
 

 

I 
nspektorat 
BSN menye-
lenggarakan 

Pelatihan di Kan-
tor Sendiri 
dengan topik 
“Perbedaan Im-
plementasi Con-
trol Based Audit 
dengan Risk 
Based Audit” pa-
da tanggal 26 
Juni 2020 dengan 
penyaji dan moderator serta peserta 
dari auditor, auditor kepegawaian dan 
TU Inspektorat. 

Penyaji menyampaikan bahwa Con-
trol Based Audit merupakan audit yang 
dilakukan dengan asumsi bahwa mana-
jemen harus menciptakan suatu pen-
gendalian agar organisasi diyakini akan 
dapat mencapai tujuan. Ciri khas Con-
trol Based Audit:  
1. Fokus kepada pengendalian dalam 
proses operasi (Sudah cukup/telah 
sesuai rencana).  
2. Memastikan/mengevaluasi, apakah 
proses operasi telah sesuai kriteria yang 
ditentukan.  
3. Kriteria pengendalian digunakan un-
tuk melihat ke masa lalu/mengevaluasi 
apa yang telah terjadi sebelumnya.  
4. Temuannya yang dihasilkan cender-
ung berupa pengungkapan atas pelang-
garan terhadap  
pengendalian (prosedur).  

Kesimpulan Control Based Audit an-
tara lain seluruh temuan bersifat par-
sial/terpisah antar satu sampel dengan 
sampel lainnya, seluruh temuan HARUS 
berupa FAKTA (yang berupa POTENSI 
akan masuk hal2 yg perlu diperhatikan), 

bila rekomendasi hasil audit dil-
aksanakan, tidak ada jaminan yang kuat 
kondisi yang sama tidak terulang lagi 
pada pengadaan yg sama di tahun beri-
kutnya.  

Risk Based Audit merupakan audit 
yang dilakukan dengan asumsi bahwa 
manajemen harus melakukan proses 
Manajemen Risiko atas ketidakpastian 
dimasa mendatang terhadap terhadap 
kemungkinan terjadinya event yang 
dapat menyebabkan tujuan tidak 
tercapai. Ciri khas Risk Based Audit an-
tara lain fokus kepada aktivitas utk 
menilai apakah risiko telah dikelola 
sampai dengan level yang dapat 
diterima dan menggunakan Daftar 
Resiko/Risk Register sebagai tolak ukur 
dalam melakukan audit.  

Langkah dalam melaksanakan Risk 
Based Audit: 
A. Tahap perencanaan audit. Tentukan 
tujuan audit, pahami auditi, identifikasi 
risiko, identifikasi pengendalian kunci, 
evaluasi pengendalian kunci, uji design 
pengendalian kunci, susun Program 
Kerja Audit, dan alokasi SDM. 
B. Tahap pelaksanaan audit. Auditor 
melaksanakan PKA yang telah disusun, 
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dan melakukan analisa atas data-data audit yang di-
peroleh. Auditor mengagresikan data-data audit yang 
diperoleh ke dalam populasi audit. Auditor menyusun 
dan menarasikan temuan yang diperoleh dari hasil anali-
sa dan agregasi  

Kesimpulan Risk Based Audit antara lain seluruh 
temuan antar sampel saling terkait, karena terkait 
dengan resiko, temuan TIDAK HARUS berupa FAKTA, na-
mun POTENSI juga dapat dianggap sebagai temuan dlm 
risk based audit, karena dimasukkannya unsur POTENSI 
dlm temuan, maka rekomendasi yang dihasilkan risk 
based audit, akan lebih dapat menjamin untuk tidak ter-
ulangnya kondisi atas temuan yg sama kedepannya, risk 
based audit lebih menghemat tenaga dan waktu auditor 
dalam melaksanakan audit, yang dengan sendirinya akan 
menambah luas ruang lingkup pengawasan oleh auditor 
itu sendiri, dan risk based audit memungkinkan auditor 
utk memotret keadaan yang sebenarnya dari suatu 
bisnis proses dengan menggunakan cost dan waktu 
penugasan yang jauh lebih pendek dari control based 
audit.  
 
Q : Apakah PA KPA perlu membuat peta risiko pada 
struktur di bawahnya yaitu pengelola anggaran untuk 
dilakukan risk register pada pelaksanaan RBA? Atau 
cukup dengan manajemen risiko yang telah dibuat oleh 
masing-masing unit kerja?  
A : PA, KPA dan pengelola anggran perlu membuat peta 
risiko untuk dilakukan risk register dalam pelaksanaan 
RBA. Apabila hanya menggunakan manajemen risiko 
yang terdapat di unit kerja maka risk register tidak akan 
mengcover secara keseluruhan risiko yang terdapat di 
pengelola anggaran. Seharusnya PPK di masing-masing 
unit kerja memiliki risk register sehingga dapat men-
dukung pelaksanaan RBA. Adanya ketidaksesuaian anta-
ra tusi jabatan dengan tusi pada pelaksanaan pekerjaan 
harian menyebabkan pegawai (khususnya pengelola ang-
garan) dalam menentukan risk register tugas mereka. 
Masing-masing struktur tugas dan fungsi jabatan mem-
iliki risk register, sehingga apabila auditor melaksanakan 

RBA data dukung 
untuk pelaksanaan 
audit sudah siap 
karena risk register 
yang disusun sudah 
disesuaikan dengan 
tujuan dan objek 
auditnya. 
Keselarasan Indi-
kator Kinerja antar 
eselon 1, 2 dengan 
eselo di bawahnya 
yaitu eselon 3 dan 
eselon 4 belum ter-
casecade dengan 
baik. Sehingga be-

lum terdapat keterkaitan antar indikator kinerja di mas-
ing-masing eselon.  
 
