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B adan Standardisasi Na-

sional (BSN) mendapat 

kesempatan yang luar biasa 

dengan hadirnya dua tokoh 

nasional yaitu Prof. M. Mah-

fud MD dan Dr. Muhammad 

A.S. Hikam, M.A. yang men-

jadi narasumber dalam acara 

Seminar Bela Negara di Audi-

torium BPPT, Jakarta, Senin 

(19/8/2019). Dalam seminar 

yang mengangkat tema Siap 

Menjadi SDM Unggul untuk 

Indonesia Maju dan Ber-

budaya Berbasis pada Stand-

ardisasi Nasional tersebut, 

Kepala BSN, Prof. Dr. Ir. 

Bambang Prasetya, M.Sc 

bertindak sebagai moderator. 
Sejalan dengan tema 

peringatan kemerdekaan 

Republik Indonesia ke 74 tahun: SDM Unggul, Indo-

nesia Maju, materi Seminar Bela Negara dikaitkan 

dengan tantangan Indonesia ke depan yang harus siap 

mengantisipasi berbagai dinamika yang akan terjadi. 

Para pembicara menekankan arti penting menjadi 

SDM Unggul bagi ASN BSN yang bekerja dengan 

sepenuh hati dan melayani. 
Di dalam materinya, Mahfud MD menjelaskan 

konteks Bela Negara secara umum dan menjelaskan 

sekilas tentang geopolitik Indonesia. Menurut beliau, 

Bela Negara secara umum dapat dilakukan berdasar-

kan konsep sishankamrata yang tertuang dalam UUD 

1945. 
Mahfud MD mengutarakan, atas kemerdekaan 

yang kita rasakan sekarang ini, sudah sewajarnya kita 

mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Men-

dukung program pemerintah, tidak menyebarkan 

hoax dan menghargai keberagaman ras merupakan 

contoh kecil yang dapat kita lakukan untuk mem-

bela  negara. Secara spesifik kepada pegawai BSN 

Mahmud MD berpesan untuk mencintai pekerjaan 

dan melakukannya dengan sepenuh hati. “Kalau Anda 

ingin mengabdi pada negara, bekerjalah dengan baik” 

tegasnya. 
Sementara itu, A.S Hikam menyoroti arti Bela 

Negara dalam konteks profesionalisme BSN, yang 

merupakan komponen strategis dalam revolusi in-

dustri 4.0. A.S. Hikam berharap agar BSN semakin 

kuat infrastruktur kelembagaan dan sumber dayanya. 

Selain itu, 

ASN BSN kedepannya diharapkan bisa membangun 

budaya yang adaptif untuk menghadapi “era dis-

rupsi”.  
Pada seminar yang dihadiri oleh seluruh pega-

wai BSN tersebut,, BSN meluncurkan Logo Baru 

BSN sebagai wujud transformasi BSN melalui reor-

ganisasi dan budaya organisasi Trust, Oriented, Pro-

fessional, Beneficial, Growth, dan Teamwork (TOP 

BGT). 
Sementara itu, dalam rangka mewujudkan 

SDM BSN yang solid, diluncurkan Hymne Badan 

Standardisasi Nasional yang merupakan ciptaan 

Kepala BSN, Bambang Prasetya bersama dengan 

Deputi Bidang Akreditasi BSN, Kukuh S. Achmad. 
Selain itu, untuk meningkatkan profesionalitas 

SDM-nya dalam menghadapi era industry 4.0., BSN 

meluncurkan Aplikasi Whistle Blower System (WBS) 

dan Virtual Private Network (VPN).  
Acara dimeriahkan dengan penampilan Paduan 

Suara BSN diiringi Kolintang dari Dharma Wanita 

Persatuan BSN pimpinan Ibu Ati Bambang Prasetya. 
Di akhir acara, dilaksanakan Tasyakuran Pega-

wai Purnabakti untuk pegawai BSN yang memasuki 

masa purnabakti yaitu, Juliantino, Nandang Mulya, 

dan Agus Setiadi. 
Melalui kegiatan Seminar Bela Negara, sesuai 

dengan tema, diharapkan SDM BSN yang unggul 

untuk Indonesia maju dan berbudaya berbasis pada 

standardisasi nasional dapat terwujud. (bsn.go.id) 

Seminar Bela Negara dengan tema “Siap Menjadi SDM Unggul untuk In-

donesia Maju dan Berbudaya Berbasis pada Standardisasi Nasional” 

If the 
doesn’t 
work, 
change 
the plan. 
But the 
never the 

goal. 

