
BPKP 
 kembali menggelar 
Rapat Koordinasi Nasion-
al Pengawasan Intern 

Pemerintah Tahun 2018 bertemakan 
"Mengawal Akuntabilitas Pengadaan Ba-
rang dan Jasa (PBJ) Pemerintah untuk Pem-
bangunan yang Berkualitas". Rakornaswas 
dibuka oleh Wakil Presiden RI, Muhammad 
Jusuf Kalla dan diikuti oleh seluruh In-
spektur Jenderal/Inspektur Utama  Kemen-
terian dan Lembaga, Inspektur Provinsi, 
Inspektur Kabupaten/Kota se-Indonesia, 
Aliansi Auditor Intern Indonesia dan jajaran 
pimpinan BPKP. 

Wapres dalam arahannya menya-
takan, “Pembangunan yang kita lakukan 
saat ini harus berkualitas antara lain 
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi  diiringi pemerataan dan mampu 
menciptakan multiplier effect bagi 
masyarakat luas”. “Namun demikian, data 
menunjukkan bahwa anggaran setiap tahun 
naik 10% namun pertumbuhan ekonomi 
tetap di angka 5%, hal ini tidak lepas dari 
besarnya belanja barang yang melebihi 
anggaran pembangunan”, ungkap Wapres. 

“Hal ini harus mendapatkan 
pengawasan dari Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP) tidak hanya di akhir na-
mun sejak proses perencanaan, tentunya 
dengan berkoordinasi dengan Kementerian 
Perencanaan Nasional/Bappenas, Kemen-

terian Keuangan 
maupun Kemen-
terian pengelola 
PBJ”. 
Mengingat ban-
yaknya lembaga 
pengawasan di 
Indonesia, Wapres 
juga menekankan 
pentingnya koordi-
nasi dan sink-
ronisasi oleh BPKP, 
APIP, BPK, KPK 
maupun aparat 
penegak hukum 
baik kepolisian 

maupun kejaksaan. 
“Untuk mendukung luasnya jangkau-

an pengawasan yang dilakukan oleh APIP, 
maka auditor selain harus mempunyai penge-
tahuan yang cukup juga harus berintegritas 
dan bernyali”, tegas Wapres. 

Selain itu, untuk mengantisipasi 
berbagai perkembangan di sektor ekonomi, 
Wapres berharap, “Auditor harus meningkat-
kan pengetahuan terutama yang berkaitan 
dengan teknologi informasi, serta memper-
hatikan hal-hal lain seperti angka inflasi mau-
pun kebijakan di sektor perpajakan”. 

Kepala BPKP, Ardan Adiperdana da-
lam laporannya menyampaikan bahwa se-
bagai tindak lanjut Perpres 16/2018 tentang 
PBJ, BPKP telah bekerjasama dengan LKPP 
untuk mendukung peningkatan kompetensi 
APIP antara lain melalui, penelaahan pera-
turan, penerbitan pedoman PBJ, sosialisasi ke 
APIP daerah, pelaksanaan pedoman, Quality 
Assurance PBJ Pemerintah dan peningkatan 
pelaksanaan outcome based auditing yang 
bersifat lokal, regional maupun sektoral. 
(www.bpkp.go.id) 
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D 
alam rangka audit 
kinerja keuangan 
semester 1, 

Inspektorat melakukan audit ke 
Kantor Layanan Teknis BSN di 
Palembang pada tanggal 25 Juli 
sampai dengan 27 Juli 2018. 
Selain melakukan audit, 
Inspektorat melakukan 
kunjungan pada instansi yang 
mendapatkan pembinaan 
penerapan SNI dari BSN. Salah 
satunya adalah Balai Karantina 
Pertanian Kelas I Pelembang. 

Didampingi Kepala KLT 
Palembang, Haryanto dan dua 
orang Petugas KLT Febi Amanda 
dan Nopran Subaki, Auditor 
Inspektorat mengunjungi Balai 
Karantina Pertanian Kelas I 
Palembang dan disambut oleh 
Kapala Balai Drh. Arinaung, 
M.Si.  Balai Karantina Pertanian 
Kelas I Palembang telah 
mendapatkan sertifikasi SNI ISO 
9001:2015 Sistem Manajemen 

Mutu dan SNI ISO 37001:2016 
Sistem Manajemen Anti Suap 
(SMAP) dari PT. Garuda Sertifikasi 
Indonesia. SMAP merupakan 
standar yang  berisi Instrumen 
berupa serangkaian tindakan, 
kontrol, atau prosedur yang harus 
dilakukan untuk mencegah, 
mendeteksi, dan mengatasi suap.  