Q : Apakah bisa risk register yang terkait pengelolaan 
anggaran dan PBJ mengikuti manajen risiko yang ter-
dapat di Biro PKU? Mengingat di Perjanjian Kinerja Biro 
PKU terdapat Indikator Kinerja yang salah satunya 
mendapatkan Opini Laporan Keuangan dari BPK yang 
WTP.  
A : Terkait pemberian opini WTP merupakan ranah dari 
auditor eksternal yaitu BPK. Apabila risk register di-
masukkan di manajemen risiko Biro PKU, maka harus 
mempertimbangkan dan meninjau kembali keterkaitan 
Perjanjian Kinerja Biro PKU di eselon 2 dengan perjanjian 
kinerja eselon 3 dan 4 nya.  
 
Q : Bagaimana bahasa sederhananya untuk mem-
bedakan antara positive assurance dengan negative 
assurance?   
A : Positive Assurance karena sifatnya menyeluruh, bukti-
bukti bisa diminta lebih banyak sehingga bisa diperoleh 
simpulan dengan kondisi yang sesuai objek audit/
possitive assurance tersebut. Negative Assurance karena 
sifatnya terbatas, bukti-bukti yang diberikan tidak 
sebanyak pada saat audit atau cukup terbatas, maka 
hanya dapat menyimpulkan pernyataan bahwa tidak 
terdapat penyimpangan pada saat melaksanakan Nega-
tive Assurance. (ALRP) 
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Gambaran Umum Pengadaan Barang dan Jasa 

P 
engadaan 
Barang 
dan Jasa 

(PBJ) pemerintah 
adalah “kegiatan 
pengadaan ba-
rang/jasa oleh K/
L/Daerah yang 
dibiayai oleh AP-
BN/APBD yang 
prosesnya sejak 
identifikasi kebu-
tuhan sampai 
dengan serah 
terima hasil pekerjaan”. PBJ meliputi barang, jasa kon-
sultansi, dan pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya.  

Tujuan pengadaan adalah Value for Money, artinya 
pengadaan harus menghasilkan B/J yang tepat untuk se-
tiap uang yang dibelanjakan secara kualitas, jumlah, wak-
tu, biaya, lokasi dan penyedia. Pengadaan secara el-
ektronik adalah pengadaan yang memanfaatkan e-
marketplace yaitu berupa e-catalogue, toko daring.  

Kegiatan dalam tahap perencanaan pengadaan adalah 
identifikasi kebutuhan, penetapan B/J, cara pengadaan, 
jadwal pengadaan, dan anggaran pengadaan. Pengadaan 
melalui swakelola dibagi menjadi 4 tipe antara lain tipe 1 
(Tim persiapan, Tim pengawas dan tim pelaksana di-
pegang oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran), tipe 2 
(Tim persiapan dan Tim pengawas dipegang PA/KPA, na-
mun tim pelaksana dipegang oleh Pimpinan K/L/PD), tipe 
3 (Tim persiapan dan Tim pengawas dipegang PA/KPA, 
namun tim pelaksana dipegang oleh Pimpinan Organisasi 
masyarakat), dan tipe 4 (Tim persiapan, Tim pengawas 
dan tim pelaksana dipegang oleh Pimpinan Organisasi 
Masyarakat).  

Tahap persiapan pengadaan meliputi Penetapan Spek 
teknis oleh PPK; Penetapan HPS oleh PPK; Penetapan 
rancangan kontrak oleh PPK; Penetapan uang muka, ja-
minan uang muka jaminan pelaksanaan, jaminan pemeli-
haraan sertifikat garansi dan penyesuaian harga oleh PPK.  

Metode pemilihan B/PK/JL adalah E-purchasing me-
lalui katalog elektronik; Pengadaan langsung untuk nilai s/
d 200 juta; Penunjukan langsung untuk pengadaan 
keadaan tertentu; Tender cepat untuk spek dan volume 
yang sudah terinci dan penyedia terkualifikasi di dalam 
aplikasi SIKaP LKPP. 

Metode pemilihan Jasa Konsultansi antara lain: a) ≤ 
100 Juta melalui pengadaan langsung, b) Keadaan terten-
tu melalui penunjukkan langsung, dan c) > 100 Juta me-
lalui seleksi. 

Metode evaluasi penawaran penyedia B/PK/JL antara 
lain sistem nilai yaitu metode dengan memperhitungkan 
penilaian teknis dan harga,  penilaian BSUE yaitu metode 
yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, 

biaya pemeliharaan dan operasional dan nilai sisa dalam 
jangka waktu operasi tertentu, dan harga terendah yaitu 
harga yang menjadi dasar penetapan pemenang. Metode 
evaluasi penawaran Jasa Konsultansi adalah kualitas dan 
biaya, kualitas, pagu anggaran, biaya terendah.  