Anonymous 
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Kepala BSN bersama narasumber, Mahfud MD dan A.S. Hakim. 



D 
alam rangka peningkatan nilai kapabilitas 

AP IP  ( IACM),  Inspekto ra t  LKPP 

melaksanakan benchmarking ke Inspektorat 

BSN pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019. Ibu 

Sestama sekaligus Plt. Inspektur menyambut rom-

bongan Inspektorat LKPP di BSN. Salah satu upaya 

yang perlu terus dilakukan untuk mendukung pening-

katan kinerja Inspektorat adalah penguatan fungsi 

pengawasan intern. Salah satu tujuan benchmarking 

untuk mendapatkan pandangan baru terkait pelaksa-

naan pengawasan intern yang telah dilakukan oleh 

Inspektorat BSN khususnya penerapan pelaksanaan 

RTP yang sudah mengacu ke SNI ISO 31000 Mana-

jemen Risiko.  
 Dilaksanakan di Ruang Rapat Murai Gedung 

Menara Thamrin Lt. 6 dan dihadiri juga oleh seluruh 

APIP Inspektorat BSN, benchmarking Inspektorat 

LKPP terdapat 5 pokok bahasan yang dibahas oleh 

kedua Inspektorat. Yang pertama terkait 

dengan nilai dari Kababilitas APIP In-

spektorat BSN yang sudah mencapai lev-

el 3. Untuk nilai Kapabilitas APIP kedua 

Inspektorat memiliki nilai yang sama, un-

tuk itu Inspektorat LKPP perlu meningkat-

kan lagi nilai Kapabilitas APIP dengan 

menanyakan penerapan RTP yang sudah 

dilaksanakan di BSN. Karena di LKPP 

penerapan RTP masih belum berjalan 

secara optimal. Untuk pelaksanaan pen-

erapan RTP di BSN sudah mengacu pada 

SNI ISO 31000 Manajemen Risiko. 

Dengan mengacu pada SNI ISO 31000 

penerapan RTP cukup efektif, karena setiap unit kerja 

mampu menganalisa risiko-risiko pada 

bisnis proses masing-masing unit kerja. 
 Pokok bahasan kedua yaitu 

terkait dengan struktur organisasi yang 

ada di Inspektorat BSN dan Inspektorat 

LKPP. Kedua Inspektorat memiliki 

struktur organisasi yang sama-sama be-

lum sempurna. Di Inspektorat BSN be-

lum terdapat Pengendali Teknis dan Pen-

gendali Mutu, sedangkan di Inspektorat 

LKPP jumlah auditor yang masih cukup 

terbatas meski sudah memiliki Pengen-

dali Teknis namun juga belum memiliki 

Pengendali Mutu.  
 Dalam penysunan PKPT, In-

spektorat LKPP selangkah lebih maju karena su-

dah melaksanakan penyusunan PKPT berbasis risiko. 

Penyusunan PKPT berbasis risiko sebagaimana dia-

manahkan dalam kebijakan pengawasan, menjadi 

salah satu komponen untuk meningkatkan nilai Kapa-

bilitas APIP. Inspektorat BSN menunjukkan salah ben-

tuk publikasi agar dapat diakses oleh masyarakat luas 

dalam bentuk Buletin Pengawasan yang berisi 

kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh 

seluruh personel APIP Inspektorat BSN. Buletin 

Pengawasan juga diupload di halaman website In-

spektorat (dalam konten Penguatan Pengawasan pa-

da website BSN) secara berkala. Bentuk publikasi ini 

juga membantu mendorong salah satu komponen 

penilaian di Penilaian Reformasi Birokrasi. (Ra) 
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Benchmarking Inspektorat LKPP ke Inspektorat BSN  

Personel Inspektorat BSN dan Inspektorat LKPP berfoto bersama. 

