
ISO 
/TC 309 Governance of organi-
zations mengadakan rangkaian 
pertemuan Working Group 

(WG) dan plenary meeting pada tanggal 2 
– 9 November 2018, bertempat di Universi-
ty Technology of Sydney dan Standards 
Australia. Adapun yang bertindak sebagai 
tuan rumah untuk kegiatan ini adalah 
Standards Australia. ISO/TC 309 merupa-
kan salah satu komite teknis yang dibentuk 
pada bulan September 2016 terkait stand-
ardisasi dalam hal tata kelola yang berhub-
ungan dengan aspek kepemimpinan, pen-
gendalian dan akuntabilitas organisasi. 
Ruang lingkup kegiatan ISO/TC antara lain 
terkait standar ISO 37000 Guidance of or-
ganizations, ISO 19600 Compliance man-
agement systems, ISO 37001 Anti-bribery 
management systems, dan ISO 37002 
Whistleblowing management systems. 

Pertemuan WG dan Plenary Meeting 
ISO/TC 309 berlangsung secara paralel 
dengan penyusunan waktu. WG 4 Compli-

ance management systems pada tanggal 
2 - 4 November 2018 di University Tech-
nology of Sydney. WG 1 Guidance for the 
governance of organizations, WG 2 Anti-
bribery management systems, dan  WG 3 
Whistleblowing pada tanggal 5 - 8 Novem-
ber 2018 di Standards Australia. ISO/TC 
309 Plenary Meeting pada tanggal 9 No-
vember 2018 di Standards Australia. 
Rangkaian pertemuan WG dan Plenary 
Meeting ISO/TC 309 diadakan sebagai 
sarana tatap muka dan diskusi bagi pakar 
– pakar anggota WG untuk membahas 
pengembangan konsep standar inter-
nasional yang menjadi tanggung jawabnya 
masing – masing, yaitu: 
1. WG 1 bertanggung jawab atas ISO 

37000 Guidance of governance of or-
ganizations. 

2. WG 2 bertanggung jawab atas ISO 
37001 Handbook.  

3. WG 3 bertanggung jawab atas ISO 
37002 Whistleblowing. 
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A dream doesn’t 

become reality 

through magic; it 

takes sweat, 

determination and 

hard work. 

 
 

Colin Powell 

Lanjutan dihalaman selanjutnya 



Lanjutan …. 

 

4. WG 4 bertanggung jawab atas ISO 
37301 Compliance management 
systems — Requirements with 
guidance for use. 

 
Selain pertemuan tatap muka, 

sekretariat masing – masing WG 
didukung oleh tuan rumah penyeleng-
gara, juga memfasilitasi partisipasi 
para pakar yang berhalangan hadir 
pada pertemuan ini melalui platform 
WebEx. Hal ini dinilai penting untuk 
meningkatkan jumlah partisipasi pakar 
anggota dalam melanjutkan pengem-
bangan standar. Fokal poin 
keanggotaan Indonesia pada Interna-
tional Organization for Standardization (ISO) dan 
fokal poin pengelolaan National Mirror Committee 
(NMC) ISO/TC 309 dilaksanakan oleh Badan Stand-
ardisasi Nasional (BSN).   

Pada kesempatan ini, DELRI yang hadir ada-
lah Waluyo (Komisioner Komite Aparatur Sipil 
Negara), Adnan Pandu Praja (Anggota Komite Na-
sional Kebijakan Governance), Wahyu Riyadi (VP 
Auditor Centre dan VP Mutu Institutte Mutuagung 
Lestari), Ajeng Harisetyowati (Inspektorat BSN). 
Keterlibatan DELRI adalah sebagai pakar untuk 
membahas pengembangan konsep standar inter-
nasional pada masing-masing WG. Pertemuan WG 
dan Plenary Meeting ISO/TC 309 di Sydney secara 
keseluruhan dihadiri oleh 72 orang pakar dari 20 
negara anggota dan beberapa orang anggota WG 
yang bergabung melalui platform WebEx. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran aktif Indonesia sebagai salah satu negara 
berkembang diperlukan dalam pembahasan standar 
internasional, terutama terkait tata kelola organisasi. 
Hal ini dikarenakan partisipasi langsung dalam peru-
musan standar internasional menawarkan kesem-
patan terbaik untuk mempengaruhi pekerjaan teknis 
internasional sesuai dengan prioritas ekonomi dan 
sosial. Selain itu, para pakar dan delegasi akan 
mendapatkan keuntungan serta manfaat menjadi pe-
serta aktif dalam proses standardisasi internasional. 
ISO membuka kesempatan bagi negara berkembang 
untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan standar 
internasional dengan dibentuknya Developing Coun-
tries Co-ordination Group (DCCG). BSN dan Teknis 
03-10 Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan 
perlu mempertimbangkan untuk menunjuk personel 

