
 Pemilik Risiko adalah 

Orang atau entitas yang 

dengan akuntabilitas dan 

kewenangan untuk 

mengelola risiko. Orang 

atau entitas yang dengan 

akuntabilitas dan 

kewenangan untuk 

mengelola risiko. Pemilik 

Risiko adalah pemilik 

sasaran, dan pada dasarnya 

ini berlaku untuk semua 

tingkatan organisasi. Risiko 

terdapat pada seluruh 

tingkatan organisasi dan 

dalam setiap proses bisnis 

terdapat potensi risiko yang 

dapat mengakibatkan 

kesalahan atau kegagalan 

proses menghasilkan 

keluaran yang 

direncanakan. 

 

D 
alam 

rangka 

mendukung 

pelaksanaan 

penerapan 

Manajemen 

Risiko di 

lingkungan 

BSN, 

Inspektorat 

mengadakan 

training 

Manajemen 

Risiko 

berbasis SNI ISO 31000 

dengan instruktur dari 

Center for Risk 

Management Studies 

(CRMS). Training dilakukan 

selama 3 (tiga) hari sejak 

tanggal 20 Agustus sampai 

dengan 23 Agustus 2018. 

Training Manajemn Risiko 

diikuti oleh seluruh pegawai 

Inspektorat serta perwakilan 

satgas SPIP dari seluruh 

unit kerja di BSN.  

Materi Training terdiri 

dari ERM Fundamentasls 

ISO 31000:2018 dan Risk 

Based Audit. Menurut ISO 

31000 pengertian risiko 

adalah “Risk is all about 

uncertainty, or more 

importantly, the effect of 

uncertainty on the 

achievement of objectives” 

Risiko adalah ketidakpastian 

yang berdampak pada 

pencapaian sasaran. 

Manajemen risiko berawal 

dari penetpapan sasasran/ 

target. Kriteria dalam 

menetapkan sasaran/target 

adalah sebagai berikut: 

1. Spesifik, sasaran 

dinayatakan dengan 

jelas (apa, siapa, 

dimana, kapan) 

2. Measurable, 

pencapaian sasaran 

dapat diukur melalui 

ukuran tertentu 

3. Attainable, sasaran 

yang ada bersifat 

menantang namun tetap 

dapat dicapai organisasi 

4. Relevan, sasaran yang 

ada harus sesuai 

dengan strategi 

perusahaan 

5. Time bond, menyatakan 

secara jelas kapan 

sasaran ingin tercapai 
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Integrity is the 

seed for 

achievement. It is 

the principle that 

never fails. 

 
 
 

Earl Nightingale 

Sestama memberi pengarahan kepada peserta terkait Training ISO 31000 



Standar khusus manajemen risiko ini 
mengidentifikasi risiko, menetapkan prioritas, dan 
menetapkan rencana biaya efektif dalam 
meningkatkan kinerja. Menurut ISO 31000, 
menetapkan manajemen risiko konteks melibatkan 
identifikasi risiko dalam domain yang dipilih, 
perencanaan sisa proses, memetakan lingkup 
sosial manajemen risiko, identitas dan tujuan dari 
para pemangku kepentingan, dan dasar di mana 
risiko akan dievaluasi, mendefinisikan kerangka 
kerja; mengembangkan analisis dan mitigasi . 
Model ISO 31000 berfokus pada Plan, Do, Check 
dan Act. 

 Pada tahap Plan, ada desain kerangka kerja 
untuk mengelola risiko . 

 Pada tahap Do manajemen risiko 
diimplementasikan . 

 Pada tahap Check, kerangka dipantau dan 
dikaji . 

 Terakhir, dalam tahap Act organisasi 

melakukan perbaikan terus-menerus kerangka 

kerja. Ini adalah proses yang terintegrasi dari 

setiap tingkat organisasi . 

Menurut ISO 31000 kerangka kerja 

manajemen risiko adalah seperangkat komponen 

yang memberikan dasar dan pengaturan organisasi 

untuk merancang, melaksanakan, memantau, 

meninjau dan terus meningkatkan manajemen risiko 

di seluruh organisasi. Kerangka manajemen risiko 

tertanam dalam keseluruhan kebijakan dan praktek 

strategis dan operasional organisasi. 

