
revaluasi (105% selesai direvaluasi 
dengan 273% kenaikan nilai 
BMN). Menurut Narasumber, APIP 
diharapkan dapat membantu 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang dalam revaluasi BMN.  
 Diskusi panel dilanjutkan 
oleh Sumiyati, Ak.,M.F.M. dengan 
tema "Peningkatan Peran APIP K/
L/D dalam Optimalisasi 
Penerimaan Pajak atas Bendahara 
Pemerintah dan PNBP serta 
Pengawalan Revaluasi BMN". 
Kepatuhan Bendahara dalam 
menyetor dan melaporkan PPh 21 
sangat rendah. Menurut 
Narasumber, peran APIP penting 
dalam pengawasan perhitungan 
tarif, penagihan, penyetoran, serta 
dalam menganalisa potensi 
penerimaan negara yang belum 
tergali. APIP juga diharapkan 
melaksanakan INPRES RI No. 4 
Tahun 2018 tentang Peningkatan 
Pengawasan Pajak dan PNBP. 
Menurut Narasumber, Kementerian 
Keuangan telah menyusun 
pedoman pengawasan pajak dan 
PNBP yang dapat dipergunakan 
sebagai referensi bagi APIP K/L/D. 
Peran APIP juga diperlukan dalam 
mengawal revaluasi BMN.  
   

 
 
 
 
 
 

Lanjutan dihalam selanjutnya. 

I 
nspektorat BSN tengah 
mengikuti acara Rapat 
Koordinasi  Nasional 

"Peningkatan Peran APIP K/L/D 
dalam Optimalisasi Penerimaan 
Pajak atas Belanja Pemerintah dan 
PNBP serta Pengawalan Revaluasi 
BMN" di Gedung Juanda 1 tanggal 
27 September 2018. 
 Acara dibuka dengan Diskusi 
Panel bersama 6 orang Narasumber 
dan 1 orang Moderator. Diskusi 
dimulai dengan membahas materi 
"Pengawasan Penerimaan Pajak 
dari Belanja Pemerintah" oleh 
Puspita Wulandari, S.E.,M.M., 
DBA. Menurut Narasumber, 
belanja pusat trennya meningkat 
dengan kontribusi penerimaan 
pajak atas belanja pemerintah 
sebesar 5,5%. Namun kontribusi 
pajak sejak tahun 2013 trennya 
justru menurun. Hal ini perlu 
menjadi perhatian APIP. Salah satu 
kewajiban Bendahara adalah 
registrasi, memotong/memungut, 
menyetorkan dan melaporkan 

pajak. Strategi yang perlu 
dilakukan APIP adalah mengawasi 
kepatuhan Bendahara dalam 
melaksanakan kewajiban tersebut. 
Pada tahun 2018 ini akan 
ditetapkan Inpres terkait 
pengawasan penerimaan oleh APIP 
K/L/D.  
 Diskusi panel dilanjutkan oleh 
Askolani, S.E.,M.A. dengan tema 
"Peran APIP dalam Optimalisasi 
PNBP dan Penganggaran". 
Permasalahan PNBP: temuan BPK 
yang berulang, perencanaan PNBP 
yang kurang mencerminkan potensi 
PNBP, pengelolaan piutang belum 
optimal, pengawasan belom 
optimal. Menurut Narasumber, 
terdapat 4 peran APIP yang harus 
dioptimalkan dalam perbaikan tata 
kelola PNBP.  
 Diskusi panel dilanjutkan 
oleh Isa Rachmatarwata dengan 
tema "Revaluasi BMN 2017-2018". 
Capaian revaluasi BMN dari target 
nasional 888.356 NUP, terdapat 
930.740 NUP yang telah selesai 
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 Diskusi panel dilanjutkan oleh Dr. 
Sugeng Hariyono dengan tema "Peran APIP 
dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak dan 
PNBP". Potensi pajak dan PNBP sangat 
besar di daerah namun belum ada kesadaran 
terkait hal tersebut. APIP perlu melakukan 
pengawasan terhadap  Bendahara 
Pengeluaran.  
 Diskusi panel dilanjutkan oleh Dr. 
Nurdin, Ak., MBA, CFrA. dengan tema 
"Pengawasan PNBP dan Pajak atas Belanja 
Negara". Pengawasan dan pemeriksaan 
PNBP diatur dalam Undang-Undang RI No. 
9 Tahun 2018 tentang PNBP. Menurut 
Narasumber, APIP perlu melakukan 
pengawasan penerimaan pajak dan PNBP sesuai INPRES RI 
No. 4 Tahun 2018. Saat ini BPKP sedang membuat pedoman 
untuk APIP dalam pengawasan penerimaan pajak dan PNBP.  
 Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab peserta 
Rakornas. Pertanyaan dapat disampaikan langsung dan/atau 
melalui slido(.)com #rakornasAPIP2018 Kepala Inspektorat 
BSN turut serta pada sesi tanya jawab tersebut.  

