
 

 

D 
alam rangka pencegahan 
penularan virus COVID-10, 
Inspektorat BSN  memberla-

kukan Work From Home (WFH) bagi 
seluruh pegawainya. WFH mulai tanggal 
17 Maret 2020 dengan pedoman kerja 
yang telah diatur oleh Kepala Badan. 

Pedoman WFH BSN mengatur an-
tara lain jam kerja pegawai, kesepaka-
tan pegawai dengan atasan terkait tar-
get pekerjaan sesuai rencana aksi, peg-
awai melaporkan hasil pekerjaan kepa-
da atasan dengan mengisi logbook, 
fasilitas teleconference dapat di-
manfaatkan seluruh unit kerja secara 

mandiri, dan penggunaan kelengkapan 
PC/laptop, sambungan internet, printer 
dan sebagainya. 

Selama WFH, kegiatan Inspektorat 
dilaksanakan secara daring melalui ap-
likasi. Beberapa kegiatan yang dil-
aksanakan antara lain audit kepega-
waian Triwulan I TA 2020, pembahasan  
revisi peraturan tentang WBS dan grati-
fikasi, dan penyusunan pedoman audit 
investigatif serta pedoman WBS. Selain 
itu juga dilaksanakan penyusunan 
Buletin Pengawasan Bulan Februari dan 
Bulan Maret 2020. (AH) 
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Success is not final, 

failure is not fatal:  it 

is the courage to 

continue that counts.  

Winston Churchill  

Panduan Work From Home BSN 

WORK FROM HOME DALAM RANGKA 
PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 



 

 

Tournamnet Day Dalam Rangka HUT BSN Ke-23 

D 
alam rangka 

menyambut 

ulang tahun 

Badan Stand-

ardisasi Na-

sional (BSN) yang ke-23, BSN 

menyelenggarakan beragam 

kegiatan yang melibatkan se-

luruh karyawan BSN. Dengan 

penuh antusiasme, Karyawan 

BSN mengikuti rangkaian per-

lombaan yang terdiri dari futsal, tenis meja, e-sport, 

juga karaoke. Rangkaian kegiatan lomba, ditandai 

dengan kick-off yang dilakukan oleh Sekretaris Utama 

BSN, Puji Winarni didampingi Deputi Bidang Penera-

pan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah; 

Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Nasrudin; 

serta Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 

BSN, Hastori pada rabu (4/3/2020) di Lapangan 

Upacara, Kantor BSN – Jakarta.  

  Dalam sambutannya, Puji menyampaikan agar 

seluruh karyawan BSN dapat berpartisipasi aktif, 

menikmati, serta menjunjung tinggi sportivitas pada 

seluruh rangkaian perlombaan .  

  Inspektorat BSN ikut berpartisipasi dalam rang-

ka perlombaan tersebut dengan mengirimkan per-

wakilan pegawainya. Bersama kelompok Sestama 1 

Inspektorat BSN ikut berpartisipasi dalam pertand-

ingan Futsal (Putra dan Putri), E-Sport (Pro Evolution 

Soccer) dan juga lomba karaoke.  

  Kegiatan perlombaan diselenggarakan pada ra-

bu hingga kamis, 4 - 5 Maret 2020. Selain beragam 

perlombaan, HUT BSN juga diramaikan dengan 

kegiatan bazaar serta bakti sosial donor darah. 

Selamat bertanding, junjung selalu sportivitas!   

(ALRP dan disadur dari www.bsn.go.id) 
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U 
ntuk pelaksanaan penerapan nilai-nilai or-

ganisasi BSN, Agent of Change Inspektorat 

BSN membuat agenda Morning Briefing 

yang diselenggarakan di Jumat minggu pertama setiap 

bulan. Diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 9 

Maret 2020 dan dihadiri oleh Plt. Inspektur Ibu Puji 

Winarni yang juga Sestama BSN memberikan arahan 

perkembangan capaian target kinerja yang sedang 

dilaksanakan di Inspektorat BSN. Dengan dil-

aksanakannya Morning Briefieng Inspektorat BSN yang 

rutin dilaksanakan setiap sebulan sekali adalah  bentuk 

implementasi nilai-nilai organisasi BSN Growing. 