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dinilai berdasar-
kan bulanan, termin, sekaligus setelah pekerjaan selesai. 
Perubahan kontrak dapat dilakukan pada semua jenis kon-
trak dengan ketentuan antara lain: a. Menambah/
mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kon-
trak; b. Menambah/mengurangi jenis kegiatan; c. Mengu-
bah spek teknis pekerjaan sesuai keadaan di lapangan; d. 
Mengubah jadwal pelaksanaan; e. Penambahan nilai kon-
trak tidak melebihi 10% nilai kontrak awal. 

Kondisi dalam penyelesaian kontrak adalah: a) Jika 
kontrak berakhir dan prestasi <100% maka PPK melakukan 
penilaian terhadap kemampuan penyedia; b) Jika dinilai 
mampu, maka PPK memberii kesempatan penyedia 
dengan tetap mengenakan denda; c) Dituangkan dalam 
adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu 
penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda 
keterlambatan dan perpanjangan jaminan pelaksaan; d) 
Pemberian kesempatan kepada penyedia dapat melampui 
tahun anggaran.  

Tahap serah terima hasil pekerjaan dari penyedia 
kepada PPK antara lain setelah B/J selesai 100%, penyedia 
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk 
serah terima, PPK wajib melakukan pemeriksaan terhadap 
barang/jasa, dan PPK dan penyedia menandatangani 
BAST.  

Pengadaan dalam keadaan darurat adalah pengadaan 
B/J dalam suatu keadaan yang ditetapkan oleh 
pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rek-
omendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi 
bencana. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk 
keselamatan dan perlindungan masyarakat atau warga 
negara indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau 
diluar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda 
dan harus segera dilaksanakan. Keadaan darurat meliputi 
bencana alam, bencana non-alam dan/atau bencana so-
sial, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, ke-
rusakan sarpras yang dapat mengganggu pelayanan pub-
lik, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, 
perkembangan situsi politik dan keamanan di luar negeri 
dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang 
memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ket-
ertiban WNI di luar negeri, dan/atau pemberian bantuan 
kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. 
Ruang lingkup keadaan darurat adalah Siaga Darurat 
(Antisipasi bencana), tanggap darurat (penanganan dam-
pak bencana), transisi darurat ke pemulihan (Rehabilitasi 
bencana). (IL) 
Artikel ini disadur dari Peraturan Presiden Nomor 16 Ta-
hun 2018. 



 

 
 

I 
nspektorat BSN menyelenggarakan Pelatihan di 
Kantor Sendiri dengan topik “Deteksi Fraud” pada 
tanggal 18 Juni 2020 dengan penyaji dan modera-

tor serta peserta dari auditor, auditor kepegawaian 
dan TU Inspektorat. 

Penyaji menjelaskan latar belakang perlunya dil-
akukan Deteksi Fraud antara lain: 1) Fraud sudah men-
jadi perhatian dunia. Seluruh dunia membentuk lem-
baga anti fraud; 2) Hasil survei ACFE dan fenomena 
iceberg. Jumlah kerugian 5%. Sektor publik = korupsi, 
sektor swasta = penyalahgunaan prosedur dan 
penggelapan asset. Fraud paling merugikan adalah mis-
statement LK; 3) Fenomena kebangkrutan dan sanksi 
perdata atas koorporasi beserta sanksi pidana atas pe-
nanggung jawabnya; 4) Trend baru fraud terus ber-
munculan dan semakin canggih serta bervariatif. Fraud 
jenis lama tetap eksis; 5) Fraud adalah bahaya laten. 
Pengendalian intern saja tidak cukup.  

Terdapat 4 tahap pencegahan Fraud:  
1. Pencegahan. Membuat kejujuran menjadi sebuah 
budaya dan menghilangkan kesempatan. 
2. Deteksi. Kenali gejala/symptom/anomalies, per-
hatikan gaya hidup yang wah, dan surat pengaduan. 
3. Investigasi. Pencurian, penyembunyian, konversi, 
dan mencari pembuktian. 
4. Resolusi Hukum dan Pemulihan. Hukum acara pi-
dana, hukum acara perdata, UU Tipikor, dan saksi/ahli.  

Deteksi paling efektif dengan 2 cara yaitu Whistle-
blowing System dan Internal Audit. Lima langkah pen-
dekatan dalam mendeteksi fraud:  
1. Melalui pendekatan manual. Financial analysis, su-
pervisory (pengawasan melekat termasuk KYC/know 
your customer), dan control activities secara manual: 
inspeksi dan lain-lain. 
2. Melalui continous auditing/continous monitoring. 
3. Melalui teknologi. Driven audit and/or scientific for-
mula, big data (data mining & analytic), Benford analy-
sis dan Beneisch. 
4. Melalui proactive fraud auditing. Fraud risk based 
auditing, Macro risk-micro risk-mega risk, Job sensitivi-
ty & critical point analysis. 
5. Melalui whistleblower system.  

