
 Rapat Kerja BSN tahun 

2018 menghasilkan beberapa kese-

pakatan antara lain terkait tindak 

lanjut penyempurnaan Laporan 

Kinerja Tahun 2017, tindak lanjut 

pembahasan IKU, evaluasi 

penajaman RKA Tahun 2018 dan 

Tahun 2019, usulan anggaran BSN 

Tahun 2019, penetapan prioritas 

tahun 2019, dan persiapan 

rancangan TOR dan RAB TA 2019.  

Kesepakatan yang terkait dengan 

Inspektorat yaitu Sekretariat Uta-

ma akan mengintegrasikan sistem 

pengendalian internal pemerintah 

dengan penerapan SNI ISO 37001 

(sistem manajemen anti penyua-

pan) dan SNI ISO 31000 (sistem 

manajemen risiko) dengan In-

spektorat sebagai role model. 

(Ajeng) 

D 
alam rangka 

meningkatkan 

kinerja stand-

ardisasi dan penilaian kes-

esuaian dalam mendukung 

daya saing nasional, Badan 

Standardisasi Nasional me-

nyelenggarakan Rapat Kerja 

Tahun 2018 pada tanggal 13 – 

15 Februari 2018 di Hotel 

Aston Bogor. Rapat kerja BSN 

Tahun 2018 dihadiri oleh 

Kepala BSN, Pimpinan Tinggi 

Madya, Pimpinan Tinggi 

Pratama, Administrator, 

Pengawas, Peneliti Madya, 

Widyaswara Utama dan be-

berapa staf senior. Auditor 

Inspektorat juga turut berkesem-

patan mengikuti kegiatan tersebut. 

 Agenda rapat kerja anta-

ra lain membahas mengenai 

rencana program/kegiatan tahun 

2018, cara mencapai target kinerja 

dan menghadapi kendalanya, dan 

diskusi terkait penetapan kinerja 

tahun 2018. Rapat kerja tahun 

2018 tersebut juga mengundang 

tenaga ahli sebagai narasumber 

dalam pembahasan hasil pemetaan 

reviu Indikator Kinerja Utama 

(IKU).  

 Pada pembahasan bersa-

ma narasumber, dijabarkan peta 

strategis BSN yang disusun 

menggunakan pendekatan Bal-

anced Scorecard (BSC) mulai dari 

perspektif stakeholder, customer, 

internal business process, sampai 

dengan learning and growth. Peta 

strategis disusun berdasarkan visi, 

misi dan sasaran strategis yang 

tercantum dalam rencana strategis 

BSN. Sasaran strategis tersebut 

disusun berdasarkan IKU. IKU 

merupakan alat ukur pencapaian 

sasaran strategis memuat kinerja 

yang ingin dicapai oleh BSN. IKU 

harus memuat prinsip spesific, 

measurable, achievable, realistic, 

time bound atau yang lebih sering 

disebut SMART. Hasil pembahasan 

tersebut di antaranya adalah cas-

cading IKU pimpinan tinggi 

pratama dan administrator yang 

akan dibahas kembali pada minggu 

pertama bulan Maret 2018 dan 

hasil IKU BSN, IKU pimpinan tinggi 

madya dan IKU pimpinan tinggi 

pratama akan disampaikan ke Ke-

menterian PAN dan RB pada akhir 

Maret 2018. 
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Kepala BSN memberi sambutan di Raker BSN 

Integrity means 
that you are the 
same in public as 

you are in 
private. 

 
 
 

Joyce Meyer 



S 
ekretaris Utama BSN Puji Winarni did-

ampingi Edy Mulya mewakili Bahtiar Arif 

selaku Penanggung Jawab  mengadakan 

Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keu-

angan BSN Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat 

Utama BSN. Dihadiri oleh Kepala Inspektorat, 

Kepa Biro PKT beserta para pengelola keuangan 

di masing-masing keduputian. 

