
 

 

S 
enin dan Selasa, tanggal 13-14 Jan-
uari 2020, Inspektorat Badan 
Standardisasi Nasional (BSN) ber-

sama Bagian Perencanaan BSN melakukan 
kegiatan reviu RKAKL atas pagu anggaran 
TA 2020 yang terblokir. Dari 16 eselon II 
yang ada di BSN, terdapat 15 eselon II 
yang mengalami pemblokiran anggaran, 
sehingga selain Inspektorat dan Bagian 
Perencanaan BSN, turut pula hadir dalam 
kegiatan reviu ini adalah 15 perwakilan 
dari masing-masing eselon II yang men-
galami pemblokiran anggaran. Kegiatan 
yang dilaksanakan di ruang rapat Murai 
Gedung Menara Thamrin lantai 6 tersebut 
diharapkan akan dapat membuka secara 
keseluruhan anggaran kegiatan BSN yang 
sedang terblokir.   

 Kegiatan yang dilaksanakan pada 
hari Senin tanggal 13 Januari 2020 mem-
fasilitasi reviu terhadap 8 unit kerja eselon 
II BSN yaitu Direktorat PS AK2H, 
Direktorat PS IPPE, Direktorat PS MEETTI, 
Direktorat PPSPK, Direktorat SPSPK, 
Direktorat SISHAR, Direktorat AL serta 
Direktorat ALIS. Selanjutnya, kegiatan 
yang dilaksanakan pada hari Selasa tang-
gal 14 Januari 2020 memfasilitasi reviu 
terhadap 7 unit kerja eselon II BSN yaitu 
Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan 
Biologi, Direktorat SNSU Termoelektrik 

dan Kimia, Pusris-
bang, Biro 
SDMOH, HKLI, 
Pusdatin serta Biro 
PKU.  

 Dalam 
kegiatan selama 2 
hari tersebut, 
diketahui bahwa 
sebagian besar 
anggaran BSN 
yang terblokir 

merupakan kegiatan 
yang berupa Perjalanan Dinas Luar Negeri 
(PDLN). Hal ini terjadi disebabkan tidak 
lengkapnya dokumen-dokumen pen-
dukung kegiatan PDLN tersebut, seperti 
TOR dan lembar kerja analisis kebutuhan. 
Terdapat pula blokir anggaran yang 
disebabkan oleh menurunnya target ca-
paian yang diiringi oleh peningkatan pagu 
anggaran dalam satu unit kerja eselon II, 
sehingga perlu dilakukannya revisi target 
capaian.  Secara umum, blokir anggaran 
merupakan suatu permasalahan yang 
cukup sering terjadi dan berulang di in-
stansi pemerintah. Hal ini acap kali terjadi 
dikarenakan ketidaktaatan terhadap pera-
turan/pedoman ketika menyusun ang-
garan, ataupun keteledoran yang disebab-
kan oleh Human Error.  

 Pada Akhirnya, atas kegiatan reviu 
ini, Inspektorat BSN akan menghasilkan 
Laporan Hasil Reviu (LHR) yang akan 
digunakan oleh para pemangku 
kepentingan/stakeholder baik internal 
maupun eksternal. Sebagai catatan bahwa 
LHR, bersama dengan Surat Pernyataan 
Telah Direviu, merupakan salah satu 
syarat yang harus terpenuhi oleh Kemen-
trian/Lembaga pemerintah dalam 
mengajukan buka blokir anggaran ke Ke-
mentrian Keuangan melalui Direktorat 
Jendral Anggaran.(DR) 
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He who has 

never learned 

to obey cannot 

be a good 

commander. 

 

Aristotles 

Pelaksanaan Reviu Buka Blokir bersama Bag. Perencanaan, unit kerja serta Auditor. 