Pendeteksian fraud adalah sesegera mungkin 
mengetahui gejala (pola anomali, varians, ketidakwaja-
ran) suatu tindakan fraud mungkin telah dan/atau se-
dang terjadi; sesegera mungkin mengetahui lokasi, 
transaksi, unit kerja terjadinya gejala tsb; sesegera 
mungkin menekan sedini mungkin meluasnya per-
buatan dan dampak kerugian karena fraud, sesegera 
mungkin melakukan respon yang tepat. Memahami 
red flag fraud yaitu titik kritis fraud terungkap adalah 
pada investigative skill atau sense yang dimiliki auditor, 
supervisor, atau atau siapa pun atas red flag. Red flag 
bukan berarti otomatis fraud. Tetapi tanpa curiousity 
atas red flag, fraud tetap terkubur. Red flags adalah 
gejala yang telah dijelaskan di muka. Red flags harus 

dikembangkan dengan bukti untuk meyakini dugaan 
adanya fraud sedang/telah terjadi untuk dilanjutkan 
dengan investigasi. Red flags harus dikembangkan 
dengan bukti untuk meyakini bukan dugaan selain 
fraud, seperti pelanggaran etika dan aturan perilaku, 
pelayanan tidak prima/standar.  

Perencanaan audit: 1. Auditor mengumpulkan info 
untuk identifikasi risiko raud; 2. Diskusi bagaimana dan 
di mana fraud terjadi; 3. Identifikasi dan menilai risiko 
fraud; 4. Mendesain PKA berbasis risiko fraud; 5. Mem-
pertimbangkan penugasan dan pemantauan personil 
audit. Pelaksanaan: 1. Melaksanakan PKA berbasis risi-
ko fraud; 2. Menilai temuan yang mengindikasi fraud; 
3. Mengkomunikasikan temuan fraud ke tim; 4. Harus 
melindungi identitas pelapor WBS; 5. Auditor tidak ber-
tanggung jawab untuk membuktikan fraud; 6. Dugaan 
adanya fraud harus segera dilaporkan ke pihak ber-
wenang. 
 
Q : Bagaimana dengan identifikasi fraud yang ter-
dapat di organisasi kita pada saat ini? Apakah masih 
mungkin dilaksanakan?   
A : Untuk kondisi organisasi saat ini, cara paling efektif 
adalah menggunakan WBS. Namun terdapat kriteria 
agar WBS bisa berjalan dengan efektif yaitu Sistem – 
sistem yang terdapat pada WBS harus benar dijalan-
kan, salah satunya menyesuaikan komponen WBS 
dengan stakeholder yang dituju untuk dapat 
melaporkan via WBS. WBS akan efektif jika dibangun 
menyesuaikan latar belakang pelapor. Mengevaluasi 
kembali sistem WBS yang ada di organisasi saat ini se-
hingga pelapor lebih berani melaporkan aduannya me-
lalui WBS.  
 
Q : Bagaimana proses penyerahan hasil identikasi 
adanya fraud ke APH? Apakah tetap memerlukan 
persetujuan dari pimpinan organisasi?  
A : Sesuai dengan Standar AAIPI bisa dilaporkan lang-
sung ke APH apabila pimpinan sudah tidak memper-
dulikan hasil identifikasi fraud. Namun pelaporan hasil 
identifikasi fraud tidak bisa dilaporkan secara personal, 
harus tetap persetujuan atasan langsung auditor atau 
Inspektur. Secara best practice pelaporan ke APH harus 
secara office to office, tidak bisa personal to office.  
(ALRP) 
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Pelatihan di Kantor Sendiri dengan topik “Identifikasi dan Penilaian 
Risiko “ 

I 
nspektorat BSN menyelenggarakan Pelatihan di 
Kantor Sendiri dengan topik “Identifikasi dan 
Penilaian Risiko” pada tanggal 16 Juni 2020 

dengan penyaji dan moderator serta peserta dari au-
ditor, auditor kepegawaian dan TU Inspektorat. 

Penyaji memaparkan bahwa perlu menetapkan 
skenario risiko sebelum melakukan identifikasi dan 
penilaian risiko. Skenario risiko adalah potensi kejadi-
an-kejadian nyata yang melekat pada proses yang 
dapat berdampak buruk pada pencapaian tujuan or-
ganisasi.  

Langkah identifikasi risiko antara lain memilih 
tujuan, brainstorming kejadian/isu dll yang mengan-
cam pencapaian tujuan, penelaahan skenario risiko, 
kombinasi dan kategorisasi skenario risiko sejenis, 
pelaksanaan brainstorming optimal jika melibatkan 
personil yang melaksanakan proses bisnis. Namun 
auditor internal harus dapat identifikasi tanpa bantu-
an personil tersebut (professional sceptism).  

Identifikasi risiko menggunakan rumus sebab-
akibat dan auditor harus mendiskusikan rumusan 
risiko pada manajemen dan personil yang terlinat 
dalam proses bisnis. Penilaian risiko (evaluasi dampak 
dan probabilitas risiko) antara lain: 
- Menaksir dampak: tidak hanya fokus pada 1 hal, 
auditor harus memperhatikan dampak kerugian fi-
nansial dan nonfinansial, auditor tidak perlu mem-
peroleh presisi tinggi.  
- Menaksir probabilitas: penyebab timbulnya risiko, 
tidak perlu memperoleh presisi tinggi, auditor harus 
fokus pada probabilitas risiko inheren.  
- Menaksir level risiko dan menetapkan status risiko.  