 Dalam pembukaanya Bapak Edy Mulya 

menyampaikan tujuan pemeriksaan memberikan 

opini atas kewajaran Laporan Keuangan BSN Ta-

hun 2017, dengan memperhatikan : Kesesuaian 

Laporan Keuangan BSN dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP); Kecukupan pengungkapan in-

formasi keuangan dalam Laporan Keuangan 

sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya 

dibuat seperti SAP; Kepatuhan terhadap pera-

turan perundang-undangan; dan Efektivitas 

system pengendalian intern (SPI).  

Berdasarkan pemeriksaan Laporan Keuangan BSN 

tahun sebelumnya pada 2012 – 2014 : WTP, LK 

Tahun 2015 : WDP dan LK Tahun 2016 : WTP. 

 Sasaran pemeriksaan Laporan Keuangan 

BSN Tahun 2017 adalah 1) Pemenuhan asersi 

dalam proses pelaksanaan anggaran dan 

pelaporan keuangan BSN; 2) Kecukupan 

pengungkapan dan penjelasan pelaksanaan atas 

pagu anggaran BSN dalam DIPA; 3) Pelaksanaan 

penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik 

Negara; 4) Akun-akun yang 

terkait proses akrualisasi 

dalam Laporan Keuangan; 5) 

Pertanggungjawaban sisa 

dana pembayaran tunjangan 

kinerja; dan 6) 

Kelengkapan dan kecukupan 

pengungkapan terkait 

keputusan pengadilan atas 

permasalahan hukum yang 

berkekuatan tetap 

(inkracht). Dari 105 rek-
omendasi BPK selama 

melaksanakan pemeriksaan 

Laporan Keuangan di BSN 

101 rekomendasi telah 

selesai ditindak lanjuti 

dan 4 rekomendasi belum 

selesai ditindak lanjuti. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan 

batas materialitas tingkat laporan dalam 

pemeriksaan atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2017 

adalah: Opini Tahun Sebelumnya; Signifikansi 

Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya; Efektivitas 

Tindak Lanjut; Integritas Personal Kunci; Efek-

tivitas atas SPI; dan Potensi/Indikasi adanya 

kecurangan (Fraud). 
Berdasarkan hasil perhitungan untuk faktor

-faktor di atas tersebut, diperoleh skor 3,5%. 

Dengan menggunakan realisasi belanja Tahun 2016 

(audited) sebagai dasar perhitungan, ditetapkan 

Planning Materiality (PM) senilai 

Rp4.193.564.481,12 (3,5% x Rp119.816.128.032). 

Pemeriksaan akan dilaksanakan selama 50 hari ker-

ja dimulai pada tanggal 31 Januari – 12 April 

2018 dilingkungan BSN. (Insp) 
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suatu negara yang menjadi acuan ket-
ertelusuran ke Sistem Internasional 
Satuan (SI) bagi hasil pengukuran yang 
dilakukan di negara itu. Fungsi tersebut 
menempatkan SNSU pada posisi sen-
tral dalam sistem metrologi nasional.    

Metrologi sendiri merupakan 
suatu komponen yang bersama dengan 
komponen standardisasi dan penilaian 
kesesuaian, membentuk infrastruktur 
mutu nasional. Infrastruktur mutu, lanjut 
Bambang, adalah totalitas kerangka 
institusional untuk membangun dan 
meningkatkan kesesuaian produk atau 
proses dengan maksud penggunaann-
ya, keamanan, pemeliharaan 
kesehatan, perlindungan konsumen dan 
pelestarian fungsi lingkungan 
hidup.   “Tidak ada mutu tanpa pengen-
dalian mutu, tidak ada pengendalian 
mutu tanpa pengukuran, tidak ada pen-
gukuran tanpa kalibrasi, tidak ada kali-
brasi tanpa laboratorium yang di-
akreditasi, tidak ada laboratorium yang 
diakreditasi tanpa ketertelusuran, tidak 
ada ketertelusuran tanpa SNSU,” jelas 
Bambang.  