Paparan kegiatan INspektorat BSN kepada Inspektorat LKPP dihadiri Plt. Inspektur Bu Sestama. 
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D 
alam rangka Penerapan Nilai Or-

ganisasi & Sosialisasi Penerapan 

Perilaku BSN dengan nilai organ-

isasi yang baru yaitu TOP BGT, untuk itu 

perlu dilaksanakan survei budaya kepada 

seluruh pegawai BSN. Sebelum 

melaksanakan survei budaya, dipastikan 

seluruh pegawai BSN sudah mendapatkan 

sosialisasi penerapan perilaku BSN serta 

penerapan nilai organisasi BSN di ling-

kungan kerja.  

Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Pen-

erapan Nilai Organisasi & Sosialisasi Pen-

erapan Perilaku BSN dilaksanakan pada 

tanggal 21 Agustus 2019 di Ruang Rapat 

Inspektorat yang diikuti oleh seluruh APIP 

Inspektorat BSN dan dihadiri oleh Plh. 

Kasubbag TU Inspektorat. Berlaku sebagai 

penyaji saudari Aisah Latifah dan modera-

tor saudari Cynthia Kirana.   

Terdapat 6 nilai organisasi baru BSN 

yaitu TOP BGT. Trustworthy memiliki 

makna Pribadi berintegritas, jujur dan kon-

sisten menyampaikan informasi yang benar akurat 

sesuai fakta dan data. Oriented To Excellence 

memiliki makna Berkomitmen terhadap nilai organ-

isasi BSN serta konsisten menerapkan 5S dan 5R. 

Professional memiliki makna Sikap kerja proaktif, 

efektif, efisien, dan berkinerja tinggi, serta membu-

dayakan sifat disiplin, beretika moral dan akuntabel. 

Beneficial  memiliki makna Memberikan manfaat 

kepada kemajuan organisasi, masyarakat dan Nega-

ra. Growing  memiliki makna Selalu melakukan 

perbaikan berkelanjutan melalui Coaching, Coun-

sellling, dan  Mentoring. Team Work memiliki mak-

na Melakukan kerjasama yang harmonis antar unit 

dengan penuh ikhlas dan empati.    

Pada tahun 2019 akan dilaksanakan Kontes Bu-

daya dengan tujuan menilai penerapan nilai-nilai 

organisasi (yang dikonteskan) di unit-unit kerja. 

Kontes Budaya pada tahun 2019 terdapat 4 nilai 

organisasi yang akan dikonteskan yaitu Oriented, 

Profesional, Team Work (menghiilangkan silo), dan 

Trust (Integritas). Penilaian hasil kontes budaya ada 2 

yaitu pertama pengumuman hasil survey 

(pemberian reward dan punishment), yang kedua  

diinformasikan empat unit kerja dengan nilai teren-

dah. Kemudian untuk empat unit kerja dengan nilai 

terendah dipanggil Pimpinan untuk penandatan-

ganan komitmen untuk memperbaiki dan dilakukan 

coach/clinic dengan memberitahukan penyebab 

nilai terendah.  

Disosialisasikan juga pedoman perilaku BSN 

yang mengatur tentang pedoman perilaku pegawai 

BSN pada saat berada di kantor. Terdapat 5 bab 

yang mengatur Pedoman Perilaku BSN yaitu Bab I 

mengatur Pedoman Berpenampilan, Bab II menga-

tur Pedoman Greeting, Bab III mengatur Pedoman 

Komunikasi Media, Bab IV mengatur Pedoman 

Pelaksanaan Rapat dan Bab V mengatur Pedoman 

Etika Layanan. Diharapkan 5 pedoman perilaku 

BSN dapat diterapkan seluruh pegawai pada tahun 

2020. (Ra) 

 

 

Pelatihan di Kantor Sendiri  

“Penerapan Nilai Organisasi & Sosialisasi Penerapan Perilaku BSN” 
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S esuai amanah Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem 

P e n g e n d a l i a n  I n t e r n a l 

Pemerintah (SPIP), bahwa In-

spektorat sebagai APIP 

mempunyai tugas melaksanakan 

audit. Salah satu audit yang dil-

aksanakan oleh Inspektorat 

BSN adalah Audit Kinerja Keu-

angan. Audit ini guna mem-

berikan keyakinan memadai 

mengenai  kinerja belanja ba-

rang dan belanja modal BSN 

selama Semester 1 Tahun 

2019. 
Audit dilakukan  fokus ter-

hadap kinerja belanja barang 

dan modal di lingkup Pusat, 

Direktorat dan Biro (termasuk 

renovasi dan pengadaan barang 

modal KLT). Lingkup audit ada-

lah belanja barang dan modal 

(belanja persediaan, konsumsi, 

honorarium, perjalanan dinas, 

pengadaan barang dan jasa, dan 

pajak) pada Semester I . 
Untuk menyamakan per-

sepsi dan terjalinnya kerjasama 

antara auditor dengan auditi, 

maka diselenggarakan entry 

meeting pada tanggal 15 

Agustus 2019 dengan dihadiri 

Sekretaris Utama selaku Plt. 