 Acara dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati. APIP adalah bagian penting dari siklus keuangan, 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/
pertanggungjawaban, evaluasi, kembali lagi ke perencanaan. 
Menteri Keuangan mengharapkan APIP dapat menganalisa 
PNBP di kementerian/lembaga masing-masing terkait 
efektivitas tarif PNBP, tidak hanya akuntabilitas, sehingga dapat 
menghapus pungutan yang memberatkan masyarakat dan tidak 
perlu. Menteri Keuangan meminta APIP untuk dapat mengawal 
proses revaluasi BMN. APIP harus menjalankan peran strategis 
antara lain: pengawasan pada setiap tahap, profesional dan peka, 
meningkatkan kapabilitas APIP, mengoptimalkan teknologi 
informasi dan sebagai penggerak dan penjaga.  

 Acara dilanjutkan diskusi panel kedua dengan 3 orang 
narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 
membahas pedoman pengawasan APIP terhadap penerimaan pajak, 
PNBP dan revaluasi BMN. Diskusi dimulai oleh Drs. Wahjoe 
Triwidijo Koentjoro, Ak., MSi. dengan tema "Pedoman Pengawasan 
Kepatuhan Perpajakan atas Belanja Pemerintah". Kepatuhan 
Bendahara Pengeluaran untuk melaporkan PPh 21 masih cenderung 
kecil. APIP diharapkan dapat melakukan pengawasan Bendahara. 
Diskusi dilanjutkan oleh R. Patrick Wahyu D. dengan tema "Panduan 
Pengawasan PNBP". Terdapat beberapa sasaran pengawasan PNBP 
dan titik-titik rawan terkait pengelolaan PNBP yang perlu 
diperhatikan APIP. Diskusi panel dilanjutkan oleh Drs. Elman 
Ritonga,M.A. dengan tema "Pengawalan Penilaian Kembali 
(Revaluasi) BMN" oleh Itjen Kemenkeu. Revaluasi BMN telah 
dilakukan oleh DJKN terhadap 559.617 NUP (106,15% dari target 
sehingga ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh APIP.  
(AH) 
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I 
nspektorat BSN sebagai APIP menginisiasi 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 Ling-
kungan BSN. Untuk itu perlu menyusun dokumen Manajemen Risiko 
disetiap unit kerja berdasarkan RTP yang telah dibuat. Kepala In-
spektorat mengundang Kepala Pusat dan Satuan Tugas Manajemen 
Risiko dari masing-masing unit kerja dan auditor Inspektorat BSN da-
lam Bimtek Penyusunan Dokumen RTP sesuai dengan Manajemen 
Risiko Tingkat Eselon I. 
 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen RTP 
sesuai dengan Manajemen Risiko Tingkat Eselon I dilaksanakan pada 
tanggal 10 September 2018 dan 12 September 2018 dengan 
narasumber Kepala Inspektorat dan dihadiri oleh Kepala Pusat dan 
Kepala Biro di lingkungan BSN, Tim Satuan Tugas SPIP, auditor, dan 
TU Inspektorat BSN. Namun karena penugasan lain, Auditor In-
spektorat hadir hanya pada pembahasan Kedeputian Bidang IPS tang-
gal 12 September 2018 pukul 09.00 – 12.00 WIB. 
 Dalam Bimtek ini, mengacu pada Keputusan Kepala BSN 
Nomor 115/KEP/BSN/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mana-
jemen 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 men-
gisi 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 
masing-masing 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 mem-
berikan nilai di Level Kemungkinan, Level Dampak dan 
Level Risiko. Untuk pengisian Risiko Residual Hara-
pan ini, Tim Satgas harus memperkirakan level nilai 
risiko yang dapat dikendalikan kemudia dihitung sisa 
antara nilai level risiko sebelum dilakukan pengendali-
an 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 per-
bandingan nilai-nilai 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 dita-
hun selanjutnya dapat dikendalikan dengan menurunkan nilai 
level risiko. 
 

 Diharapkan setelah masing-masing 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 men-
gidentifikasi risiko lebih dini, pengendalian risiko yang akan dil-
aksanakan dapat dikendalikan dan mengurangi risiko yang terjadi. 
 Diharapkan dengan keikutsertaan APIP Inspektorat BSN 
dalam Bimtek Penyusunan Dokumen RTP sesuai dengan Manajemen 
Risiko Tingkat Eselon I, APIP dapat meningkatkan pengetahuan terkait 
Manajemen Risiko yang sudah dilaksanakan dalam bentuk RTP. Selan-
jutnya, APIP diharapkan dapat memberikan rekomendasi dari setiap 
risiko yang ada pada bisnis proses/kegiatan di masing-masing Kedepu-
tian dan Kesestamaan BSN apabila risiko tidak dapat dikendalikan atau 
dikurangi tingkatan risikonya.   

Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen RTP sesuai dengan Manajemen Risiko 

Tingkat Eselon I 
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Pembuatan peraturan kebijakan termasuk 
dalam perbuatan hukum menurut hukum 
publik.  
 Menurut narasumber, Pejabat 
Tata Usaha Negara (TUN) adalah pejabat 
yang menjalankan kewenangan 

D 
alam peningkatan pemahaman 
hukum administrasi negara 
a n t a r a  l a i n  m e n g e n a i 

pengaturan badan dan pejabat 
pemerintah yang berwenang dalam men-
jalankan tugas dan fungsinya, Kepala 
Biro HOH mengundang Kepala Pusat dan 
Kepala Inspektorat dalam acara Acara 
Penyuluhan dan Diskusi Hukum Admin-
istrasi Negara. 
 Kegiatan Penyuluhan dan 
Diskusi Hukum Administrasi Negara 
dilaksanakan pada tanggal 26 September 
2018 pukul 13.00 – 16.00 WIB di Ruang 
Rapat Utama dengan narasumber dari 
Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 
Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro HOH, 
Kepala Bagian Hukum, Kepala Pusat dan 
pegawai di lingkungan BSN, dan auditor 
Inspektorat BSN. 

 Acara Penyuluhan dan Diskusi 
Hukum Administrasi Negara di BSN 
mengundang narasumber Dr. Mailinda 
Eka Yuniza, S.H., LL.M. dari Fakultas 
Hukum Universitas Gajah Mada 
Yogyakarta. Diharapkan dengan 
mengikuti acara penyuluhan dan diskusi 
tersebut , audi tor  mendapatkan 
pengetahuan mengenai  hukum 
administrasi negara, terutama bagi 
auditor yang latar belakangnya bukan 
dari bidang hukum. 
 Skema t indakan hukum 
pemerintah meliputi perbuatan hukum 
dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan 
hukum terdiri dari perbuatan hukum 
menurut hukum privat dan perbuatan 
hukum menurut hukum publik. 

pemerintah. Dalam hal 
ini adalah seluruh peg-
a w a i  B S N . 
Kewenangan diperoleh 
melalui atribusi, dele-
gasi dan/atau mandat. 
Menurut Narasumber, 
delegasi bersifat per-
manen dan harus ada 
dokumen resmi karena 
tanggung jawab berpin-
dah ke penerima dele-
gasi. Sedangkan man-
dat dapat disampaikan 
secara lisan karena 
tanggung jawab tetap 
berada pada pembeti 
mandat. Menurut nara-
sumber, keputusan 

pejabat yang menyim-
pang dari peraturan yang berlaku adalah 
diskresi. Diskresi ada yang baik dan bu-
ruk, tolak ukurnya adalah Asas-asas 
Umum Pemerintahan yang Baik (PUPB). 
 M e n u r u t  N a r a s u m b e r , 
wewenang badan dan/atau pejabat 
pemerintah dibatasi oleh: masa/tenggang 
waktu wewenang, wilayah/daerah berla-
kunya wewenang, dan cakupan bidang/
materi wewenang. 
 D i h a r a p k a n  d e n g a n 
pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan 

Diskusi 
Hukum 
Admin-
i s t r as i 
N e g a -
r a , 
A P I P 
d a p a t 

meningkatkan pengetahuan mengenai 
hukum administrasi negara, terutama 
terkait mengenai pengaturan badan dan 
pejabat pemerintah yang berwenang da-
lam menjalankan tugas dan fungsinya. 
(AH) 

Penyuluhan dan Diskusi Hukum Administrasi Negara bersama 
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fasilitas reporting dibuat semudah dan se-
canggih mungkin bagi user. Berbagai terobosan 
tersebut dikemas ke dalam sebuah aplikasi 
terpadu yang bernama SATU ANGGARAN. 
Aplikasi tersebut disosialisasikan kepada pega-
wai internal Direktorat Jenderal Anggaran serta 
kepada seluruh Kementerian/Lembaga di Ball-
room Gedung Dhanapala Kementerian Keu-
angan. 
 Selain agenda mengenai launching 
dan sosialisasi aplikasi SATU ANGGARAN, 
Ditjen Anggaran juga melaksanakan Sosialisasi 
Kebijakan Penganggaran kepada seluruh Ke-
menterian/Lembaga. Acara dibuka dengan 
sambutan dari Direktur Sistem Penganggaran, 
Agung Widiadi. Dalam sambutan pembukanya, 
Beliau menjelaskan mengenai indikator 
ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan 
APBN 2019. Acara dilanjutkan dengan pem-
aparan dalam 4 sesi yang dimoderatori oleh 
Kepala Seksi Proses Bisnis Penganggaran, Edy 