sebagai perwakilan Indonesia dalam grup tersebut. 
(AH) 
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Knowledge Sharing Standar Governance bersama Komite Aparatur 
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ISO 
/TC 309 Governance of organizations 
mengadakan rangkaian pertemuan 
Working Group (WG) dan plenary meet-

ing pada tanggal 2 – 9 November 2018, bertempat 
di University Technology of Sydney dan Standards 
Australia. Adapun yang bertindak sebagai tuan ru-
mah untuk kegiatan ini adalah Standards Australia. 
Auditor Inspektorat ditugaskan sebagai delegasi RI 
selaku pakar untuk menghadiri acara tersebut. 
Kepala Inspektorat mengundang delegasi RI terma-
suk auditor Inspektorat untuk memaparkan hasil 
ISO TC 309 plenary meeting untuk membagi 
pengetahuan dengan auditor lain. 

Kegiatan Knowledge Sharing Standar Gov-
ernance dilaksanakan pada tanggal 19 November 
2018 pukul 9.00 – 12.00 WIB di Ruang Rapat BSN 
2 Gedung BPPT 1 Jakarta dengan narasumber dari 
Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Komite 
Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dihadiri 
oleh Kepala PKS, staf PPS selaku sekretariat 
komite teknis, auditor dan sekretariat Inspektorat 
BSN. 

Menurut Narasumber KASN, peran aktif In-
donesia sebagai salah satu negara berkembang 
diperlukan dalam pembahasan standar internasion-
al. Pada pertemuan WG ISO/TC 309 tanggal 6 
November 2018 dilakukan pertemuan antara 
negara - negara berkembang yang membahas 
pembentukan Developing Countries Co-ordination 
Group (DCCG). Grup ini untuk memfasilitasi 
anggota - anggota yang berasal negara 

berkembang agar lebih aktif berpartisipasi dalam 
pengembangan standar internasional. Selain itu, 
terdapat social event yang diadakan oleh Standard 
Australia yang membahas mengenai Whistleblower 
System. Pada pertemuan tersebut dibahas kasus 
whistleblower dengan pembicara Michael Woodford 
di Westin Hotel. 

Menurut Narasumber KNKG, pertemuan 
WG2 dilaksanakan untuk menelaah dan mem-
berikan pendapat atas konsep ISO 37001 Hand-
book. Konsep tersebut merupakan petunjuk 
pelaksanaan dari ISO 37001 Anti Bribery Manage-
ment System.  
  Menurut Auditor Inspektorat, prinsip 
penyusunan ISO 37000 = Less is more (Singkat tapi 
padat) dan pemikiran abad ke-21 (informasi dan 
data yang kredibel, sudut pandang stakeholder, eth-
ical expectation, compliance requirement, pelaporan 
dan debat yang terbuka dan jujur). Terdapat 9 prin-
sip good governance yang dipertimbangkan yaitu 
Accountability, Ethical behavior, Fair compensations 
and benefits, Leadership, Respect for the rule of 
law, Risk oversight, Social responsibility, Sustaina-
bility, Trusted information & decision making.  
 Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan 
Knowledge Sharing Standar Governance, APIP 
dapat mendapatkan pengetahuan mengenai tata 
kelola pemerintahan yang baik. Ke depannya APIP 
dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang 
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan best 
practices.  (AH) 

Sharing knowledge  
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Setelah sesi pembekalan, peserta 
dibagi ke dalam 4 kelompok yakni 
komisi visi dan misi, core, pedoman 
perilaku, serta pendukungnya. 
 
