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B 
adan Stand-

ardisasi Na-

sional (BSN) 
meluncurkan skema 

akreditasi dan sertifi-

kasi SNI untuk 

meningkatkan kuali-

tas pendidikan. SNI 

tersebut memberikan 

panduan untuk 

penyelenggara pen-
didikan. Skema terse-

but diperkenalkan 

dalam Pembukaan 

Bulan Mutu Nasional 

2019 di Semarang 

oleh Kepala BSN, 

Bambang Prasetya. 

Dalam sambutannya 
Bambang mengatakan 

Penerapan standar SNI ISO 21001:2018 itu di-

tujukan untuk meningkatkan kualitas layanan 

pendidikan. "Ini untuk meningkatkan kualitas 

layanan pendidikan, yang bergerak di bidang 

pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, 

vokasi, keagamaan dan khusus baik melalui jalur 

pendidikan formal, nonformal dan informal da-
lam menghasilkan peserta didik atau pembelaja-

ran yang unggul di sektor masing-masing," kata 

Bambang di Hotel Patra Semarang, Semarang, 

Kamis (10/10/2019). 
Dengan SNI ISO 21001:2018, lanjut Bam-

bang, diharapkan bisa memenuhi harapan dan 
kebutuhan di dunia pendidikan. Untuk mem-

berikan pemahaman, digelar pula Workshop 

tentang standar ini dengan menghadirkan ahli di 

bidang SNI ISO 21001 dari British Standard 

Institute (BSI) perwakilan Indonesia. "Ini meru-

pakan standar yang memberikan panduan kepa-

da lembaga penyelenggara pendidikan untuk 

mengelola organisasinya dalam rangka memen-
uhi harapan dan kebutuhan dari peserta didik 

dan pihak lainnya yang terkait seperti 

pemerintah, industri, masyarakat dan pihak 

lainnya yang relevan," tandasnya. 
Selain bidang pendidikan, saat ini BSN 

mengembangkan skema untuk mengukur ma-

turitas smart city berdasarkan ISO 37122 yang 

akan dijadikan SNI. Tujuannya untuk pemenuhan 

indikator-indakator 100 Smart City di Indonesia. 

"Tujuan program ini bersama dengan Dirjen 

Otda untuk mengukur maturitas suatu kota atau 

kabupaten terhadap indikator atau kriteria yang 

terstandar, dan bisa dibanding bandingkan antar 

daerah, regional dan global dengan kriteria yang 

sama," jelas Bambang. "Dukungan BSN yang 

telah dilakukan bersama stake holder salah 
satunya dengan menetapkan SNI ISO 

37120:2018 tentang Pembangunan perkotaan 

dan masyarakat yang berkelanjutan," imbuhnya.  
Ia juga menjelaskan jika ingin mendapatkan 

tanda SNI atau SPPT SNI bisa menggunakan 

aplikasi Bang Beni (Barang ber-SNI). Pada pro-
gram tersebut terdapat infromasi tentang ba-

rang ber-SNI dan Lembaga Sertifikasi Produk 

(LSPro) mana yang mengeluarkan. "Kita juga 

telah mengaplikasikan e-signing yang dijamin 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang ber-

tujuan Layanan SPPT lebih cepat karena bisa 

ditandatangani dimana saja dan kapan saja serta 

pembuktian keaslian lebih mudah dengan 
menggunakan enkripsi elektronik," jelasnya. 

Dari data BSN, disebutkan saat ini BSN telah 

menetapkan 12.740 SNI dimana 10.667 dinya-

takan berlaku dan 2.050 dinyatakan tidak berla-

ku, sebagian dalam proses penetapan.  

 
Source : https://news.detik.com/berita-jawa-

tengah/d-4741271/peringatan-bulan-mutu-bsn-

launching-sni-bidang-pendidikan?single=1   
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B 
adan Standardisasi Nasional (BSN) bersama 

stakeholder terus mendukung Aksi Pencega-

han dan Pemberantasan Korupsi dengan 

mendorong organisasi pemerintah untuk menerap-

kan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Mana-

jemen Anti Penyuapan. Langkah ini merupakan 

bentuk tindak lanjut dukungan BSN atas Perpres 

No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.  

