
BPKP  bekerjasama dengan 
STAR-BPKP 

menyelenggarakan Seminar yang 
bertema "The Role of Internal Audit in 
Public Sector Risk Management" yang 
dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 
201 di, Auditorium Gandhi BPKP, Jalan  
Pramuka No. 33, Jakarta. Seminar ini 
dihadiri seluruh K/L Pusat, BPKP 
Wilayah, dan  APIP dari berbagai daerah 
di seluruh Indonesia. Kepala Inspektorat 
BSN juga ikut serta dalam Seminar 
Inernasional ini. 
 Acara ini dilaksanakan dengan 
maksud untuk membangun kesadaran 
dan memperkuat pemahaman terkait 
dengan penerapan manajemen risiko di 
sektor publik, sehingga akan dapat 
memperoleh pemahaman pengetahuan 
mengenai konsep dan praktik-praktik 
terbaik manajemen risiko pada pada 
sektor publik, untuk mendukung dalam 
meningkatkan level maturitas SPIP dan 
kapabilitas APIP. 
 Acara seminar dibuka oleh 
Kepala Biro Kepegawaian dan 
Organisasi BPKP, Achdiman 
Kartadimadja. Dilanjutkan dengan 
keynote speech berturut-turut, Gatot 
Darmasto, merupakan Deputi Bidang 
Pengawasan Penyelenggaraan 

Keuangan 
Daerah BPKP 
dan Roni Dwi 
Susanto, 
merupakan 
Inspektur Utama 
Kementerian 
Perencanaan 
dan 
Pembangunan 
Nasional/
Bappenas. 

 Narasumber pertama adalah 
Joseph Drew yang merupakan peneliti di 
bidang tata kelola kepemerintahan 
Australia dari University of Technology 
Sydney. Joseph Drew memberikan 
pemahaman terkait dengan penerapan 
praktis dari monitoring kinerja dan 
manajemen risiko pada sektor publik di 
Australia. 
 Selanjutnya Tri Prijana, 
narasumber merupakan Inspektur 5 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, yang memaparkan 
mengenai penerapan data analytics untuk 
manajemen risiko sektor publik dan 
tantangan serta strategi pelaksanaannya. 
Perlunya Risk mitigation untuk mendukung 
pengendalian internal dengan 
mengembangkan aplikasi antara lain e-
budgeting, e-monitoring, dan SI-PBJ. 
Kemudian, Dr. Mohd. Nizham yang 
merupakan Direktur Utama pada Integrity 
Institute Malaysia. Dr. Nizham 
membagikan pengalaman dan 
pemahamannya mengenai penerapan 
penilaian integritas di Malaysia. 
Peningkatan integritas merupakan kunci 
penting dalam pengedalian internal suatu 
organisasi. (Heru) 
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If you don’t have 
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you have 

nothing. 

 

 

Henry Kravis 



Buletin Pengawasan 

a. mempersiapkan perangkat aturan, pe-
tunjuk teknis dan kebutuhan lain yang 
sejenis untuk mendukung penerapan 

pengendalian gratifikasi; 
b. menerima, menganalisa dan men-

gadministrasikan laporan penerimaan 

dan penolakan gratifikasi dari Pegawai 
Negeri/Penyelenggara Negara; 

c. meneruskan laoran penerimaan gratifi-

kasi kepada KPK; 
d. melaporkan rekapitulasi Laporan gratifi-

kasi secara periodik setiap tahun kepa-

da KPK dan Kepala BSN; 
e. menyampaikan hasil pengelolaan 

Laporan gratifikasi dan usulan ke-

bijakan pengendalian gratifikasi kepada 
pimpinan instansi; 

f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi 

kepada pihak internal dan eksternal 

M 
emperingati Hari Anti Korupsi, 

Inspektorat BSN mengadakan 

Sosialisasi Peraturan Kepala 

BSN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pe-

doman Pengendalian Gratifikasi di Ling-

kungan BSN dilaksanakan pada tanggal 

15 Desember 2017 di Ruang Rapat Uta-

ma, Gedung BPPT 1 lantai 9. 

 Tujuan ditetapkannya Peraturan 

Kepala BSN Nomor 6 Tahun 2017 ten-

tang Pedoman Pengendalian Gratifikasi 

di Lingkungan BSN adalah sebagai beri-

kut :  

a. meningkatkan kepatuhan ASN BSN 
terhadap ketentuan gratifikasi;  

b. menciptakan lingkungan kerja dan 
budaya kerja yang transparan dan 
akuntabel di lingkungan  BSN; 

c. membangun integritas ASN BSN yang 
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 
dan nepotisme; dan 

d. meningkatkan kredibilitas dan 
kepercayaan publik atas 
penyelenggaraan layanan di BSN. 