Inspektur dan pejabat auditi.  
Audit kinerja keuangan 

akan dilaksanakan selama 25 

hari kerja terhitung mulai tang-

gal 12 Agustus 2019 oleh audi-

tor bersertifikat dan berpen-

galaman melakukan audit kiner-

ja keuangan. Audit dilaksanakan 

mengacu pada Standar AAIPI 

dan peraturan terkait. (AH) 

Entry Meeting Audit Kinerja Semester 1 Tahun 2019 

Entry meeting dihadiri oleh Sekretaris Utama selaku Plt. Inspektur dan pejabat auditi 

I nspektorat mengadakan acara 

KSWP dengan mengundang 

narasumber dari Direktorat Jen-

deral Pajak Kementerian Keu-

angan tanggal 8 Agustus 2019. 

KSWP adalah singkatan dari Kon-

firmasi Status Wajib Pajak yang 

merupakan salah satu upaya 

pencegahan korupsi.  
Menurut Narasumber, dasar 

hukum KSWP dimulai dari diterbitkannya 

Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 

KSWP diatur lebih lanjut pada Perdirjen 

Pajak Nomor 43/PJ/2015 tentang KSWP.  
KSWP dilakukan secara elektronik 

melalui aplikasi untuk memeriksa ket-

erangan status Wajib Pajak. Hasilnya 

adalah keterangan valid atau tidak valid. 

Kementerian/lembaga hanya menginput 

nomor NPWP pengguna layanannya, 

tidak harus memeriksa detail.  

Cara melakukan KSWP adalah 

melalui sistem informasi, aplikasi atau 

manual. Wajib Pajak dapat melakukan 

pengecekan validitas status secara man-

diri melalui aplikasi iKSWP pada akun 

pajaknya dengan mengakses http://

djponline.pajak.go.id  atau http://

infokswp.pajak.go.id  

Apabila berdasarkan KSWP hasil-

nya tidak valid, maka Wajib Pajak dapat 

mendatangi KPP/KP2KP terdekat (tidak 

harus KPP di mana Wajib Pajak ter-

daftar). Setelah Wajib Pajak mendapatkan 

surat keterangan dari Ditjen Pajak maka 

baru bisa mendapatkan layanan BSN. 

(AH) 

Sosialisasi KSWP oleh Dirjen Pajak Kemenkeu 

Sosialisasi KSWP oleh Dirjen Pajak 

https://t.co/NSMAUJuJqs
https://t.co/NSMAUJuJqs
https://t.co/8JfIIZ3KuG
https://t.co/8JfIIZ3KuG
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D irektorat Jenderal Pajak (DJP) 

telah memiliki perencanaan yang 
akan dilakukan selama lima tahun sejak 

2015. Semua itu tertuang dalam Kepu-
tusan Direktur Jenderal Pajak nomor 

KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana 
Strategis Direktorat Jenderal Pajak 

Tahun 2015-2019 (Renstra DJP). Dalam dokumen 
perencanaan tersebut, DJP telah menetapkan mile-

stone capaian yang diterjemahkan ke dalam arah 
kebijakan DJP setiap tahunnya. Arah kebijakan dim-

ulai dari pembinaan wajib pajak di 2015, dilanjutkan 
dengan penegakan hukum di 2016, kemudian 2017 

menitikberatkan pada rekonsiliasi, selanjutnya 2018 
fokus pada sinergi Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan 

Pihak lain (ILAP), untuk pada akhirnya dapat men-

capai kemandirian APBN di 2019. 
Pelaksanaan arah kebijakan DJP pun dapat 

dikatakan sejalan dengan yang telah direncanakan, 
kecuali penyesuaian yang terjadi di tahun 2016 

dikarenakan majunya pelaksanaan amnesti pajak 
sebagai bentuk rekonsiliasi yang semula direncana-

kan di 2017. Namun secara garis besar, arah ke-

bijakan masih berjalan on the track sesuai rencana. 
Di tahun 2018, dengan arah kebijakan sinergi 