 

 

S 
ebagai seorang Aparatur Sipil Nega-

ra (ASN), tentu kita tidak asing lagi 

mendengar kata "perjalanan dinas 

dalam negeri". Penugasan perjalanan dinas 

dalam negeri dapat menjadi anugerah 

bagi sebagian ASN, namun mungkin saja 

menjadi musibah bagi sebagian ASN. Hal ini 

dikarenakan perjalanan dinas dalam negeri 

selalu menjadi sasaran empuk pemeriksaan 

Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan 

RI. Oleh karena itu mari kita membedah 

lebih dalam lagi mengenai perjalanan dinas 

supaya kita dapat lebih berhati-hati dalam 

melaksanakan tugas di kemudian hari.  

 Beberapa definisi yang perlu dipahami 

terkait perjalanan dinas berdasarkan Pera-

turan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 

2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan 

Pegawai Tidak Tetap:  

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah 

perjalanan ke luar tempat kedudukan 

yang dilakukan dalam wilayah Republik 

Indonesia untuk kepentingan negara. 

2. Perjalanan dinas terdiri atas perjalanan di-

nas jabatan dan perjalanan dinas pindah. 

3. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalan-

an Dinas melewati batas Kota dan/atau 

dalam Kota dari tempat kedudukan ke 

tempat yang dituju, melaksanakan tugas, 

dan kembali ke tempat kedudukan semula 

di dalam negeri. 

4. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/

satuan kerja. 

5. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang 

menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 

6. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas: 

 perjalanan dinas jabatan yang 

melewati batas kota 

 perjalanan dinas jabatan yang dil-

aksanakan di dalam kota, teridiri dari: 

perjalanan dinas lebih dari (>) 8 jam 

dan perjalanan dinas kurang dari (<) 8 

jam. 

Prinsip perjalanan dinas antara lain: selektif, 

tersedia anggaran dan kesesuaian dengan 

pencapaian kinerja KL, efisiensi penggunaan 

belanja negara, dan akuntabilitas pemberian 

perintah perjalanan dinas dan pembebanan 

biaya.  

 Perjalanan dinas jabatan dilakukan da-

lam rangka pelaksanaan tusi yang melekat 

pada jabatan, mengikuti rapat, seminar, de-

tasering, ujian dinas/jabatan, menghadap 

majelis penguji kesehatan pegawai negeri, 

memperoleh pengobatan karena cedera saat 

bertugas, mendapat pengobatan berdasar 

keputusan majelis, mengikuti pendidikan 

setara diploma/S1/S2/S3, mengikuti diklat, 

menjemput/mengantarkan ke tempat pemak-

aman pejabat/pegawai negeri yang mening-

gal dunia dalam melakukan perjalanan dinas 

dan dari tempat kedudukan yang terakhir ke 

kota pemakaman. Perjalanan dinas dilakukan 

sesuai perintah atas pelaksana perjalanan di-

nas yang dituangkan dalam surat tugas.  

 Komponen perjalanan dinas jabatan 

antara lain uang harian (uang makan, 

transport lokal, uang saku), biaya transport, 

biaya penginapan, uang representasi, sewa 

kendaraan dalam kota, dan biaya men-

jemput/mengantar jenazah. Biaya transport 

meliputi biaya tiket perjalanan (udara/laut/

darat) PP, biaya taksi dari kantor ke bandara/

pelabuhan/stasiun/terminal PP, biaya taksi dari 

bandara/pelabuhan/stasiun/terminal ke tem-

pat tujuan PP. Biaya penginapan dapat 

dibayarkan 30% dari tarif yang berlaku pada 

Standar Biaya Masukan (SBM) apabila 

pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di 

hotel atau tempat menginap lain. Uang repre-

sentasi dapat diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat eselon 1, dan eselon 2. Sewa 

kendaraan termasuk pengemudi, BBM, dan 

pajak. (AH) 

  

Gambar ilustrasi 
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S 
ejumlah Jajaran Pejabat Pimpinan 

Pratama, PPK, serta Pejabat Penga-

daan masing-masing Kedeputian 

Badan Standardisasi Nasional menghadiri 

Entry Meeting pelaksanaan pemeriksaan 

Laporan Keuangan Badan Standardisasi 

Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2019 oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 

Senin tanggal 3 Februari 2020. Acara ini 

dibuka oleh Sekretaris Utama Badan 

Standardisasi Nasional, Dr. Ir. Puji Winarni, 

M.A.  

