
S 
ehubungan dengan masih terdapat Hibah 

Langsung Yang Belum Disahkan pada 

Laporan Keuangan Kementerian Negara/

Lembaga (LKKL) Tahun 2017 Audited yang 

disebabkan adanya hibah langsung bentuk uang/

barang/jasa/surat berharga yang telah diterima 

Satuan Kerja namun belum dilakukan pengajuan 

register dan/atau proses pengesahan hibah lang-

sung, serta dalam rangka penyusunan Laporan 

Keuangan yang akuntabel, maka Kementerian Keu-

angan mengeluarkan Surat Dirjen Perbendeharaan 

No. S-6799/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018. Un-

tuk menindaklanjuti surat tersebut, DJBN 

mengundang APIP Kementerian dan Lembaga da-

lam acara sosialisasi kebijakan penyelesaian hibah 

langsung. 

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelesaian 

Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berhar-

ga Tahun Anggaran Yang Lalu dilaksanakan pada 

tanggal 15 Oktober 2018 di Auditorium Gedung 

Frans Seda Kementerian Keuangan pukul 9.00 – 

12.00WIB. Acara ini dihadiri seluruh APIP Kemen-

terian dan Lembaga. 

 

Menurut Narasumber 

DJPBN, Inspektorat 

BSN selaku APIP 

memiliki peran se-

bagai pelaksana reviu 

atas pengajuan 

permohonan nomor 

register hibah. Reviu 

APIP dapat dil-

aksanakan dengan 

prosedur yang sudah 

ada di kementerian/

lembaga masing-

masing. Hibah jasa berbentuk work-

shop/seminar harus ditanyakan besarnya kegiatan 

kepada pendonor. Jika informasi tersebut tidak ada, 

sebaiknya dijelaskan di Catatan atas Laporan Keu-

angan (CaLK). Namun diusahakan agar ada doku-

mentasi terkait kegiatan. Harus ada perjanjian atau 

Nota Kesepahaman (MoU) sebagai payung hukum 

atas penerimaan hibah. Sebagai pelaksanaan per-

janjian tersebut, dapat dibuatkan Berita Acara Serah 

Terima (BAST). Sebaiknya registrasi hibah dil-

aksanakan pada saat perjanjian atau MoU telah 

ditandatangani, tidak menunggu sampai ada BAST. 

Hibah bentuk uang tidak perlu BAST tapi rekening, 

BAST dibuat untuk hibah barang/jasa. Nilai hibah 

harus ditanyakan ke pendonor. 

Diharapkan dengan keikutsertaan APIP 

Inspektorat BSN dalam Sosialisasi Kebijakan 

Penyelesaian Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/

Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, APIP 

dapat meningkatkan pengetahuan terkait pengel-

olaan hibah. Selanjutnya, APIP diharapkan dapat 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hi-

bah agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

perundangan yang berlaku.  (AH) 
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A dream doesn’t 

become reality 

through magic; it 

takes sweat, 

determination and 
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K 
egiatan Sosialisasi 
Pedoman 
Pengawasan Intern 

atas Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah di BPKP 
dilaksanakan pada tanggal 
18-19 Oktober 2018 pukul 
09.00 – 16.00 WIB. Acara ini 
dihadiri seluruh APIP Ke-
menterian dan Lembaga. 
 Menurut Narasum-
ber, titik kritis dalam penga-
daan barang dan jasa 
pemerintah terdapat pada 
setiap tahap, mulai dari 
perencanaan sampai dengan 
serah terima barang/jasa. 
Pedoman pengawasan in-
tern atas pengadaan barang 
dan jasa ini lebih ke 
kegiatan assurance yaitu audit tujuan tertentu, 
sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah In-
donesia. Karakteristik penugasan terkait pengadaan 
barang dan jasa (PBJ) antara lain probity audit, au-
dit PBJ, dan reviu pengadaan barang dan jasa. Pro-
bity audit mengacu Pedoman BPKP tahun 2007, 
audit PBJ pada SAIPI, Reviu PBJ pada SSARS. 
 Menurut narasumber, kompetensi auditor 
yang disyaratkan dalam penugasan audit dan reviu 
disesuaikan dengan kondisi auditor di kementerian/
lembaga masing-masing, namun ada persyaratan 
minimal yang harus dipenuhi. Penggunaan tenaga 
ahli disesuaikan dengan kebutuhan. Namun perlu 
diperhatikan bahwa tenaga ahli harus mengikuti 
standar yang berlaku, auditor juga harus paham 
dengan laporan tenaga ahli. Tahapan umum 
pengawasan intern PBJ antara lain perencanaan 
penugasan, pelaksanaan penugasan, dan komu-
nikasi hasil penugasan. Apabila auditi meminta au-
ditor melaksanakan probity audit padahal sudah 
dalam tahap pelaksanaan, auditor harus meyakini 
tahapan perencanaan telah sesuai dengan pera-
turan. Apabila auditor tidak yakin, sebaiknya jangan 
probity audit tapi audit PBJ. 
 narasumber, probity audit menyangkut 
proses PBJ dilakukan dengan prinsip dan etika PBJ 
yang berlandaskan integritas, kebenaran, dan keju-
juran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang 
berlaku. Tahapan probity audit antara lain 
mendapatkan mandat probity audit, penelaahan 
awal, mendapatkan surat pernyataan probity dan 
surat representasi manajemen, penyusunan KAK 
audit, penyusunan tim audit dan ST, dan pembic-
araan awal dengan auditi. 