Auditor perlu memilih risiko yang akan didalami 
dengan mempertimbangkan status risiko. Umumnya 
risiko dengan status tinggi dan menengah akan selalu 
dimasukkan ke setiap penugasan asurans. Auditor 
memilh risiko yang akan didalami dengan memper-
timbangkan sumberdaya yang tersedia dan risiko 
dipilih berdasar ranking level risiko.  

 
Q : Apakah yang dimaksud “auditor 
tidak perlu presisi tinggi dalam men-
gidentifikasi dampak dan probabili-
tas”? Dikhawatirkan akan salah 
mengidentifikasi.  
A : jangan mengartikan negatif ka-
limat tersebut. Presisi tinggi yang di-
maksud adalah spesifik menyebutkan 

angka tertentu, contohnya: kerugian negara Rp10juta 
risiko rendah, kerugian negara Rp50juta risiko sedang 
dan kerugian negara Rp100juta risiko tinggi. Namun 
disarankan menggunakan skala atau “antara” misal-
nya: antara 1-10 juta, 10-50juta dan lain-lain.  
 
Q : Penyaji menyebutkan ada beberapa metode un-
tuk menaksir dampak dan probabilitas. Metode apa 
saja?  
A : Misalnya BSN menggunakan skala 5 dan 
menggunakan tabel untuk identifikasi skala risiko, 
bukan perkalian probabilitas x dampak.  
 
Q : Terkait presisi tinggi, baru tahu bahwa kita bisa 
menggunakan “antara”, tidak perlu spesifik.  
A : selama yang saya tahu, tidak ada pemetaan dam-
pak dan probabilitas yang spesifik.  
 
Q : Fungsi Inspektorat BSN sebagai unit kepatuhan 
apakah mencakup tugas mengevaluasi pemenuhan 
kriteria dokumen di unit kerja? Atau penugasan ter-
sebut sudah tercakup dalam audit atau penugasan 
pengawasan lainnya?  
A : Berdasar materi, auditor melaksanakan penilaian 
risiko untuk pelaksanaan audit berbasis risiko. Pada 
Perka BSN diatur Inspektorat melaksanakan audit, 
reviu, evaluasi terpisah atas manajemen risiko. Unit 
kerja sudah meminta Inspektorat untuk melakukan 
evaluasi namun belum ada pedoman terkait. Perlu 
mereviu dan merevisi Perka BSN terkait manajemen 
risiko.  
(AH) 
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I 
nspektorat BSN menyelenggarakan Pelatihan di 
Kantor Sendiri dengan topik “Quality Assurance” 
pada tanggal 2 Juni 2020 dengan penyaji dan 

moderator serta peserta dari auditor, auditor kepega-
waian dan TU Inspektorat. 

Penyaji menjelaskan bahwa sebelumnya bekerja 
di unit kerja Quality Assurance. Tugas Quality Assur-
ance adalah meyakinkan apakah barang yang di-
produksi sudah sesuai dengan SOP/belum. Salah satu 
contoh quality assurance di bidang jasa adalah produk 
yang dilakukan quality assurance adalah proses dari 
apply sampai dengan hasil akhirnya. Di-breakdown di 

mana letak risiko, contohnya application process 
(kaitan dokumen), kasir (uang), aset (keamanan ja-
minan aset yg dijaminkan konsumen), infrastruktur 
(kesesuaian infrastruktur yg digunakan). Quality Assur-
ance merupakan sistem evaluasi barang/jasa sudah 
sesuai dengan keinginan konsumen dan SOP (sebuah 
cara untuk mencegah/menghindari kesalahan dalam 
sebuah produk dalam bentuk barang/jasa) berada di 
tengah perpaduan antara apa yang dirancang perus-
ahaan dan apa yang diinginkan konsumen.  

Proses Quality Assurance antara lain Plan-Do 
(cari data)-Check-Act (tindakan akhir). Plan adalah 
seting tujuan Quality Assurance. Quality Assurance 
mission terdiri dari Standardization (sama rata pela-
yanan antar cabang); As partner branch (menempatkan 
diri sebagai partner agar tidak terjadi kesalahan); Re-
view branch work process (memastikan sesuai dengan 
peraturan yg berlaku); Minimize risk and finding fraud 

(tidak ada kerugian dan kecurangan ); Effective proce-
dure (memastikan SOP harus dapat dijalankan). Quality 
Assurance Timeline sama halnya dengan Program Kerja 
Pengawasan Tahunan di Inspektorat, terdiri dari  rek-
omendasi sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, 
achievement, rotasi leader= adaptasi leader, laporan 
kasus, sistem data, mempertimbangkan SDM, waktu 
dan biaya.  

Do adalah pengumpulan data yang dapat ditarik 
sebelum bertemu dengan auditi-dianalisi-untuk bekal 
bertemu dengan auditi, Bertemu dengan auditi. 
(impementasi audit KLT).  