Keterkaitan antara prinsip manajemen risiko, 
kerangka kerja manajemen risiko, dan proses 
manajemen risiko adalah: 

 Prinsip-prinsip manajemen risiko adalah landasan 
paradigma untuk melaksanakan secara efektif 
kerangka kerja dan proses manajemen risiko di 
setiap tingkatan organisasi; 

 Efektifitas kerangka kerja manajemen risiko 
sebagai fondasi dan tata kerja integrasi proses 
manajemen risiko akan menentukan keberhasilan 
proses manajemen risiko organisasi di seluruh 
tingkatan organisasi; 

 Proses manajemen risiko haruslah menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis, 
budaya organisasi, dan khas terhadap kondisi dan 
proses bisnis organisasi tersebut.(DS) 
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P 
eringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 

(HUT RI) menjadi momen penting untuk meningkat-

kan jiwa nasionalisme serta meneguhkan persatuan 

dan kesatuan bangsa. Peringatan HUT RI juga menjadi refleksi 

perjalanan bangsa, serta kontemplasi sejauh mana cita-cita para 

pendiri bangsa (founding fathers) “mewujudkan bangsa 

merdeka, bersatu, berdaulat,adil dan makmur” telah tercapai.  

 Peringatan HUT RI Ke-73 mengangkat tema “Kerja 

Kita, Prestasi Bangsa”. Dalam pidato Menteri Negara Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang disam-

paikan oleh Sekretaris Jenderal Prof. Ainun Na'im, Ph.D. M.B.A 

selaku inspektur upacara Peringatan HUT RI Ke-73 di Lapangan 

Puspiptek, Serpong, Jum'at (17/08/2018) mengajak kepada 

institusi iptek untuk terus meningkatkan sinergi dengan pelaku 

industri dan masyarakat, "sehingga iptek dan inovasi mem-

berikan kontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa dan menja-

wab permasalahan bangsa" ujarnya.  

 Na'im juga mengajak, "Dalam peringatan HUT ke-73 

Kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita terus bekerja 

untuk membangun riset, teknologi, dan pendidikan tinggi serta 

menorehkan prestasi-prestasi yang membanggakan untuk mem-

perkuat rasa bangga dan keyakinan kita pada Indonesia. Pres-

tasi cemerlang pemuda-pemudi Indonesia di berbagai ajang 

kompetisi internasional di berbagai bidang. Seperti pada bulan 

Juli 2018, putra terbaik kita mampu meraih 

emas pada lari 100 meter Kejuaraan Dunia 

U-20. Tim U-16 kita mampu mencapai juara 

pertama piala AFF U-16. Di bidang sains, 

gagasan mahasiswa kita yaitu mobil sam-

pah plastik menjadi juara di ajang inovasi 

teknologi Shell Ideas 360, inovasi maha-

siswa kita menjadi juara dunia pada ajang 

adu cepat mobil hemat energi Drivers’ World 

Championship, dan masih banyak karya 

inovasi lainnya". Ujarnya.  

 Pada kesempatan ini, berdasar-

kan Keputusan Presiden Republik Indone-

sia, Ainun juga menyematkan Tanda Ke-

hormatan Satyalancana Karya Satya se-

bagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh 

kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, 

serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin 

secara terus menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 

tahun. Salah satu PNS yang disematkan tanda kehormatan Satya-

lancana Karya Satya adalah Kepala Inspektorat - Badan Stand-

ardisasi Nasional (BSN), Heru Suseno, yang telah mengabdi kepada 

negara selama 20 tahun.  

 Upacara peringatan HUT RI Ke-73 ini diikuti oleh Kepala 

BSN Bambang Prasetya, serta Kepala Lembaga dibawah koordinasi 

Kemenristekdikti yaitu BPPT, BATAN, LIPI, BPPT, BSN, BAPETEN, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), beserta 

pejabat eselon I-IV Lembaga di bawah naungan Kemenristekdikti. 

Teruslah bekerja, teruslah berinovasi, teruslah berprestasi. KERJA 

KITA, PRESTASI BANGSA".  (www.bsn.go.id) 

Inspektur BSN Mendapatkan Penghargaan Satyalancana Karya Satya 
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rekomendasi kepada Kepala BSN 
untuk memberikan sanksi kepada 
pelaku pungutan liar sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan melaksanakan eval-
uasi kegiatan pemberantasan pun-
gutan liar. 

