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Bimtek Penerapan MR di 2
BSN

adan Standardisasi
Nasional
(BSN)
berhasil
meraih
opini
Wajar
Tanpa
Pengecualian
(WTP)
untuk yang kesembilan
kalinya
dari
Badan
Pemeriksa
Keuangan
(BPK).
Hal
ini
menunjukkan
bahwa
pertanggungjawaban
BSN atas pelaksanaan
APBN 2017 dalam laporan
keuangan secara material
telah disajikan sesuai
standar
akuntansi.
Sekretaris
Utama BSN, Puji Winarni K/L penerima opini WTP dari BPK
secara resmi menerima Laporan Hasil
keuangan negara yang transparan dan
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
akuntabel," ujar Puji.
Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dari
Selain BSN, ada 11 LK K/L dan 1 LK BUN
BPK yang diserahkan oleh Anggota II BPK,
di entitas pemeriksaan di lingkungan
Agus Joko Pramono pada Selasa
keuangan negara II yang juga meraih opini
(05/06/18) di Kantor Pusat BPK, Jakarta.
WTP dari BPK. 11 LK K/L dan 1 LK BUN
Puji menyatakan bahwa capaian
tersebut adalah:
ini tak lepas dr kerja keras para pengelola,
baik
dalam
mengelola
keuangan,
1. Kementerian Keuangan
mengelola barang milik negara, serta
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
mengelola penerimaan barang. ”Setelah
Menengah
sebelumnya meraih opini WTP secara
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
berturut-turut dalam periode tahun
Keuangan (PPATK)
anggaran 2008 hingga 2014, BSN kembali
4.
Badan Pusat Statistik
meraih WTP di tahun anggaran 2016 dan
5.
Badan Koordinasi Penanaman Modal
2017. Tentu capaian ini juga membuktikan
6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
tingginya perhatian pimpinan terhadap
pengelolaan keuangan di lingkungan
(KPPU)
BSN,” ujar Puji.
7. Kementerian Perdagangan
Puji pun berharap capaian WTP ini
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dapat
terus
dipertahankan
dan
dan Jasa Pemerintah
pengelolaan keuangan di BSN dapat lebih
9.
Kementerian
Koordinator
Bidang
baik lagi. Apalagi di tahun-tahun ke depan
Perekonomian
BSN
mendapat
tantangan
untuk
10.Kementerian
Perencanaan
dan
mengelola peralatan laboratorium yang
Pembangunan Nasional/BAPPENAS
membutuhkan perhatian lebih. "Kita harus
11. Kementerian Perindustrian
bekerja sama untuk mempertahankan
WTP, sebagai tanggung jawab moral kita
12. Badan Usaha Negara
kepada rakyat Indonesia dalam mengelola
(www.bsn.go.id)
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Bimtek Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BSN

Tim Satgas SPIP dan APIP melaksanakan Bimtek Penyusunan dokumen Manajemen Risiko

I

nspektorat
Badan
Standardisasi
Nasional (BSN) sebagai Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIP) menginisiatif Perka Manajemen
Risiko untuk diterapkan di lingkungan
BSN. Berdasarkan Perka BSN No. 5
Tahun 2018 tentang Manajemen Risiko di
lingkungan
BSN,
diterbitkan
juga
Keputusan Kepala BSN Nomor 115/KEP/
BSN/5/2018
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Manajemen Risiko di
Lingkungan BSN. Untuk itu perlu
menyusun dokumen Manajemen Risiko
disetiap unit kerja berdasarkan RTP yang
telah
dibuat.
Kepala
Inspektorat
mengundang Satgas Manajemen Risiko
dari masing-masing unit kerja dalam
Bimtek Penerapan Manajemen Risiko.
Dalam Bimtek Manajemen Risiko
ini, mengacu pada Keputusan Kepala
BSN
Nomor
115/KEP/BSN/5/2018
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Manajemen Risiko di Lingkungan BSN
terdapat 5 formulir yang harus diisi oleh
Tim Satgas SPIP di masing-masing unit
kerja. Data acuan untuk mengisi formulir
tersebut adalah RTP (Rencana Tindak
Pengendalian) yang telah dibuat oleh
masing-masing unit kerja berdasarkan
dokumen
Tapkin.
Berikut
rinican
penjelasan masing-masing formulir yang
digunakan dalam menyusun dokumen
Manajemen Risiko :
1.Formulir Konteks Manajemen Risiko
Pada tahapan pengisian formulir ini
unit kerja menuangkan data awal
terkait dengan bisnis proses yang
akan dianalisa tingkatan risikonya.
Beberapa isian yang harus diisi pada
formulir konteks manajemen risiko
yaitu sasaran organisasi, struktur
organisasi penerapan manajemen
risiko, daftar pemangku kepentingan
(stakeholder),
daftar
peraturan
perundang-undangan yang terkait.
Untuk mengisi point selanjutnya yaitu
kriteria risiko, kriteria dampak, matriks
analisis risiko dan level risiko serta