Check adalah proses kerja sudah sesuai/belum; 
terdiri dari asset/report validation adalah pengecekan 
langsung terhadap aset, interview PIC untuk menge-
tahui sebab permasalahan dan mencari solusinya, in-
frastructure checking: cek infrastruktur vital. 

Act adalah corrective action goal; terdiri dari 
Quality Assurance recomendation report adalah branch 
recomendation report dan regulation update recomen-
dation (regulasi masih sesuai/belum); Implementation 
of corrective action adalah follow up rekomendasi-
monitoring, branch assistant (retraining)-consulting, 
quality test.  
 
Q : Consulting dan audit idealnya beda termasuk tim 
yang memantau tindak lanjut. Namun, SDM di kita 
memang terbatas. Kalau di swasta pemisahan con-
sulting dan reviu dan dilakukan oleh tim yg beda atau 
tidak? Quality Assurance sifatnya lebih ke prefentif. 
A : Ada 3 PIC yaitu: Quality Assurance spesialis data, 
Quality Assurance spesialis turun ke cabang, Quality 
Assurance konsulting. Tim banyak dan beda-beda agar 
fungsi pengendalian dapat berjalan dengan baik. 
 
Q : Quality Assurance menyatu dengan auditor atau 
tidak? Saat melakukan audit apakah Quality Assur-
ance melihat tindak lanjut auditi terhadap rekomen-
dasi audit? Quality Asssurance meyakini seberapa 
jauh temuan audit sudah ditindaklanjuti. 
A : Struktur nya berbeda. Masih dalam satu direktorat 
yaitu pengendalian tapi beda unit. Quality Assurance 
melakukan pengecekan dan tindak lanjut terhadap 
temuan lalu. 
(IL) 

Pelatihan di Kantor Sendiri dengan Topik “Quality Assurance” 
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Pelatihan di Kantor Sendiri dengan topik “Manajemen Risiko di 
Lingkungan BSN” 

I 
nspektorat BSN menyelenggarakan 
Pelatihan di Kantor Sendiri dengan 
topik “Manajemen Risiko di Ling-

kungan BSN” pada tanggal 11 Juni 2020 
dengan penyaji dan moderator serta peser-
ta dari auditor, auditor kepegawaian dan 
TU Inspektorat. 

Penyaji memaparkan bahwa risiko 
adalah kemungkinan terjadinya suatu peri-
stiwa yang berdampak negatif terhadap 
pencapaian sasaran organisasi. Manajemen 
Risiko adalah budaya, proses, dan struktur 
yang diarahkan untuk memberikan keya-
kinan yang memadai dalam pencapaian 
sasaran organisasi dengan mengelola Risiko 
pada tingkat yaing dapat diterima. Proses Mana-
jemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, 
dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas 
aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan 
konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi 
Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan 
reviu. 

Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko 
berdasarkan karateristik penyebab Risiko yang akan 
menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat 
pada organisasi. Kriteria Risiko adalah parameter 
atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kuali-
tatif, yang digunakan untuk menentukan level 
kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas 
suatu Risiko. 

Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya 
dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat ter-
jadinya suatu Risiko. Kriteria Kemungkinan adalah 
ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko 
akan terjadi. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang 
terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, 
tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendaih. 

Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang 
menggambarkan kombinasi antara level dampak dan 
level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko 
berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level 
kemungkinan. Selera Risiko adalah Level Risiko yang 
secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam 
rangka mencapai sasaran organisasi. Unit Pemilik 
Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah pemilik 
peta Risiko yang bertanggung jawab melaksanakan 
Manajemen Risiko. 

Tujuan manajemen risiko adalah meningkat-
kan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan 
peningkatan kinerja; mendorong manajemen yang 
proaktif dan antisipatif; memberikan dasar yang kuat 

dalam pengambilan keputusan dan perencanaan; 
meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi 
penggunaan sumber daya organisasi; meningkatkan 
kepatuhan kepada regulasi; meningkatkan ke-
percayaan para pemangku kepentingan; dan mening-
katkan ketahanan organisasi. Manfaat manajemen 
risiko antara lain mengurangi kejutan {surprises); 
meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang; 
meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkat-
kan pencapaian kinerja; meningkatnya hubungan 
yang baik dengan pemangku kepentingan; mening-
katnya kualitas pengambilan keputusan; mening-
katnya reputasi organisasi; meningkatnya rasa aman 
bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan mening-
katnya akuntabilitas dan governance organisasi.  

Prinsip manajemen risiko antara lain mana-
jemen risiko menciptakan dan melindungi nilai; ma-
najemen risiko adalah bagian terpadu dari semua 
proses dalam organisasi; manajemen risiko merupa-
kan bagian dari pengambilan keputusan; manajemen 
risiko secara eksplisit ditujukan pada ketidakpastian;  
manajemen risiko yaitu sistematik, terstruktur dan 
tepat waktu; manajemen risiko berdasarkan informa-
si pendapat di antara para ahli; manajemen risiko 
yaitu disesuaikan penggunaannya; manajemen risiko 
mempertimbangkan faktor manusia dan budaya;  
manajemen risiko yaitu transparan dan inklusif; ma-
najemen risiko yaitu dinamis, berulang dan respon-
sive terhadap perubahan; manajemen risiko memfa-
silitasi perbaikan terusmenerus dari organisasi.  