Kombes Pol Ricky Francois 
Wakanno, Kabagopsnalev Korb-
inmas Baharkam Polri, yang juga 
merupakan pembicara dalam so-
sialisasi tersebut mengatakan bah-
wa pungli adalah pengenaan biaya 
ataupun pungutan di tempat yang 
seharusnya tidak ada biaya 
dikenakan atau dipungut di lokasi 
atau pada kegiatan tersebut tidak 
sesuai ketentuan. 

“Pungli ada dalam segala 
sektor pelayanan publik. Pungli ini 
dahsyat sekali. Untuk memperkaya 
diri sendiri, dan memperkaya pimpi-
nan,” katanya. Oleh karena itu, 
komitmen pemimpin memegang 
peranan sangat penting dalam 
upaya memerangi pungli. 

Untuk meningkatkan efektifi-
tas pemberantasan pungli, Presiden 
telah mengeluarkan Perpres Nomor 
87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 
2016 tentang Satgas Saber Pungli. 
Presiden Joko Widodo mem-
peringatkan seluruh instansi kemen-
terian/lembaga untuk menghentikan 
praktik pungli dan menunjuk Menteri 
Koordinator Politik, Hukum dan 
Keamanan sebagai pengendali dan 
penanggungjawab terhadap 
kegiatan Satgas Sapu Bersih Pun-
gutan Liar (Saber Pungli). Saat ini, 
ada 1 Satgas, 36 UP Kementerian/

B 
adan Standardisasi Nasion-
al (BSN) membentuk Unit 
Pemberantasan Pungli 
(UPP) atau Saber Pungli 

untuk mencegah dan memberantas 
tindakan pungutan liar atas pela-
yanan publik di lingkungan BSN. 
Pembentukan ini telah ditetapkan 
melalui Surat Keputusan Kepala 
BSN No. 140/KEP/BSN/7/2018 ten-
tang Unit Pemberantasan Sapu 
Bersih Pungutan Liar BSN. 

"UPP (Saber Pungli) bertu-
gas melaksanakan pemberantasan 
pungutan liar secara efektif dan 
efisien dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan personel, unit kerja, 
dan sarana prasarana yang ada di 
lingkungan BSN," ujar Kepala In-
spektorat BSN Heru Suseno dalam 
acara Sosialisasi UPP Saber Pungli 
di Lingkungan BSN, Rabu (15/8) di 
Kantor BSN, Jakarta. 

UPP (Saber Pungli) diketuai 
oleh Kepala Inspektorat dan ang-
gotanya terdiri dari para Kepala 
Pusat/Biro. Adapun Kepala BSN 
menjadi pengarah dan Sestama/
Deputi menjadi penanggung jawab. 

Dalam menjalankan tu-
gasnya, UPP (Saber Pungli) mem-
iliki wewenang membangun sistem 
pencegahan dan pemberantasan 
pungutan liar; melakukan pengum-
pulan data dan informasi dari unit 
kerja di lingkungan BSN dan pihak 
lain yang terkait dengan 
menggunakan teknologi informasi; 
mengoordinasikan, merencanakan, 
dan melaksanakan operasi pember-
antasan pungutan liar; memberikan 

Lembaga, 34 UPP Provinsi, 495 
UPP Kabupaten/Kota. 

Ricky pun berharap BSN 
dapat bersinergi dengan Satgas 
Saber Pungli di tingkat nasional un-
tuk bersama-sama memberantas 
tindak pungli di lingkungan BSN. 
BSN sendiri sebelumnya juga telah 
berkontribusi dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan 
korupsi di lingkup nasional dengan 
menginisiasi sertifikasi anti korupsi. 
BSN juga telah menetapkan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) 
ISO 37001 Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan. 

SNI ISO 37001 membantu 
organisasi mencegah, mendeteksi 
dan menangani penyuapan serta 
mematuhi peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan anti 
penyuapan dan komitmen sukarela 
yang sesuai dengan aktivitas dalam 
sistem manajemen tersebut. 

Sampai saat ini sudah ada 
enam Lembaga Sertifikasi Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan yang 
terakreditasi Komite Akreditasi Na-
sional (KAN). BSN juga membuat 
role model penerapan SNI ISO 
37001, diantaranya UD Hari Mukti 
Teknik, Balai Besar Karantina Per-
tanian  Makasar, Badan Narkotika 
Nasional (Inspektoran Utama), dan 
Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu 
Barang dan Lembaga Tembakau 
Jember. (www.bsn.go.id) 

BSN Bentuk UPP (Saber Pungli) 
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