Menanggapi hal tersebut, unit kerja In-

spektorat BSN menyelenggarakan workshop Forum 

Inspektorat Lembaga IPTEK yaitu Sosialisasi Pen-

erapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di 

Grand Patra Semarang (11/10). “SNI ISO 37001 

merupakan standar manajemen internasional yang 

membantu suatu organisasi untuk mewujudkan 

tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, 

patuh, dan transparan,” ujar Sekretaris Utama BSN

-Puji Winarni membuka acara. Acara dihadiri oleh 

para Inspektur di bawah koordinasi Kementerian 

Ristekdikti yaitu BATAN, BPPT, dan Ristek serta per-

wakilan inspektorat Provinsi Jawa Tengah.  

Acara dilanjutkan dengan diskusi panel 

dengan menghadirkan Kepala Seksi Pemenuhan 

Kewajiban Bilateral-Evan Buwana yang bericara 

mengenai klausul SNI 37001:2016, dalam papa-

rannya Evan mengatakan bahwa sejak tahun 2017, 

BSN sudah menginisisasi penerapan SNI ISO 

37001 melalui beberapa pilot project, dan hingga 

saat ini sudah ada 81 organisasi yang tersertifikasi 

SNI ISO 37001:2016. Selain itu Evan juga me-

maparkan meliputi penjelasan terhadap SNI ISO 

37001:2016 Sistem Manejemen Anti Penyuapan, 

Pemahaman dan dokumentasinya serta juga diberi-

kan Studi kasus SNI ISO 37001:2016 Sistem 

Manejemen Anti Penyuapan. Pada kesempatan 

berikutnya Evan menyampaikan pengembangan 

aplikasi SIKNAL SPK (sistem Informasi Kesepaka-

tan Bilateral Standar dan penilaian Kesesuaian) 

sebagai wadah yang menyediakan informasi ten-

tang potensi dan isu terkini yang berguna untuk 

memfasilitasi kepentingan Indonesia dibidang SPK. 

Sehubungan dengan itu, penerapan SNI ISO 

37001:2016 dapat menjadi katalisator dalam 

membangun kepercayaan masyarakat dunia dalam 

skema perdagangan bilateral antar negara. 

Pembicara kedua adalah dari Inspektur Ka-

bupaten Serang Banten-Drs. H Rahmat Jaya, MSi 

mengenai pengalaman dan kisah sukses In-

spektorat Kabupaten Serang dalam menerapkan 

SNI ISO 37001:2006. Dalam paparannya Rahmat 

mengatakan bahwa langkah awal menerapkan SNI 

ISO 37001:2016 berat untuk menerapkan sistem 

ini karena harus mengarah pada pengelolaan yang 

profesional dengan prinsip keterbukaan dan mem-

berikan pelayanan terbaik. “Kami katakan ini harus 

diterapkan dan penting karena selaras dengan 

komitmen dan keinginan Bupati Kabupaten Serang 

Ratu Tatu Chasanah. Oleh karena itu butuh keber-

anian tinggi untuk dapat menjalankan SNI ISO ini". 

Acara berlangsung interaktif dengan banyak per-

tanyaan dari peserta forum.  

 

Source : https://bsn.go.id/main/berita/detail/10563/sosialisasi-

penerapan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-   
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K egiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) meru-

pakan kegiatan yang dilakukan guna mengem-

bangkan kompetensi pegawai di lingkungan In-

spektorat pada khususnya dan BSN pada umumnya. 

PKS diselenggarakan oleh Inspektorat BSN pada 

hari selasa 22 Oktober 2019 bertempat di Ruang 

Inspektur, Gedung BPPT I Lantai 13 dengan judul 

Evaluasi atas Implementasi SAKIP.  

Kegiatan PKS tersebut dibuka oleh Cynthia 

Kirana selaku moderator dan dilanjutkan oleh pa-

paran dari narasumber Dian Silviani. Narasumber 

dipilih berdasarkan auditor yang sebelumnya 

mengikuti diklat teknis tentang evaluasi SAKIP di 

Pusdiklatwas BPKP, Ciawi. Tujuan diselenggarakan 

PKS ini agar peserta yang telah mengikuti diklat 

teknis dapat berbagi informasi terbaru terkait eval-

uasi atas implementasi SAKIP. PKS ini berisikan 

materi tentang overview SAKIP, dimulai dari tahap 

perencanaan hingga evaluasi dan pembuatan 

laporan hasil evaluasi SAKIP. Diharapkan dengan 

adanya PKS ini, Inspektorat dapat melakukan Eval-

uasi SAKIP sesuai dengan ketentuan terbaru dan 

standar yang berlaku. (CKP) 

Pelatihan di Kantor Sendiri “Evaluasi atas Implementasi SAKIP” 

PKS dengan materi Evaluasi atas Implementasi SAKIP 

S 
esuai amanah Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP), bahwa 

Inspektorat sebagai APIP mempu-

nyai tugas melaksanakan audit. 