Drh. Arinaung, M.Si, 
mengatakan proses penerapan 
SMAP di wilayah kerjanya tidak 
mudah karena sebagai unit layanan 
publik para petugas balai karantina 
sering bertemu langsung dengan 
pelanggan sehingga potensi 
terjadinya suap sangat tinggi. Untuk 
itu, penerapan SMAP di awali 
dengan melakukan internalisasi 
kepada seluruh pegawai Balai 
Karantina termasuk petugas 
lapangan setiap dua minggu sekali. 
Berbagai pengendalian dilakukan 
diantaranya membentuk Unit 
Pengendalian Gratifikasi, menolak 
jamuan dengan pihak lain kecuali 

apabila ada agenda rapat, 
selain itu pemberian honor 
narasumber disesuaikan 
dengan Satuan Biaya 
Masukan yang berlaku serta 
di laporkan pada Unit 
Pengendali Gratifikasi.  

Penerapan SNI ISO 
37001:2016 SMAP di 
instuksikan oleh kepala 
Badan Karantina Pertanian, 
Banun Harpini yang 
berkomitmen untuk 

melaksanakan Instruksi presiden 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi melalui 
penerapan SMAP ini. Saat ini, dari 
52 Unit Pelaksana Teknis 
Karantina, sudah 16 UPT dan 
bersiap 9 UPT hingga akhir tahun 
2018. Seluruh wilayah kerja di 16 
unit pelaksana teknis masing-
masing Karantina Makassar, 
Mataram, Soekarno Hatta, 
Balikpapan, Belawan, Medan 
Tanjung Priok, Uji Standar, 
Bengkului, Bandar Lampung, 
Mamju, Palembang, Tanjung Balai 
Asahan, Sorong dan Surabaya telah 
tersertifikasi SMAP. Sementara 9 
unit kerja masing-masing Cilegon, 
Biak, Jayapura, Banda Aceh, 
Tanjung Pinang, Pekanbaru, 
Tanjung Balai Karimun, Sumbawa 
dan Gorontalo dalam proses 
sertifikasi manajemen anti suap. 
(Dian) 
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kan berkelanjutan. Diharapkan ke depan, 
seluruh pegawai BSN dapat lebih mening-
katkan pemahaman dan menyamakan per-
sepsi dalam menjalankan sistem mana-
jemen mutu. 

Lingkup audit eksternal yang dil-
aksanakan adalah penyusunan, pelaksa-
naan dan evaluasi kebijakan nasional di bi-
dang pengembangan standar, penerapan 
standard an penilaian kesesuaian. Untuk 
pelaksanaan audit SMM di Inspektorat BSN 
auditor yang melaksanakan Kabul Soediono. 
Di Inspektorat terdapat 1 temuan bersifat 
OFI terkait dengan identifikasi risiko. 
Temuan tersebut dapat segera ditin-
daklanjuti dengan melaksanakan rencana 
aksi telah direkomendasikan oleh auditor. 
(ALRP) 

D 
alam rang-
ka menjaga 
konsistensi 

penerapan SNI ISO 
9001:2015 Sistem Ma-
najemen Mutu (SMM) 
di lingkungan Badan 
Standardisasi Na-
sional (BSN), BSN 
mendapatkan Audit 
Surveillance SNI ISO 
9001:2015 dari Lem-
baga Sertifikasi Sis-
tem Manajemen Mu-
tu PT Sucofindo 
(Persero). Audit ek-
sternal ini telah dil-
aksanakan selama 
dua hari, pada Rabu – Jumat, 4 – Juli 2018 
di Kantor BSN, Jakarta. 

Audit dilakukan oleh Tim Auditor 
yang terdiri dari 3 orang yaitu M. Zakir 
selaku Lead Auditor, serta Auditor Kabul 
Soediono, Dian Indrawaty dan Hafidz Nur 
Fachrur Rozi. Audit eksternal ini merupa-
kan aktivitas penting bagi BSN untuk 
melihat efektivitas penerapan sistem ma-
najemen mutu dan untuk melakukan per-
baikan secara berkelanjutan. 

Kepala BSN Bambang Prasetya 
mengungkapkan, audit ini berguna untuk 
meningkatkan mutu dan kinerja BSN. Ia 
pun menghimbau kepada unit-unit kerja 
di lingkungan BSN untuk 
melakukan corrective action dan perbai-
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