selera risiko harus mengisi ke formulir
profil dan peta risiko terlebih dahulu
karena untuk melihat seluruh potensi
risiko yang ada di unit kerja tersebut.
2.Formulir Manajemen Risiko
Untuk pengisian formulir manajemen
risiko diperlukan data RTP masingmasing unit kerja. Tim Satgas SPIP
untuk mengisi formulir ini cukup
memindahkan data RTP dari kolom
Bisnis Proses sampai Pengendalian
yang sudah ada. Isi dari formulir ini
diseragamkan dengan format RTP
yang sudah berjalan di lingkungan
BSN. Setelah data dipindahkan,
kemudian mengkelaskan prioritas
risiko berdasarkan Skor Sebelum
Pengendalian
untuk
mengklasifikasikan
kriteria
risiko,
matriks analisisi risiko dan level risiko
serta selera risiko yang terdapat di
formulir sebelumnya.
3. Formulir Penanganan Risiko
Setelah mendapatkan prioritas risiko
yang harus dikendalikan, pada
formulir penanganan risiko Tim
Satgas SPIP akan membuat rencana
penanganan. Rencana penanganan
diisi dengan antara lain opsi
penanganan risiko, rencana aksi
penanganan risiko, output, target,
jadwal implementasi dan penanggung
jawaban. Untuk mendapatkan data di
kolom rencana penanganan dapat
melihat data di RTP yang telah dibuat
oleh masing-masing unit kerja.
Kemudian menentukan risiko residual
harapan dengan memberikan nilai di
Level Kemungkinan, Level Dampak
dan Level Risiko. Untuk pengisian
Risiko Residual Harapan ini, Tim
Satgas harus memperkirakan level
nilai risiko yang dapat dikendalikan
kemudia dihitung sisa antara nilai
level
risiko
sebelum
dilakukan
pengendalian dikurangi nilai level
risiko yang diperkirakan mampu
dikendalikan dalam tahun berjalan

tersebut.
4.Formulir Laporan Pemantauan
Triwulan
Pada formulir ini dilakukan
pemantauan
risiko
secara
triwulanan.
Menentukan
penanganan risiko dalam bentuk
aksi/pengendalian, output, target,
realisasi, waktu implementasi
serta penanggung jawab. Untuk
mengisi data di penanganan
risiko masih sama dengan data
yang ada di formulir sebelumnya
yati di formulir penanganan.
Namun disini lebih didetailkan
dipenjelasa
bentuk
kegiatan
realisasi untuk mengendalikan
risiko tersebut. Untuk melakukan
pemantauan pengendalian risiko
perlu melihat status risiko. Untuk itu
perlu mengetahui tren dan Outlook
besaran/level risiko. Apakah setelah
dilakukan
pengendalian
risiko
tersebut, risiko mengalami tren level
risiko yang naik atau turun.
5.Formulir
Laporan
Pemantauan
Tahunan
Formulir akhir dari pengendalian
risiko
yaitu
formulir
laporan
pemantauan tahunan. Untuk formulir
ini diisi dengan perbandingan nilainilai level risiko dari level risiko
sebelumnya, risiko residual harapan
dan level risiko aktual. Untuk mengisi
nilai-nilai level risiko tersebut hanya
memindahkan dari formulir-formulir
sebelumnya.
Kemudian
dari
perbandingan 3 level risiko tersebut
ditentukan
deviasi
kesenjangan
untuk mengetahui apakah terdapat
penurunan atau peningkatan level
risiko dari harapan dengan aktual.
Apabila
risiko
masih
perlu
penanganan periode berikutnya
perlu diberikan rekomendasi agar
risiko ditahun selanjutnya dapat
dikendalikan dengan menurunkan
nilai level risiko.
Diharapkan setelah masingmasing unit kerja telah mengisi 5
formulir
tersebut
dapat
lebih
memperhatikan bisnis proses/kegiatan
yang memiliki risiko yang tinggi. Setelah
melalui proses pengkelasan prioritas
risiko yang perlu dikendalikan, kemudian
pemantauan-pemantauan
yang
dilaksanakan unit kerja dapat lebih fokus
melakukan pengendalian risiko-risiko
berat yang perlu dikendalikan. Dengan
mengidentifikasi
risiko
lebih
dini,
pengendalian
risiko
yang
akan
dilaksanakan dapat dikendalikan dan
mengurangi risiko yang terjadi. (ALRP)
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