Wujud penerapan adalah setiap pimpinan dan 
pegawai di lingkungan BSN hams menerapkan Mana-
jemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan un-
tuk pencapaian sasaran. Penerapan Manajemen Risi-
ko diwujudkan melalui pengembangan budaya sadar 
Risiko; pembentukan stmktur Manajemen Risiko; dan  
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penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.  

Struktur Komite Manajemen Risiko adalah 
Komite Manajemen Risiko di tingkat Lembaga terdiri 
atas Kepala BSN selaku Ketua, Sekretaris Utama selaku 
Wakil Ketua dan para Pejabat Eselon I selaku Anggota. 
Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko 
meliputi menetapkan petunjuk pelaksanaan Mana-
jemen Risiko Lembaga; dan menetapkan kebijakan 
penerapan Manajemen Risiko Lembaga, antara lain: 
Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, 
Level Risiko, dan Selera Risiko.   

Komite Manajemen Risiko dalam melaksanakan 
tugasnya didukung oleh Sekretariat Komite terdiri atas 
Kepala Inspektorat selaku Ketua, dan perwakilan setiap 
Unit Eselon I sebagai Anggota. Tugas dan tanggung ja-
wab Sekretariat Komite sebagaimana meliputi: me-
nyusun konsep petunjuk pelaksanaan Manajemen Risi-
ko Lembaga; menyusun konsep kebijakan penerapan 
Manajemen Risiko Lembaga  Kriteria Risiko, Matriks 
Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; meman-
tau penyusunan profil Risiko dan rencana penanganan 
Risiko unit; memantau pelaksanaan rencana pe-
nanganan Risiko unit; memantau tindak lanjut hasil 
reviu dan/ atau audit Manajemen Risiko; dan memfa-
silitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Ma-
najemen Risiko di tingkat Lembaga.  

UPR (Unit Pemilik Risiko) di BSN terdiri atas UPR 
di tingkat Lembaga; UPR di tingkat Unit Eselon I; dan 
UPR di tingkat Unit Eselon II. Tugas dan tanggung ja-
wab UPR meliputi menetapkan profil Risiko unit dan 
rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; 
melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang 
kepada pimpinan di atasnya hingga level BSN; dan 
melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pen-
erapan Manajemen Risiko unit.  

Inspektorat bertanggung jawab memberikan 
pegawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen 

Risiko sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
Badan Standardisasi Nasional. Tugas dan tanggung ja-
wab Inspektorat meliputi audit, reviu, pemantauan, 
dan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada se-
luruh UPR berdasarkan pedoman Penerapan Mana-
jemen Risiko ysing ditetapkan di BSN; dan melakukan 
penilaian atas tingkat kematangan penerapan Mana-
jemen Risiko di seluruh level UPR berdasarkan pe-
doman penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan 
di BSN.  
 
Q : SNI ISO 31000 ini penting dan kita sudah menerap-
kan, walaupun berbeda dengan SNI ISO 37001 dimana 
dibutuhkan sertifkasi untuk menerapkan. Menteri 
PANRB sudah mengeluarkan Permen PANRB 5 Tahun 
2020 terkait SPBE. Dan permenpan ini akan dijadikan 
acuan bagi K/L untuk menerapkan manajemen risiko. 
Apakah benar di SNI ISO 31000 tidak ada konsep risi-
ko positif?  
A : Manajemen risiko BSN mendefinisikan risiko se-
bagai sesuatu yang negatif tetapi tidak dengan SNI ISO 
31000 dimana risiko bisa negatif dan bisa pula positif.  
 
Q : SNI ISO 31000 ada 2 jenis risiko yaitu positif dan 
negatif, sehingga jika kita hanya mengidentifikasi risi-
ko negatif akah kita sudah bisa dinyatakan comply 
dengan SNI ISO 31000? Karena di Permen PANRB No-
mor 5 Tahun 2020 gabung antara SNI ISO 31000 dan 
COSO. Kemudian terkait selera risiko, untuk peneta-
pan selera risiko berdasarkan SNI ISO 31000 itu 
bagaimana cara menghitungnya atau teknisnya 
bagaimana?  
A : Cara menghitungnya tidak dari perkalian tetapi 
menarik langsung dari nilai dampak dan probabilitas. 
Perbedaan manajemen risiko yang ada di BSN dengan 
SNI ISO 31000 itu adalah terkait risiko positif dan 
negatif.  
(GDH) 
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I 
nspektorat BSN menyelenggarakan Pelatihan di 
Kantor Sendiri dengan topik “Kode Etik Auditor In-
tern Pemerintah Indonesia” pada tanggal 5 Juni 

2020 dengan penyaji dan moderator serta peserta dari 
auditor, auditor kepegawaian dan TU Inspektorat. 