 Menurut pasal 12B dan 

penjelasan pasal 12b UU 31 Tahun 1999 

jo.Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi 

adalah pemberian dalam arti luas, 

meliputi uang, barang, diskon, komisi, 

pinjaman tanpa bunga, fasilitas lainnya, 

yang diterima di dalam maupun di luar 

negeri, dilakukan dengan sarana 

elektronik atau tanpa sarana elektronik 

yang diberikan berkaitan dengan jabatan 

dan bertentangan dengan kewajiban/

tugas penyelenggara negara/pegawai 

negeri. 

Pembicara kedua adalah 

Widyanto Eko Nugroho dari Direktorat 

Gratifikasi, Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dengan membawakan 

topik “Gratifikasi dan Pencegahan 

Korupsi”. Di katakan akan bahwa ter-

dapat 7 kelompok Tindak Pidana 

Korupsi yaitu : kerugian negara, suap 

menyuap, konflik kepentingan, 

penggelapan dalam jabatan, pemer-

asan, perbuatan curang dan gratifikasi. 

Lebih lanjut di uraikan lebih detail 

mengenai gratifikasi: definisi, gratifikasi 

sebagai pidana korupsi, contoh gratifi-

kasi yang wajib dilaporkan, upaya 

pencegahan gratifikasi yang dapat dil-

akukan serta bagaimana cara 

melaporkan gratifikasi. Tugas UPG 

(Unit Pengendali Gratifikasi) dalam hal 

ini adalah  : 

instansi; 
g. melakukan pengelolaan barang gratifi-

kasi yang menjadi kewenangan in-

stansi; 
h. melakukan pemetaan titik rawan pen-

erimaan dan pemberian gratifikasi; 

i. melakukan monitoring dan evaluasi 
penerapan pengendalian gratifikasi 
bersama KPK. 

 Di akhir acara, Kepala BSN 

menegaskan kembali bahwa dari sisi 
standardissi, kita punya SNI ISO 
37001 Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan yang bisa dijadikan se-
bagai salah satu pencegah tindakan 
korupsi, dan BSN diharapkan menjadi 

role model untuk penerapannya. (Reni) 
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E 
valuasi pada hakikatnya 
merupakan upaya untuk 
melakukan pembaha-

ruan dan perubahan mendasar 
terhadap sistem baik yang 
mencakup penataan dan pen-
guatan organisasi, penataan 
sistem manajemen sumber 
daya manusia (SDM) aparatur, 
penataan tata laksana, pena-
taan peraturan, peningkatan 
kualitas pelayanan publik, pen-
guatan pengawasan, dan 
akuntabilitas kinerja. 

Sebagai Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian 
(LPNK) yang bertugas 
mengembangkan dan membina 
kegiatan standardisasi di Indo-
nesia, Badan Standardisasi 
Nasional (BSN) berkomitmen 
untuk terus melaksanakan per-
baikan berkelanjutan, hal terse-
but yang menjadi salah satu 
dasar terselenggaranya acara 
Evaluasi Akhir Tahun 2017 
BSN serta hal apa saja yang 
ditemui sebagai tindak lanjut 
yang akan dilakukan untuk per-
baikan serta evaluasi kantor 
layanan teknis di palembang 
dan makassar. (11/12/17). 

Penghujung Tahun 
2017 merupakan momen yang 
tepat untuk mengevaluasi 
pelaksanaan akuntabilitas 
kinerja dan reformasi birokrasi 
yang telah dilaksanakan sela-
ma satu tahun ke belakang. 

Membuka acara sekaligus arahan, 
Sekretaris Utama BSN-Puji Winarni 
mengatakan “tantangan BSN tahun 
kedepan semakin besar”. hara-
pannya agar setiap satuan kerja di 
BSN baik dari pimpinan sampai 
level staf dapat berkolaborasi 

dengan baik, mekanisme rapim 
adalah salah satu cara untuk 
mengelola BSN agar dapat 
melaksanakan program dan 
kegiatan semakin lebih baik lagi, 
tambahnya. Puji juga mengharap-
kan kepada seluruh pimpinan 
menyampaikan kepada jajarannya 
untuk bisa mentaati peraturan yang 
berlaku sesuai dengan arahan Ke-
menkeu dan Bappenas sehingga 
program-program dapat berjalan 
secara efektif, efisien, transparan, 
dan akuntabel, sesuai dengan pen-
erapan sistem manajemen mutu. 