 Entry meeting ini menindaklanjuti 

surat pemberitahuan dari Badan Pemerik-

sa Keuangan RI Auditorat Utama Keu-

angan Negara II tentang pemberitahuan 

pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan BSN Tahun Angaran 2019. Entry 

meeting ini bertujuan untuk koordinasi 

terkait penyampaian metode pemerik-

saan serta permintaan data yang dibu-

tuhkan.  

 Hadir mewakili Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), Bp. Sudopo selaku pen-

gendali teknis tim pemeriksa BPK. Beliau 

memberikan sambutan mewakili Pe-

nanggung Jawab tim pemeriksa BPK 

yang tidak dapat hadir dalam entry 

meeting tersebut. Bp. Sudopo menyam-

paikan metode serta rencana kerja tim 

pemeriksa BPK di BSN. Beliau mengharap 

kerja sama BSN untuk dapat menyiapkan 

dan memberikan dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, 

melalui Inspektorat BSN atau dapat 

secara langsung kepada tim pemeriksa 

BPK. 

 Tim pemeriksa BPK yang bertugas 

di BSN diketuai oleh Harto Damedo 

Sidabutar dengan anggota tim pemerik-

sa terdiri dari Khairunisa, Husen Basri, dan 

Nani Mulia Sari. Tim akan melaksanakan 

tugas pemeriksaan mulai tanggal 3 Feb-

ruari 2020 dampai dengan 30 Maret 

2020.  

 Pemeriksaan yang akan dilakukan 

BPK RI adalah pemeriksaan atas laporan 

keuangan, yang secara rutin dilakukan 

setiap tahun dan bertujuan untuk mem-

berikan opini atas kewajaran informasi 

yang disajikan dalam Laporan Keuangan 

dengan kriteria tertentu. Kriteria atas 

pemberian opini tersebut adalah kes-

esuaian penyajian laporan keuangan 

berdasarkan standar akuntansi 

pemerintah, pengungkapan yang me-

madai, efektivitas Sistem Pengendalian 

Intern, dan kepatuhan terhadap pera-

turan perundang-undangan.(DAH) 

Rapat Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2019 oleh BPK 

Rapat Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2019 oleh BPK 
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ِنننا نإِنَّا َلِلنننإِنع  ن   ِننن  ن نِ     ان  ن اَ ِِ إِنَّا َلِلننن   
Segenap Keluarga Besar  

Inspektorat BSN 
Turut Berduka Cita 

Alm. H. Murip, SE, M.IA 

Kasubbag TU Inspektorat 2013—2019 

Selasa, 11 Februari 2020 

Semoga segala amal baik dan perbuatan beliau diterima 

disisi Alloh SWT. Untuk keluarga yang ditinggalkan 

semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan. 



 

 

Independensi APIP 

Independensi APIP secara efektif dicapai ketika Pimpinan APIP secara 

fungsional melaporkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah. Contoh pelaporan fungsional meliputi, namun tidak 

terbatas pada:  

a. Menyetujui piagam audit (audit charter);  

b. Menyetujui rencana audit berbasis risiko;  

c. Menyetujui anggaran audit dan rencana sumber daya;  

d. Menerima komunikasi dari pimpinan APIP atas kinerja aktivitas audit 

intern;  

e. Mewawancarai pimpinan APIP untuk menentukan apakah terdapat 

pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang tidak tepat.  

 

Sumber :  Standar Audit Intern Pemerintah  Indonesia, AAIPI 
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