 

 Morning briefing bulan Maret 2020 ini ber-

tujuan agar para personel Inspektorat mendapatkan 

arahan pimpinan dalam melaksanakan kegiatan In-

spektorat rutin maupun tambahan. Harapannya 

dengan adanya Morning Brifieng ini dapat meningkat-

kan koordinasi, kekompakan dan kerjasama atar per-

sonel Inspektorat dan pimpinan. (ALRP) 

Morning Briefing  bersama Plt. Inspektur  

periode Maret 2020 

Morning Briefing Inspektorat BSN Maret 2020 

Pembukaan Tournamet Day HUT BSN ke-23 



 

 

Revisi Peraturan Whistleblowing System dan Gratifikasi 

U 
ntuk mengakomodir penerapan Sistem Ma-

najemen Anti Penyuapan berbasis SNI ISO 

37001:2016, Inspektorat BSN melaksanakan 

kegiatan penyusunan pedoman audit investigatif dan 

Whistleblowing System (WBS). Dokumen pedoman 

yang disusun antara lain terkait pelaksanaan audit in-

vestigatif, sistem WBS, penugasan pra perencanaan 

audit investigatif, penyusunan risalah hasil ekspos, 

penyusunan  laporan penelitian awal, penugasan audit 

investigatif, penyusunan program kerja audit investi-

gatif, penyusunan kertas kerja audit investigatif, 

penyusunan laporan hasil audit investigatif, penetapan 

tindak lanjut WBS, dan laporan akhir WBS. 

Kegiatan penyusunan pedoman ini dilaksanakan 

oleh tim auditor Inspektorat BSN pada tanggal 23-27 

Maret 2020 secara daring dikarenakan adanya ke-

bijakan WFH di BSN. Kegiatan ini menghasilkan 2 pe-

doman dengan 10 formulir yang ditetapkan sebagai 

dokumen sistem manajemen terintegrasi BSN. Selan-

jutnya dokumen sistem manajemen terintegrasi ini 

akan dijadikan panduan pelaksanaan audit investigatif 

dan WBS di BSN. (AH) 

 

D 
alam rangka penerapan SNI ISO 

37001:2016 Sistem Manajemen anti 

Penyuapan (SMAP) di BSN, perlu dil-

akukan penyesuaian kebijakan penanganan Gratifikasi 

dan Whistleblowing System (WBS). Kebijakan Gratifi-

kasi di BSN telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

BSN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengen-

dalian Gratifikasi di Lingkungan BSN. Kebijakan WBS 

telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BSN No-

mor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan BSN. 

Ada beberapa klausul dalam SNI SMAP yang per-

lu diatur dalam kebijakan BSN. Disamping itu, khusus 

untuk penanganan Gratifikasi, terdapat Peraturan KPK 

Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 

yang merupakan kriteria terbaru yang harus diacu 

oleh BSN. Oleh karena itu, auditor Inspektorat mem-

bentuk tim dan membahas penyusunan revisi pera-

turan WBS dan gratifikasi. Penyusunan ini dilakukan 

secara daring pada tanggal 16—20 Maret 2020 dikare-

nakan adanya kebijakan WFH. (AH) 

Yuk #DIRUMAHAJA 
Saat ini pemerintah menghimbau masyarakat untuk ikut 

mencegah penyebaran penyakit COVID-19 dengan 

melakukan physical distancing dan beraktivitas di rumah 

saja. Namun, di rumah saja tidak lantas jadi alasan untuk 

tidak produktif. 

Apa saja yang bisa dilakukan #dirumahaja? 
1. Memasak. Mencoba membuat makanan sehat, siapa 

tahu dari hobi jadi bisnis. 
2. Menulis. Menulis artikel, blog, review, cerita pendek 

lalu unggah ke media sosial. 
3. Berkebun. Menanam tanaman obat yang berguna, 

sambil ikut menjaga lingkungan tetap asri. 
4. Vloging. Membuat video lucu, menghibur dan 

edukatif lalu unggah ke media sosial. 
5. Berolahraga. Jaga kebugaran dan daya tahan tubuh 

selama berada di rumah. 
6. Beribadah. Memanfaatkan waktu di rumah untuk 

lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan membantu 
sesama. 

7. Istirahat yang cukup. Jangan lupa istirahat yang 
cukup, seorang remaja butuh 9-10 jam, sedangkan 
orang dewasa 7-8 jam. 

8. Mabar. Tapi jangan sampai lupa waktu, mata juga 
butuh istirahat. 

(sumber: facebook BSN) 
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Penyusunan Pedoman Audit Investigatif dan 
Whistleblowing System 



 

 

INSPEKTORAT  

BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

Gedung BPPT 1 Lantai 13 

Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, 
10340 

Telp. 021-3927422  

Instagram @inspektorat_bsn 

bit.ly/inspektoratbsn 

Kompetensi teknis audit intern  

a. Kompetensi Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, dan Tata 

Kelola Sektor Publik; 

b. Kompetensi Bidang Strategi Kegiatan Audit Intern; 

c. Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil audit intern; 

d. Kompetensi Bidang Sikap Profesional; 

e. Kompetensi Bidang Komunikasi; 

f. Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan; 

g. Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan. 

 

Sumber :  Standar Audit Intern Pemerintah  Indonesia, AAIPI 
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