Salah satu audit yang dilaksanakan 

oleh Inspektorat BSN adalah Au-

dit Kinerja Keuangan. Audit ini 

guna memberikan keyakinan me-

madai mengenai  kinerja belanja 

barang dan belanja modal BSN 

selama Triwulan 3 Tahun 2019. 
Audit dilakukan fokus ter-

hadap kinerja belanja barang dan 

modal  d i  l ingkup Pusat , 

Direktorat dan Biro (termasuk 

renovasi dan pengadaan barang 

modal KLT). Lingkup audit adalah 

belanja barang dan modal (belanja 

persediaan, konsumsi, honorari-

um, perjalanan dinas, pengadaan 

barang dan jasa, dan pajak) pada 

Triwulan 3. 
Untuk menyamakan persepsi 

dan terjalinnya kerjasama antara 

auditor dengan auditi, maka 

diselenggarakan entry meeting 

pada tanggal 23 Oktober 2019 

dengan dihadiri Sekretaris Utama 

selaku Plt. Inspektur dan pejabat 

auditi.  
Audit kinerja keuangan akan 

dilaksanakan selama 25 hari kerja 

terhitung mulai tanggal 21 Ok-

tober 2019 oleh auditor ber-

sertifikat dan 

berpengalaman melakukan audit 

kinerja keuangan. Audit dil-

aksanakan mengacu pada Standar 

AAIPI dan peraturan terkait. 

(AH). 

Entry Meeting Audit Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2019 

Entry Meeting Audit Kinerja Keuangan Triwulan III TA 2019 
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S 
etiap tahun BSN sela-

lu menganggarkan 
belanja aplikasi/

software, baik penga-
daan baru, pemeliharaan/

perpanjangan lisensi maupun 
pengembangan aplikasi lama. 

Setiap tahun pula masalah pen-
catatan atas belanja aplikasi 

menjadi perhatian pemeriksa 
internal dan eksternal. Perma-

salahan yang timbul antara lain 
terkait kesalahan penggunaan Mata Akun Kegiatan 

(MAK), ketidaksesuaian antara aplikasi yang dibuat 
dengan KAK dan kontrak, keterlambatan 

penyelesaian aplikasi, dan pemeliharaan/
perpanjangan lisensi aplikasi melebihi tahun ang-
garan. Kali ini saya akan memaparkan lebih lanjut 

mengenai identifikasi belanja aplikasi, apakah masuk 

dalam kategori Aset Tak Berwujud atau tidak. 
 Komite Standar Akuntansi Pemerintah 
(KSAP) telah menerbitkan pedoman tentang aset 

tak berwujud pada tahun 2011 yang direvisi pada 
tahun 2014 dengan nama Buletin Teknis KSAP No-
mor 17 Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis 

Akrual. Berdasarkan KSAP, Aset Tak Berwujud 
(ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidenti-

fikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki 
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau 

jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk 

hak atas kekayaan intelektual. 

 Kriteria ATB adalah: 

1. Dapat diidentifikasi 
 Dapat dipisahkan, artinya aset ini memung-

kinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara 

jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. 
 Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti 

hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa 

memperhatikan apakah hak tersebut dapat 
dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas 

atau dari hak dan kewajiban lainnya. 
Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli hardware, 
software, dan modul untuk kegiatan tertentu. 

Sepanjang software tersebut dapat dipisahkan dari 
hardware terkait dan memberikan manfaat masa 

depan maka software tersebut diidentifikasi sebagai 
ATB. Sebaliknya dalam hal software komputer tern-

yata tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, 
tanpa adanya software tersebut hardware tidak 

dapat beroperasi, maka 

software tersebut tidak 
dapat diperlakukan sebagai 

ATB tetapi sebagai bagian 
tak terpisahkan dari hard-

ware dan diakui sebagai 
bagian dari peralatan dan 

mesin. Namun jika software 
tersebut dapat dipisahkan 

dari hardware, dapat diakui 
sebagai ATB. Misalnya soft-

ware dapat dipasang di be-
berapa hardware dan hardware tetap dapat dijalan-

kan tanpa tergantung pada software tersebut, maka 

software diakui sebagai ATB. 