Penyaji menjelaskan  bahwa auditor merupakan 
profesi yang memerlukan perangkat profesi untuk men-
jaga perilaku dan memastikan kompetensi yang diper-
syaratkan telah terpenuhi. Kode etik auditor intern 
pemerintah Indonesia (AIPI) mengacu pada kode etik 
yang ditetapkan oleh AAIPI. Terdapat 6 prinsip dalam 
kode etik auditor intern pemerintah Indonesia: (1) Integ-
ritas, (2) Objektivitas, (3) Kerahasiaan, (4) Kompetensi, 
(5) Akuntable, dan (6) Profesional.  

Sanksi atas pelanggaran kode etik mengacu pada PP 
53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS. Sanksi 

dapat berupa teguran ringan, sedang, dan berat. Sanksi 
ditetapkan oleh pimpinan auditor atas rekomendasi 
majelis kode etik. 

Pada kode etik AIPI, terdapat 4 (empat) pedoman 
penegakan kode etik: (1) Pedoman Prilaku AIPI, (2) Pe-
doman Pemantauan Kode Etik, (3) Pedoman Pe-
nanganan Pelanggaran, dan (4) Pembentukan Majelis 
Kode Etik.  
 
Q : Bagaimana keterkaitan dengan peraturan kode etik 
BSN? Apakah majelis kode etik dimaksud pada pera-
turan kode etik BSN bisa sebagai majelis kode etik AI-
PI?  
A : Peraturan kode etik BSN berlaku umum untuk se-
luruh pegawai BSN, sedangkan kode etik AIPI merupa-
kan kode etik khusus auditor. Apabila auditor tersebut 

melanggar larangan yang bersifat umum (bukan 
pelanggaran profesi) sesuai apa yang diatur da-
lam kode etik BSN, maka auditor tersebut dapat 
diproses berdasarkan kode etik BSN. Namun, 
apabila auditor tersebut melanggar larangan 
secara profesi, maka auditor tersebut diproses 
berdasarkan kode etik AIPI.  
 
Q : Bagaimana bentuk hukuman disiplin bagi 
auditor yang melanggar kode etik? Apakah su-
dah ada contohnya?  
A : Bentuk hukuman disiplin mengikuti PP 53 Ta-
hun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS. (YP) 

Pelatihan di Kantor Sendiri dengan Topik “Kode Etik Auditor 
Intern Pemerintah Indonesia” 

Kegiatan Inspektorat BSN Bulan Juni 2020 

I 
nspektorat BSN memberlakukan Work From 
Home (WFH) dan Work From Office (WFO) bagi 
seluruh pegawainya untuk pencegahan penularan 

virus COVID-10 dalam masa tatanan normal baru. 
Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat BSN selama 
bulan Mei 2020 antara lain pemantauan atas pelaksa-
naan peraturan terkait gratifikasi, pelaporan pelang-
garan, pengaduan masyarakat dan benturan 
kepentingan, penilaian tingkat kapabilitas APIP In-
spektorat Tahun 2020, audit PNBP Tahun 2020, evalua-
si Sistem Akuntabilitas Kinerja BSN Tahun 2019, dan 
reviu revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020. 
Seluruh kegiatan dilaksanakan melalui rapat daring 
bersama dengan unit kerja. 

Kegiatan pemantauan atas pelaksanaan peraturan 
terkait gratifikasi, pelaporan pelanggaran, pengaduan 
masyarakat dan benturan kepentingan dilaksanakan 
pada tanggal 2-8 Juni 2020. Kegiatan ini dilakukan se-

tiap bulan oleh Inspektorat dan hasil pemantauan akan 
dilaporkan ke Kepala BSN. 

Penilaian tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Ta-
hun 2020 dilaksanakan pada tanggal 8-12 Juni 2020 
dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh 
BPKP. Penilaian ini dilaksanakan setiap periodik untuk 
mengetahui kapabilitas Inspektorat dan memantau 
rencana aksi untuk mencapai Level 3. Kegiatan ini 
dilaporkan ke Kepala BSN dengan tembusan ke BPKP. 

Kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
BSN Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 16-26 Juni 
2020. Kegiatan ini dilaksanakan Tim Evaluator bersama 
Tim SAKIP BSN Tahun 2020 melalui rapat daring.  

Reviu revisi Rencana Kerja dan Anggaran dil-
aksanakan tanggal 22-26 Juni 2020. Kegiatan ini dil-
akukan melalui rapat daring dengan Bagian 
Perencanaan dan unit kerja di BSN. (AH) 
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INSPEKTORAT  

BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

Gedung Menara Thamrin Lantai 20 

Jl. MH Thamrin Kav. 3  

Jakarta Pusat, 10340 

Telp. 021-3927422  

Instagram @inspektorat_bsn 

bit.ly/inspektoratbsn 

Tata Kelola Sektor Publik 

Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan rek-

omendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor pub-

lik dalam pemenuhan atas tujuan-tujuan berikut :  

a. Mendorong penegakan etika dan nilai-nilai yang tepat dalam organ-

isasi auditi;  

b. Memastikan akuntabilitas dan kinerja manajemen auditi yang efektif;  

c. Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area 

organisasi auditi yang tepat; dan  

d. Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di anta-

ra pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, auditor ekstern 

dan intern, serta manajemen auditi.  

 

 

Sumber :  Standar Audit Intern Pemerintah  Indonesia, AAIPI 
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