Sudarto. Pemapa-
ran pertama ada-
lah penjelasan 
terkait pokok-
pokok perubahan 
atas PMK Nomor 
11/PMK.02/2018 
tentang Tata Cara 
Revisi Anggaran 
TA 2018 oleh 
Kepala Seksi 
Penerapan Sistem 
Penganggaran, 
Bapak Ernest 

Patria Raihan. Selanjutnya, penjelasan terkait 

T 
ransformasi digi-
t a l  t e l a h 
merambah ke 

seluruh segmen. Tak 
terkecuali, DJA juga turut 
mengikuti kebutuhan za-
man sesuai dengan tusi 
yang diembannya. Bentuk 
transformasi yang diinisiasi 
DJA antara lain 
melaksanakan penelaahan 
RKAKL/DIPA dan revisi 
anggaran secara online 
yang didukung digital sig-
nature. Proses yang selama 
ini berulang dan bersifat 
administratif mulai digeser dari manual menjadi 
digitalisasi. Oleh karena itu Direktur Jenderal 
Anggaran Kementerian Keuangan mengundang 
penyusun anggaran dan auditor dalam acara 
Grand Launching dan Sosialisasi Sistem Ap-
likasi di Bidang Penganggaran. 
 Kegiatan Grand Launching dan So-
sialisasi Sistem Aplikasi di Bidang Pengang-
garan dilaksanakan pada tanggal 13 September 
2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keu-
angan pukul 09.00 – 12.00 WIB. Acara ini 
dihadiri oleh penyusun anggaran dari Bagian 
Perencanaan dan Auditor Kementerian dan 
Lembaga. 
 Materi Sosialisasi Kebijakan Dan 
Sistem Aplikasi di Bidang Penganggaran antara 
lain pembahasan Aplikasi Satu anggaran: pen-
elaahan RKAKL online, revisi online, dan 
KPJM.  Kemampuan database ditingkatkan 
untuk mempertajam penyusunan analisis guna 
meningkatkan kualitas penganggaran. 

Demikian juga, 

p o k o k - p o k o k 
perubahan atas 
PMK Nomor 
1 0 2 /
PMK.02 /2018 
tentang Klasifi-
kasi Anggaran 
oleh Kepala 
Seksi Klasifikasi 
A n g g a r a n , 
Bapak Bayu 
Prakoso. 
 Pema-
rapan ketiga, 
p e n j e l a s a n 

terkait pokok-pokok perubahan atas PMK No-
mor 60/PMK.02/2018 tentang Pokok-Pokok 
Ketentuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak 
oleh Kepala Seksi Perencanaan Sistem 
Penganggaran, Bapak Haris Effendi, dan yang 
terakhir penjelasan terkait pokok-pokok peru-
bahan atas PMK Nomor 94 tahun 2017 
mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan 
RKAKL dan Pengesahan DIPA oleh Kasubdit 
Transformasi Sistem Penganggaran, Bapak 
Yonatahan Setianto Hadi. Pada sosialisasi terse-
but disampaikan bahwa salah satu tujuan 
dibangunnya Aplikasi SATU anggaran adalah 
untuk menghemat waktu dan biaya penelaahan 
yang selama ini dilakukan oleh Bagian 
Perencanaan dan DJA Kemenkeu. Selain itu 
penelaahan secara online juga memungkinkan 
DJA Kemenkeu untuk menelaah lebih detail, 
tidak hanya pada level program. Aplikasi SA-
TU anggaran dapat diakses setiap saat dan 
secara mobile sehingga memudahkan satker 
pengguna.  
 Aplikasi SATU anggaran menye-
diakan forum tanya jawab terkait pengang-
garan. Aplikasi ini juga menyediakan data terin-
tegrasi dari Aplikasi Krisna, Sistem Akuntansi  
Terintegrasi, Bagan Akun Standar, dan Standar 
Biaya Masukan. 
Diharapkan dengan keikutsertaan APIP In-
spektorat BSN dalam Rakernas Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, 
APIP dapat meningkatkan pengetahuan terkait 
akuntansi pemerintah. Selanjutnya, APIP di-
harapkan dapat memberikan layanan assurance 
dan consulting terkait akuntansi pemerintah 
sesuai dengan ketentuan berlaku dan best prac-
tices.   

Grand Launching dan Sosialisasi Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran di 

Kementerian Keuangan 
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