 Menurut narasumber, reviu pengadaan ba-
rang dan jasa dilakukan dimulai dari perencanaan 
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tim 
Reviu bertanggung jawab sebatas pada kesimpulan 
hasil reviu terhadap dokumen yang diserahkan ke tim 
reviu. Pelaksana PBJ bertanggung jawab atas 
pelaksanaan PBJ. Reviu dapat dilaksanakan atas ini-
siatif auditor atau permintaan auditi. Pelaksanaan 
reviu dilakukan melalui telaah dokumen, pengamatan, 
konfirmasi, permintaan keterangan dan prosedur 
analitik. APIP juga dapat melaksanakan kegiatan con-
sulting. Kegiatan consulting antara lain: kegiatan kon-
sultasi, sosialisasi dan asistensi (pendampinngan). 
Namun perlu menjadi perhatian bahwa APIP tidak 
menggantikan fungsi manajemen dalam PBJ. 
 Diharapkan dengan keikutsertaan APIP In-
spektorat BSN dalam Sosialisasi Pedoman 
Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah di BPKP, APIP dapat meningkatkan 
pengetahuan terkait pedoman pengawsasan penga-
daan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya, APIP 
diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap 
pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaannya 
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.  
(AH) 
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Penyerahan penghargaan Satyalancana Karya Satya 

I 
nspektorat BSN sedang 
melaksanakan penugasan Reviu 
atas Laporan Keuangan BSN 

Triwulan 3 Tahun 2018 bersama 
dengan Bagian Keuangan dan Bagian 
Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro 
Perencanan, Keuangan dan Tata Usaha 
pada tanggal 22 Oktober 2018 di 
Ruang Rapat Inspektorat BSN Lantai 13 
Gedung BPPT 1 Jakarta.  

 Reviu Laporan Keuangan ber-

tujuan untuk memberikan keyakinan 

terbatas kepada Kepala BSN 

mengenai akurasi informasi laporan 

keuangan serta penyajian dan 

pengungkapan sesuai Standar Akuntan-

si Pemerintah. Reviu dilaksanakan 

mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 255/

PMK.09/2015 tentang Standar Reviu 

Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Reviu dilaksanakan oleh tim auditor yang bersertifikat, 

kompeten, berpengalaman menyusun laporan keuangan dan melakukan reviu. Hasil reviu akan dituangkan dalam 

bentuk Pernyataan telah Direviu dan Laporan Hasil Reviu yang terdiri dari Kertas Kerja Reviu, Catatan Hasil Reviu, 

dan Ikhtisar Hasil Reviu. 

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menye-
lenggarakan kegiatan nasional Pameran 
Indonesia Quality Expo (IQE) ke-6 pada 
tanggal 25 – 28 Oktober 2018 di Grand 
City Convex, Surabaya. Pameran ini ada-
lah bagian dari rangkaian kegiatan 
peringatan Hari Standar Dunia dan Bulan 
Mutu Nasional tahun 2018. Pameran akan 
diikuti oleh lebih dari 50 instansi yang 
akan mengisi 170 booth di Ballroom 
Grand City Convex menampilkan produk 
unggulan ber- Standar Nasional Indonesia 
(SNI) dan standar internasional serta infor-
masi mengenai penilaian kesesuaian 
(lembaga sertifikasi, laboratorium, dan 
lembaga inspeksi).  

