-

toh, terdapat perubahan peran Pejabat Pemeriksa Hasil 

Pekerjaan (PPHP) yang semula melakukan pemeriksaan 

hasil pekerjaan sebelum serah terima dari penyedia ke 

PPK, menerima hasil pekerjaan, membuat dan menan-

datangani BAST, berubah menjadi melakukan pemerik-

saan administrasi hasil pekerjaan sebelum diserahkan 

oleh PPK ke PA/KPA. 
 Peraturan yang baru memiliki struktur lebih 

sederhana, menerapkan simplifikasi dan berdasarkan best 

practice. Diharapkan dengan diberlakukannya peraturan 

ini, proses pengadaan dapat menghasilkan barang/jasa 

yang tepat, meningkatkan penggunaan produk dalam 

negeri, meningkatkan peran UMK, meningkatkan peran 

pelaku usaha nasional, mendorong pemerataan ekonomi, 

dan mendorong pengadaan berkelanjutan. (AH) 

Sosialisasi Peraturan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Entry Meeting bersama Tim Pemeriksa BPK RI, Biro Perencanaan 

Sosialisasi peraturan dengan Narasumber dari BPPT 
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Gedung BPPT 1 Lantai 13 

Jalan MH Thamrin No. 8 

Jakarta Pusat 10340 

Telp. 021-3927422  

(ext. 151) 

0857 5690 7058 

(whatsapp only) 

INSPEKTORAT BSN 
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KAMUS AUDIT INTERNAL 

 

 Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang 

dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan 

standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 

efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi instansi pemerintah. 
 Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi 

suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah 

ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

 Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk me-

mastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

 Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/

kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Sumber: Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 