ILAP, DJP telah menyiapkan berbagai langkah dan 
program dalam mewujudkan sinergi ILAP. Mulai dari 

pemantapan kerjasama antar instansi dalam hal data, 
kerjasama dalam hal menginsertkan pajak dalam ku-

rikulum pendidikan melalui program inklusi, sampai 
kepada pelaksanaan automatic exchange of infor-

mation melalui kerjasama dengan negara lain. 
Salah satu bentuk sinergi DJP dengan ILAP 

yang diharapkan dapat mendongkrak angka kepatu-

han wajib pajak adalah Konfirmasi Status Wajib 
Pajak (KSWP). Program yang sudah berjalan di 
beberapa kota/kabupaten yang tersebar di seluruh 

penjuru nusantara ini merupakan bentuk sinergi DJP 
dengan Kementerian Dalam Negeri yang dalam 

pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(DPMP2TSP), Pemerintah Kota/Kabupaten dengan 

koordinasi dari Kantor Pelayanan Pajak setempat. 
KSWP sendiri juga ada dalam perencanaan 

DJP. Di Renstra DJP, program ini dibahasakan se-
bagai „Implementasi tax clearance atas pelayanan 

publik. Program ini merupakan salah satu program 
yang terdapat dalam inisiatif strategis 10, 

„Meningkatkan intensifikasi pengumpulan pajak‟, se-

bagai upaya mencapai sasaran strategis 

„Peningkatan pengawasan wajib pajak‟. 
Sebagai dasar pelaksanaan di kota/

kabupaten, Menteri Dalam Negeri Re-
publik Indonesia telah mengeluarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Re-
publik Indonesia Nomor 112 Tahun 

2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam 

Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah. Peraturan ini yang menjadi acu-

an bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Tata 
Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di 

daerah. 
Dalam pelaksanaannya, DJP memberikan hak 

akses kepada pejabat/pegawai di DPMP2TSP kota/

kabupaten untuk dapat mengecek validitas data 
Wajib Pajak melalui portal aplikasi (berbasis inter-

net) yang telah disediakan oleh DJP sebelum menin-
daklanjuti proses permohonan perizinan dari wajib 

pajak. Validitas data Wajib Pajak ditentukan oleh 2 

(dua) hal, yaitu: 
1)   nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan 

data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal 

Pajak; dan 
2)   telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan dalam dua tahun terakhir yang su-

dah menjadi kewajiban Wajib Pajak. 
Jika data wajib pajak telah dinyatakan „valid‟ oleh 
sistem, maka layanan perizinan dapat dilanjutkan. 

Jika statusnya tidak valid, wajib pajak harus menda-
tangi Kantor Pelayanan Pajak terdekat untuk 

melengkapi data yang menyebabkan status tidak 
valid dan mendapatkan Surat Keterangan Status 
Wajib Pajak sebelum dapat melanjutkan proses per-

izinan. 
 Saat ini memang belum semua kota/

kabupaten yang melaksanakan KSWP ini. Namun 
secara bertahap diharapkan agar KSWP ini dapat 

terlaksana di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. 
Pelaksanaan KSWP ini menjadi sarana untuk 
mengawasi validitas data di sistem DJP dengan kon-

disi sebenarnya, juga menjadi pemicu meningkatnya 
kepatuhan formal wajib pajak. Di sisi lain, dari 

pelaksanaan KSWP ini, wajib pajak juga dapat 
melihat wujud nyata sinergi antar sesama instansi 

pemerintah. Sinergi untuk mewujudkan kemandirian 
negara. Sinergi untuk Indonesia yang lebih baik. 

(https://www.pajak.go.id/id/artikel/sinergi-itu-

bernama-kswp) 

Sinergi Itu Bernama “KSWP” 
Oleh: Teddy Ferdian, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 



Gedung BPPT 1 Lantai 13 

Jalan MH Thamrin No. 8 

Jakarta Pusat 10340 

Telp. 021-3927422  

(ext. 151) 

0857 5690 7058 

(whatsapp only) 

INSPEKTORAT BSN 
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Sistematika Standar Audit 

 

Sumber: Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 