Pameran Indonesia Quality Expo (IQE) ke-6 di Surabaya 

Reviu Laporan Keuangan BSN Triwulan III TA 2018 

Salah satu booth  UMKM BInaan BSN di Pameran IQE 2018 
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lenggaraan BMN di Kota Surabaya 
Provinsi Jawa Timur juga sebagai bentuk 
apresiasi BSN atas komitmen Provinsi 
Jawa Timur dalam penerapan SNI,” jelas 
Bambang. 
  Tema Bulan Mutu Nasional ta-
hun ini adalah “Standar dan Penilaian 
Kesesuaian Mendukung Revolusi Indus-
tri 4,0”, Tema ini sejalan dengan tema 
Hari Standar Dunia, yaitu International 
Standard and Fourth Industrial Revolu-
tion yang jatuh pada tanggal 14 Oktober 
yang lalu. 

Pemerintah telah menjadi-
kan “Making Indonesia 4.0” sebagai 
salah satu agenda nasional bangsa Indo-
nesia di mana Kementerian Perindustri-
an akan menjadi penggerak utama dari 
agenda tersebut. Disebutkan dalam peta 
jalan tersebut bahwa terdapat lima 
sektor manufaktur nasional yang akan 
menjadi pionir memasuki era digital, 
yakni industri makanan dan minuman; 
industri tekstil dan pakaian; industri oto-
motif; industri elektronika; serta industri 
kimia. Kementrian dan lembaga lainnya, 
pemerintah daerah, serta para pelaku 
usaha diharapkan dapat mendukung 
penuh program ini sesuai tugas dan 
fungsi masing-masing. Sebagai lembaga 
pemerintah non-kementerian yang ber-
tanggung jawab di bidang standardisasi 
dan penilaian kesesuaian, BSN pun turut 
berperan aktif dalam 

B 
adan Standardisasi Nasion-
al (BSN) bekerjasama 
dengan Pemerintah Provin-

si Jawa Timur memperingati Bulan 
Mutu Nasional dan Hari Standar 
Dunia Tahun 2018 di Grand City 
Convex, Surabaya (25/10/2018). 
Beberapa isu strategis terkait 
standardisasi dan penilaian kes-
esuaian, dibahas dalam even na-
sional yang melibatkan lebih dari 
1000 pemangku kepentingan di In-
donesia ini. Selain itu, diselenggara-
kan pula pameran Indonesia Quali-
ty Expo sebagai sarana edukasi ten-
tang SNI kepada masyarakat.  

“Bulan Mutu Nasional dan 
Pameran Indonesia Quality Expo meru-
pakan ajang pertemuan seluruh stake-
holder BSN untuk konsolidasi, koordinasi 
dan pemutakhiran serta penyebaran 
informasi standardisasi dan penilaian 
kesuaian,” ujar Kepala BSN, Bambang 
Prasetya dalam pembukaan Bulan Mutu 
Nasional (BMN). Perayaan BMN tahun 
2018 ini menjadi yang kedua BMN di 
selenggarakan di luar kota Jakarta. Yang 
pertama sebelumnya diselenggarakan di 
kota Makassar pada tahun 2017. “Kami 
berharap, dengan penyelenggaraan BMN 
di daerah, bisa lebih mengenalkan dan 
mendekatkan BSN kepada stakholder 
dan masyarakat. Selain itu juga, penye-

mewujudkan Making Indonesia 
4.0 antara lain dengan mengembangkan 
Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Menteri Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi, Mohammad Na-
sir pun mengatakan bahwa Stand-
ardisasi dan Penilaian Kesesuaian 
menjadi pilar yang strategis untuk 
meningkatkan daya saing nasional 
baik di dalam negeri atau luar 
negeri. Standar penting dalam men-
jamin keselamatan, keamanan, 
kesehatan dan pelestarian ling-
kungan. “Di era revolusi industri 
4,0, standar juga berperan dalam 
menjamin kompatibilitaas dan in-
teroperabilitas,” Ujar Nasir melalui 
rekaman video saat memberikan 
sambutan dalam pembukaan Bulan 
Mutu Nasional 2018.  
 Nasir pun berpesan agar 
masyarkat makin peduli terhadap 
standar. “Mari kita jadikan Bulan 
Mutu Nasional dan Pameran IQE 
2018 sebagai ajang untuk konsoli-
dasi, koordinasi dan pemutakhiran 
informasi standardisasi serta 
menggugah kembali kesadaran kita 
bahwa standar berperan penting 
dalam kehidupan kita,” pesannya. 
(www.bsn.go.id) 

Bangkitkan Animo Masyarakat Akan Standar, BSN Gelar Bulan 
Mutu Nasional 
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