Oleh karena itu, dalam pengel-
olaan SNSU ke depan, BSN akan men-
jalankan strategi pengelolaan SNSU 
yang mencakup elemen-elemen utama 
yaitu kebijakan pengelolaan SNSU, 
kelembagaan SNSU, hubungan region-
al dan internasional pengelola SNSU, 
pengembangan kompetensi pengelola 
SNSU, hubungan antara pengelola 
SNSU dan kelembagaan sekunder 

Kepala Badan Standardisasi Nasional 
(BSN) Bambang Prasetya meresmikan 
Laboratorium Standar Nasional Satuan 
Ukuran (SNSU) yang menggunakan 
gedung Technology Business Incuba-
tion Center (TBIC) yang berlokasi di 
Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat pa-
da Senin (19/2/2018). Peresmian ini 
dihadiri oleh jajaran pejabat Pimpinan 
Tinggi Madya dan Pratama di ling-
kungan BSN, Plt Kepala Pusat 
Penelitian Metrologi LIPI Ghufron Zaid, 
serta pegawai BSN. Laboratorium yang 
diresmikan ialah Laboratorium SNSU 
Bidang Mikrobiologi dan Peralatan 
Kesehatan.  

Peresmian laboratorium ini 
merupakan pelaksanaan amanah Un-
dang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 
tentang Standardisasi dan Penilaian 
Kesesuaian (UU SPK).   Menurut UU 
SPK pasal 43, diamanatkan bahwa 
pengelolaan SNSU dilakukan oleh BSN. 
Dengan adanya amanah tersebut, da-
lam RPJMN 2015-2019, kebutuhan 
layanan diseminasi SNSU Bidang 
Mikrobiologi dan Peralatan Kesehatan 
belum tersedia. Padahal ini sangat di-
perlukan untuk mendukung Stand-
ardisasi dan Penilaian Kesesuaian 
terkait berbagai produk barang dan 
jasa  kesehatan, produk berbasis mikro-
biologi dan biologi molekular, juga 
produk pangan halal. Kepala BSN Bam-
bang Prasetya dalam kesempatan ter-
sebut mengatakan, SNSU adalah 
standar dengan ketelitian tertinggi di 

(laboratorium kalibrasi dan 
laboratorium Metrology in 
Chemistry), hubungan antara 
pengelola SNSU dan regula-
tor, hubungan antara pengel-
ola SNSU dan komponen 
infrastruktur mutu lainnya, 
serta hubungan antara 
pengelola SNSU dan industri. 
Sebagai awal dari pelaksa-
naan Laboratorium SNSU 
Bidang Mikrobiologi dan 
Peralatan Kesehatan, pada 
tahun 2017 BSN melakukan 
pengadaan peralatan analisa 
biologi molekuler berupa Pol-
ymerase chain reaction 
(PCR) dan peralatan penun-
jangnya untuk analisa mole-
kuler DNA. Tujuannya untuk 
menyediakan ketertelusuran 
pengukuran di bidang biologi.  
Selain itu BSN juga menga-

dakan peralatan sistem kali-

brasi pipet multichannel untuk 

menyediakan layanan kali-

brasi yang banyak dibutuhkan 

laboratorium atau industri di 

Indonesia.   Laboratorium yang 

beralamat lengkap di TBIC, Gd. ILSC 

No. 10.2, Jalan Raya Puspiptek, 

Gunung Sindur, Bogor ini merupakan 

laboratorium sementara sebelum 

dibangunnya gedung laboratorium yang 

baru di kawasan Puspiptek, Tangerang 

Selatan, Banten. Pembangunan gedung 

baru Laboratorium SNSU Bidang Mikro-

biologi dan Peralatan Kesehatan telah 

disetujui sebagai prioritas nasional dan 

akan dimulai pembangunannya pada 

tahun 2018 ini selama 3 tahun. Dengan 

adanya Laboratorium SNSU Bidang 

Mikrobiologi dan Peralatan Kesehatan 

ini, diharapkan pada tahun 2020, Indo-

nesia telah memiliki sistem pengelolaan 

SNSU yang lengkap.    Bambang pun 

berharap dengan diresmikannya Labor-

atorium SNSU ini, sebagian amanat UU 

Nomor 20 Tahun 2014 sudah mulai 

berangsur-angsur dijalankan. Nantinya 

pengelolaan SNSU akan diperkuat un-

tuk mengejar ketinggalan dibanding-

kan  negara lain termasuk di ASEAN. 