Acara dilanjutkan dengan 
paparan masing-masing Eselon I 
meliputi Kesestamaan, Kedepu-
tian Penelitian dan Kerjasama 
Standardisasi, Kedeputian Pen-
erapan dan Akreditasi Stand-
ardisasi, dan Kedeputian Infor-

masi dan 
Pemasyarakatan 
Standardisasi. Eval-
uasi sebagai bahan 
perbaikan pelaksa-
naan  pada  ta-
hun  berikutnya 
dengan sasaran un-
tuk meningkatkan 
kinerja para 
pengguna anggaran 
agar pelaksanaan 
program kegiatan 
yang dilaksanakan 
mencapai hasil yang 
optimal,  tepat mutu, 
tepat waktu, tepat 

manfaat dan tertib administrasi. 
(bsn.go.id) 

 

 

Evaluasi Kegiatan untuk Perbaikan Yang Lebih Baik  

Page 3 

Volume 1, Issue 1 

Peserta Evaluasi akhir tahun 2017 BSN di Hotel Harper Mangkubumi Yogyakarta.  

Sharing antar Kepala Deputi BSN 



Buletin Pengawasan 

peta risiko/risk map yang berguna bagi manajemen 

dalam pengembangan strategi dan perbaikan 

proses manajemen risiko secara berkesinambungan 

dan terus-menerus. 

 Suksesnya manajemen risiko akan tergantung 
pada efektifitas kerangka kerja manajemen yang 
menyediakan dasar dan pengaturan yang akan melekat 
pada keseluruhan organisasi pada semua tingkatan. 
Kerangka kerja tersebut memastikan bahwa informasi 
mengenai risiko yang berasal dari proses manajemen 
risiko dilaporkan secara memadai serta digunakan 
sebagai dasar pengambilan keputusan dan akuntabilitas 
pada semua tingkatan organisasi secara relevan. 
 Kerangka kerja tidak dimaksudkan untuk 

menjelaskan sebuah sistem manajemen, namun lebih 

untuk membantu organisasi untuk mengintegrasikan 

manajemen risiko ke dalam keseluruhan sistem 

manajemen. Oleh karena itu, organisasi seharusnya 

mengadaptasi komponen – komponen dari kerangka kerja 

sesuai kebutuhan spesifik organisasi. (Dian) 

S 
osialisasi diselenggarakan oleh Biro 

HOH pada tanggal 18 Desember 2017 

dihadiri oleh Kepala BSN, Sekretaris 

Utama, Deputi Bidang PKS, Deputi Bidang 

PSA,  para  Eselon II di lingkungan BSN serta 

Auditor. Narasumber adalah Ketua Komite 

Teknis 03-10 yaitu Bapak Antonius Alijoyo. 

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di Ruang 

Rapat Utama BSN lt. 9. 

 SNI ISO 31000 Manajemen Risiko 

adalah SNI yang memberikan panduan 

bagaimana mengelola risiko yang dihadapi 

organisasi dalam mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan. Muatan Standar ini 

merekomendasikan suatu organisasi perlu 

mengembangkan, mengimplementasikan, 

dan meningkatkan secara terus-menerus 

suatu kerangka kerja yang bertujuan untuk 

mengintegrasikan suatu proses untuk 

pengelolaan risiko dalam keseluruhan tata 

kelola, strategi dan perencanaan, manajemen, 

proses pelaporan, kebijakan, nilai-nilai serta 

budaya organisasi. 

 Adapun tujuan manajemen risiko dalam 

organisasi yaitu sebagai berikut : 

a. Melindungi perusahaan dari tingkat risiko 
signifikan yang dapat menghambat 
pencapaian tujuan organisasi. 

b. Memberikan kerangka kerja manajemen risiko 
yang konsisten atas risiko yang ada pada 
proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam 
organisasi tersebut. 

c. Mendorong menajemen untuk bertindak 
proaktif mengurangi risiko kerugian, 
menjadikan pengelolaan risiko sebagai 
sumber keunggulan bersaing, dan 
keunggulan kinerja organisasi.  

d. Mendorong setiap insan 
organisasi untuk bertindak 
hati-hati dalam menghadapi 
risiko perusahaan, sebagai 
upaya untuk memaksimalkan 
nilai organisasi demi 
mencapai tujuan yang 
diinginkan bersama. 

e. Membangun kemampuan 
mensosialisasikan 
pemahaman mengenai risiko 
dan pentingnya pengelolaan 
risiko. 

f. Meningkatkan kinerja 

organisasi melalui 

penyediaan informasi tingkat 

risiko yang dituangkan dalam 
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