Hasil kelompok I: Visi dan Misi 
Visi : Mewujudkan standardisasi na-
sional yang handal untuk mendukung 
kesejahteraan bangsa 
Misi: 
 Merumuskan,menetapkan, menye-

lenggarakan, dan mengelola sistem 
standardisasi, penerapan standar, 
penilaian kesesuaian dan standar 
nasional satuan ukuran. 

M 
enindaklanjuti kegiatan 
Motivasi Perubahan Kerja 
sebelumnya, BSN 

berkeyakinan budaya kerja BSN yang 
baru dapat dicapai dalam waktu yang 
tidak lama demi mengusung Indone-
sia lebih baik, berdaya saing dan 
berkualitas. Nilai-nilai organisasi dan 
budaya organisasi BSN bisa berubah 
menjadi lebih baik. Kepala Biro 
Hukum, Organisasi dan Humas 
mengundang seluruh pimpinan dan 
jajarannya dalam acara Forum Group 
Discussion Nilai-Nilai Organisasi BSN. 

Kegiatan Forum Group 
Discussion Nilai-Nilai Organisasi BSN 
dilaksanakan pada tanggal 15 No-
vember 2018 pukul 9.00 – 16.00 WIB 
di Hotel Sahid Jaya Jakarta dengan 
narasumber Blasius Haryanto dihadiri 
oleh Kepala BSN, Sekretaris Utama, 
Kepala Pusat, Kepala Bidang, Kepala 
Bagian, Kepala SubBagian, pegawai 
P2M, staf dan auditor Inspektorat 
BSN. 

Menurut Carolyn Taylor: Cul-
ture is created through the messages 
people receive about what is valued. 
Tiga faktor culture antara lain behav-
iour, systems dan symbols.  
 Hal-hal yang perlu dipahami: 
 Siapa itu budaya? 
 Apakah itu budaya dan berlaku di 

mana? 
 Apa beda budaya dan culture? 
 Apa gunanya budaya itu? 
 Apakah wujud budaya itu? 
 Apakah budaya BSN untuk per-

ilaku? 
 Apakah budaya harus diikuti? 
 Kenapa budaya disebut 

“change”? 
 Kenapa berubah itu kok susah? 
 
 
 
 
 

 Mengembangkan sumber daya di 
bidang standardisasi. 

 Melaksanakan tata  kelola kelem-
bagaan pemerintahan yang baik 
dan bersih. 

 Menjadikan standardisasi dan 
penilaian kesesuaian sebagai daya 
saing. 

 
 
 
 
 
 

Lanjutan di halaman selanjutnya 

Forum Group Discussion Nilai-Nilai Organisasi BSN  
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Hasil kelompok 4: Atribut 
Logo, Tag line, Corporate Culture, PEL. 
 
Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan FGD Nilai-Nilai Or-
ganisasi, APIP mendapatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai 
organisasi yang baik dan turut serta dalam penetapan nilai-
nilai organisasi yang baru. Ke depannya APIP dapat menerap-
kan nilai-nilai organisasi tersebut dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya.   

Kelompok 2: Core value  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kelompok 3: pedoman perilaku 
1. Pedoman Perilaku 
2. Bekerja dengan proaktif, penuh tanggung jawab dan 

(profesional) 
3. Dapat dipercaya dan konsisten terhadap perbuatan dan 

janji 
4. Komitmen pada nilai-nilai BSN 
5. Memiliki etika & moral yang baik 
6. Menyampaikan informasi sebenarnya berdasarkan fakta 

dan data 
7. Bersikap responsif, cermat, dan dinamis 
8. Memberikan pelayanan yang terbaik dan inovatif 
9. Saling membantu untuk mencapai tujuan bersama 
10. Menerapkan “5R” (Ringkas, Resik, Rapi, Rajin, Rawat) 
11. Harmonisasi internal, peduli lingkungan dan empati 

kepada sesame 
12. Continuous improvement, melalui coaching, counsel-

ling, and mentoring. 
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MUTU JAYA DE’ BEST 

M: easurable J: aminan Mutu B:eneficial 

U: pgrade A: kuntable E:xcellent 

T: rust Y: akin S:ustainabl
e 

U:pdate A:dded-Value T:rust 