2. Dikendalikan oleh entitas 
Suatu entitas disebut ”mengendalikan aset” jika enti-

tas memiliki kemampuan untuk memperoleh 
manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset 

tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain da-
lam memperoleh manfaat ekonomi dari aset terse-

but. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada 
umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang 

sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian 
dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasya-

rat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih ter-
dapat cara lain yang digunakan entitas untuk men-

gendalikan hak tersebut. 

3. Manfaat ekonomi masa depan 
Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh 
ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari 

penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau 
efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari 

penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya 
yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain 

ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau 
keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau 

penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diper-

lukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.  
Sebagai contoh, software sistem on-line untuk per-

panjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM Keliling) akan 
mempercepat pemrosesan sehingga dapat mening-

katkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 

Jenis-jenis ATB: 

 

 

 

 

Continue next page... 

Belanja Aplikasi / Software: Aset Tak Berwujud atau Bukan? 
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Software komputer, yang dapat disimpan dalam 

berbagai media penyimpanan seperti flash disk, com-
pact disk, disket, pita, dan media penyimpanan 

lainnya; 

 Lisensi dan franchise 

 Hak Paten dan Hak Cipta 
 Hasil kajian/pengembangan yang memberikan 

manfaat jangka panjang 

 ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya 

 ATB dalam Pengerjaan 

Cara perolehan ATB: 

 Pembelian 

 Pengembangan secara internal 

 Pertukaran 

 Kerjasama 

 Donasi/hibah 

 Warisan budaya/sejarah 

Masa manfaat ATB: 

 ATB dengan umur manfaat terbatas. 

 ATB dengan umur manfaat tak terbatas. 
Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas 

harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas 

aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi: 

 Definisi ATB; dan 

 Kriteria pengakuan. 

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika: 
 Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi 

di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial 
yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir 

kepada/dinikmati oleh entitas; dan 
 Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur 

dengan andal. 
Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 
 Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh 

internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah 
sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam 

hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri 
dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai 

perolehan dari software tersebut, maka untuk soft-
ware seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. 

Selain itu software seperti ini biasanya bersifat ter-
buka dan tidak ada perlindungan hukum hingga 

dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu 
kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian 

atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh kare-
na itu untuk software yang dibangun sendiri yang 

dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan 

kepada pihak ketiga. 
 Dalam kasus perolehan software secara pembelian, 

harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pem-

belian software yang diniatkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah 
maka software seperti ini harus dicatat sebagai 

persediaan. Di lain pihak apabila ada software yang 
dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri 

namun merupakan bagian integral dari suatu hard-
ware (tanpa software tersebut, hardware tidak 

dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui 
sebagai bagian harga perolehan hardware dan 

dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya 
perolehan untuk software program yang dibeli 

tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus 
dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi krite-

ria perolehan aset secara umum. 

Perolehan ATB: 

1. Internal 
Software komputer harus dianggap dihasilkan secara 

internal jika dikembangkan oleh instansi pemerintah 
atau oleh kontraktor pihak ketiga atas nama 
pemerintah. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam 

pengembangan software komputer yang dihasilkan 
secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap 

sebagai berikut: 

a. Tahap awal kegiatan 
Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep 

dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang 
dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap 

alternatif untuk pengembangan software tersebut. 
Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada 

tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat 

terjadinya. 

b. Tahap pengembangan aplikasi 
Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, ter-

masuk di dalamnya konfigurasi software dan software 
interface, pengkodean, pemasangan software ke 

hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan 
untuk mengoperasionalkan software. Semua penge-

luaran pada tahap pengembangan aplikasi harus 
dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi se-

bagai berikut: 
 Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan 

selesai; dan 
 Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk mem-

biayai, paling tidak untuk periode berjalan. 

c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi 
Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi 

data yang tidak diperlukan untuk operasional soft-
ware dan pemeliharaan software. Semua pengeluaran 

yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah im-
plementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai 

beban pada saat terjadinya. 
Continue next page …. 
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2. Eksternal 
 Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/

masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai 
perolehan software dan biaya lisensinya harus 

dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan 
software yang memiliki ijin penggunaan/masa 
manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, 

maka nilai perolehan software tidak perlu dikapital-

isasi. 
 Software yang diperoleh hanya dengan membayar 

ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih 
dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Soft-
ware yang diperoleh hanya dengan membayar ijin 

penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 

12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi. 
 Software yang tidak memiliki pembatasan ijin 

penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan 
harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki 
pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya 

kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu 

dikapitalisasi. 
 Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi 

kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi 

pada periode terjadinya. 
Pengeluaran berikutnya setelah perolehan ATB juga 

perlu diperhatikan. Kapitalisasi terhadap pengeluaran 
setelah perolehan terhadap software komputer harus 

memenuhi salah satu kriteria ini: 

 Meningkatkan fungsi software; 

 Meningkatkan efisiensi software. 
Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi 
salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus di-

anggap sebagai beban pemeliharaan pada saat ter-
jadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan soft-

ware yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi 
semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software 

dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan 

kembali), tidak perlu dikapitalisasi. 

Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi: 
 Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan 

ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 

12 bulan tidak perlu dikapitalisasi. 
 Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan 

ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus 

dikapitalisasi. 

 

ILUSTRASI 
Untuk memahami lebih lanjut, saya membuat beberapa 

ilustrasi sebagai berikut: 
 Pusdatin membeli software AntiVirus dengan jangka 

waktu lisensi 3 tahun. Apakah belanja tersebut ter-

masuk ATB atau tidak? 
Jawab: Iya termasuk ATB. Karena memenuhi kriteria 

ATB: dapat dipisahkan (AntiVirus bisa diinstall di kom-

puter mana pun), diperoleh dengan cara pembelian ke 
pihak ketiga dengan nilai yang dapat diukur dengan 

andal, dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. 
2. Setelah jangka waktu lisensi software AntiVirus ha-

bis, Biro PKU memperpanjang masa lisensi dengan 
jangka waktu 1 tahun. Apakah perpanjangan lisensi 

termasuk ATB atau tidak? 
Jawab: Tidak termasuk ATB. Karena masa manfaatnya 
tidak lebih dari 12 bulan dan perpanjangan lisensi tidak 

meningkatkan fungsi software dan meningkatkan 
efisiensi software, sehingga pengeluaran tersebut di-

akui sebagai beban (pemeliharaan). 
3. Pusdatin membuat sendiri aplikasi SNI dengan taha-

pan perumusan konsep dan evaluasi alternatif, 

penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentu-
an pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengem-

bangan software, konfigurasi software dan software 
interface, pengkodean, pemasangan software ke 
hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan 

untuk mengoperasionalkan software, pelatihan, kon-
versi data yang tidak diperlukan untuk operasional 

software dan pemeliharaan software. Aplikasi SNI 
akan digunakan selama tahun 2020-2024.  Apakah 

belanja tersebut termasuk ATB atau tidak? 
Jawab: Iya termasuk ATB. Karena memenuhi kriteria 
ATB: memiliki manfaat ekonomi masa datang, masa 

manfaatnya lebih dari 12 bulan, dan diperoleh dengan 
cara pengembangan sendiri yang nilainya dapat diukur 

dengan andal. 
4. Kedeputian Bidang Akreditasi memiliki aplikasi KAN

-MIS yang digunakan untuk pelayanan akreditasi. 
Karena seiring berjalannya waktu, aplikasi KAN-MIS 
membutuhkan upgrade untuk meningkatkan efisiensi 

layanan (penambahan fitur untuk mempercepat wak-
tu pelayanan). Pengembangan aplikasi ini dilakukan 

oleh pihak ketiga. Apakah belanja tersebut termasuk 

ATB atau tidak? 
Jawab: Iya termasuk ATB. Karena memenuhi kriteria 

kapitalisasi ATB: Meningkatkan efisiensi software. 
5. Pusdatin membeli alat berupa firewall. Alat tersebut 

membutuhkan software khusus untuk mengoperasi-
kannya. Apakah software tersebut termasuk ATB 

atau tidak? 
Jawab: Tidak termasuk ATB. Karena tidak memenuhi 
kriteria ATB: dapat dipisahkan. Software komputer 

yang tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa 
adanya software tersebut hardware tidak dapat 

beroperasi, maka software tersebut tidak dapat diper-
lakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak 

terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian 

dari peralatan dan mesin. (AH) 
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KAMUS AUDIT INTERNAL 

 

Tujuan Standar Audit adalah untuk:  

a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-

praktik audit intern yang seharusnya;  

b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan 

audit intern yang memiliki nilai tambah;  
c. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern;  

d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi 

(APIP);  

e. menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai 

tujuan audit intern;  

f. menjadi pedoman dalam penugasan audit intern; dan g. menjadi da-

sar penilaian keberhasilan penugasan audit intern.  

 

 

 

 

 

Sumber: Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 