Ini semua untuk mendorong penguatan 

sistem standardisasi dan penikaian kes-

esuaian  untuk mendukung ekspor yang 

semakin menurun seperti diberitakan di 

beberapa media akhir-akhir ini. (Siaran 

Pers BSN)  

Kepala BSN Resmikan Laboratorium SNSU 
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berbangga, setelah mendapat-
kan penghargaan pertama un-

tuk Kementerian/Lembaga kecil 

dalam pemanfaatan/utilisasi 

barang milik negara, maka 

pengelolaan anggaran juga 

mendapatkan penghargaan ke 

3," ujar Puji.  

Penghargaan ini merupa-

kan sebuah pengakuan bahwa 

BSN mampu melakukan pengel-
olaan anggaran yang efisen, 

efektif sejak dari perencanaann-

ya, pelaksanaannya dan sesuai 

B 
adan Standardisasi Na-
sional (BSN) mendapat 

penghargaan dari Kemen-

terian Keuangan sebagai Ke-

menterian/Lembaga berkinerja 

terbaik tahun 2017 

peringkat ketiga untuk 
kategori pagu kecil 

(kurang dari 2.5 

Trilyun Rupiah). 

Sekretaris Utama BSN, 

Puji Winarni menerima 
penghargaan ini dari 

Menteri Keuangan, Sri 

Mulyani dalam Rapat 

Koordinasi Nasional 

Pelaksanaan Anggaran 

Kementerian/Lembaga 
Tahun 2018 di Ball-

room Dhanapala, Kom-

plek Kementerian Keu-

angan, pada Selasa 

(21/2/18). 
Pengukuran kinerja 

pelaksanaan anggaran ini 

menggunakan berbagai indi-

kator, diantaranya kesesuaian 

perencanaan dan penganggaran, 

kepatuhan atas regulasi, efek-
tivitas pelaksanaan kegiatan, 

dan efisiensi pelaksanaan 

kegiatan. "BSN tahun ini boleh 

dengan kaidah hukum 

pengelolaan keuangan yang 
berlaku. “Kita sebagai 

birokrat harus memikirkan 

terus, terus dan terus 

bagaimana tahun depan 

akan lebih baik (dalam 
mengelola anggaran) supaya 

masyarakat merasakan 

dampak positif dari keu-

angan Negara,” pesan Sri 

saat memberikan penghar-

gaan ini. Dalam kesempatan 
ini, Sri pun meminta kepada 

seluruh kementerian/

lembaga untuk menghorma-

ti uang rakyat. “Uang kita 

kumpulkan satu rupiah 
demi satu rupiah dengan 

janji uang ini adalah untuk 

sebesar-besarnya kemakmu-

ran rakyat, maka janji itu 

harus dipenuhi,” pinta Sri.  

Untuk bisa memenuhi 
janji kepada rakyat, Kementeri-

an / Lembaga harus dapat me-

rencanakan secara baik, 

mendesain program secara 

benar, sehingga dapat 

menjalankan program 
yang sesuai dengan pri-

oritas pembangunan. 

“Rapi prosesnya, rapi 

perencanaan, rapi pros-

esnya, akuntabilitas 
baik, hasilnya bagus 

untuk rakyat. Itulah 

yang disebut mengurus 

Negara dengan benar,” 

tegas Sri. 

Tidak lupa, Puji 
menyampaikan terima 

kasih kepada seluruh 

karyawan BSN sehingga 

BSN mendapat penghar-

gaan ini. "Tentu 
penghargaan ini ditujukan un-

tuk seluruh personil yang telah 

bekerja secara sungguh-

sungguh dalam mengelola ang-

garan BSN," ucapnya. (bsn.go.id) 

BSN Terima Penghargaan dari Kementerian Keuangan 
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