
depan sidang pengadilan. Pela-

por adalah orang yang 

melaporkan adanya tindak 

pelanggaran, tetapi mungkin ia 

tidak melihat dan mendengar 

sendiri pelaksanaan tindak 

pelanggaran tersebut, tetapi 

mempunyai bukti-bukti surat 

atau alat bukti petunjuk 

(rekaman, gambar, dsb) bahwa 

telah terjadi tindak pelang-

garan. Pelapor yang melihat 

sendiri dan/atau mengetahui 

adanya atau dugaan Pelang-

garan oleh ASN BSN, dapat 

menyampaikan laporan kepada 

TPPP.  

Unit pengelola Sistem Pelaporan 

Pelanggaran, harus merupakan 

fungsi atau unit yang independ-

ent dari operasi perusahaan 

sehari-hari dan mempunyai 

akses kepada pimpinan tertinggi 

perusahaan. Unsur dari unit 

pengelola Sistem Pelaporan 

Pelanggaran (SPP/WBS) terdiri 

dari dua elemen utama yaitu 

Sub-unit Perlindungan Pelapor 

yaitu sub-unit yang menerima 

pelaporan pelanggaran, me-

nyeleksi laporan pelanggaran 

untuk diproses lebih lanjut oleh 

sub-unit investigasi tanpa mem-

buka identitas pelapor dan Sub-

unit Investigasi yaitu sub-unit 

yang bertugas untuk melakukan 

investigasi lebih lanjut terhadap 

I 
nspektorat BSN menyeleng-

garakan Pelatihan di Kantor 

Sendiri dengan topik 

“Whistleblowing System” pada 

tanggal 30 Juli 2020 dengan 

penyaji dan moderator serta 

peserta dari auditor, auditor 

kepegawaian dan TU In-

spektorat. 

Berdasarkan sumber ACFE Sur-

vei Fraud Indonesia tahun 2019 

media menemukan Fraud paling 

terbanyak pada Laporan dengan 

presentase 38,9% kemudian 

diurutan kedua dan ketiga disu-

sul pada Audit Internal dengan 

persentase 23,4% dan Lainnya 

dengan persentase 15,1%. 

Kemudian pada sumber utama 

pengungkapan Fraud yang per-

tama pada karyawan dengan 

persentase 50,2%. Dilanjutkan 

pada posisi kedua dan ketiga 

adalah Tanpa Menyebut Nama 

dengan persentase 23,4% dan 

Lainya 8,8%. Pada pendeteksian 

Fraud yang pertama adalah 

Hotline/Whistle Blower System 

persentase 22,6%. Yang kedua 

dan ketiga adalah Kebijakan 

Antifraud Organisasi/Lembaga 

dengan persentase 13,8% dan 

Monitoring dan Analisa Data 

Secara Proaktif dengan persen-

tase 9,6%.  

Pengertian Pelanggaran/

Wrongdoing dalam pedoman ini 

adalah perbuatan yang melang-

gar peraturan perundang-

undangan; peraturan/standar 

industri terkait dan peraturan 

internal organisasi, serta dapat 

dilaporkan. Pelaporan pelang-

garan (whistleblowing) adalah 

pengungkapan tindakan pelang-

garan atau pengungkapan per-

buatan yang melawan hukum, 

perbuatan tidak etis/tidak ber-

moral atau perbuatan lain yang 

dapat merugikan organisasi 

maupun pemangku kepentingan, 

yang dilakukan oleh karyawan atau 

pimpinan organisasi kepada pimpi-

nan organisasi atau Lembaga lain 

yang dapat mengambil tindakan 

atas pelanggaran tersebut. Pelapor 

pelanggaran (whistleblower) adalah 

karyawan dari organisasi itu sendiri 

(pihak internal), akan tetapi tidak 

tertutup adanya pelapor berasal 

dari pihak eksternal (pelanggan, 

pemasok, masyarakat).  

Sistem Pelaporan Pelanaggaran 

yang baik memberikan fasilitas dan 

perlindungan (whistleblower protec-

tion) antara lain Fasilitas saluran 

pelaporan (telepon, surat, email) 

atau Ombudsman yang independ-

ent, bebas dan rahasia; Perlin-

dungan kerahasian identitas pela-

por; Perlindungan atas Tindakan 

balasan dari terlapor atau organ-

isasi; Informasi pelaksanaan tindak 

lanjut, berupa kapan dan bagaima-

na serta kepada institusi mana 

tindak lanjut diserahkan. Imunitas 

administrative adalah suatu perlin-

dungan yang diberikan kepada 

perusahaan kepada pelapor 

(whistleblower) sebagai akibat 

keterlibatannya dalam Tindakan 

pelanggaran yang dilaporkannya. 

Saksi adalah seseorang yang 

melihat dan mendengar atau men-

galami sendiri tindak pelanggaran 

yang dilakukan terlapor dan berse-

dia memberikan keterangannya di 
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substansi pelanggaran yang 

dilaporkannya.  

Beberapa kriteria untuk Petugas 

Perlindungan Pelapor antara lain 

adalah: Dapat dipercaya; Mampu 

berkomunikasi dan berhubungan 

dengan baik serta dapat meya-

kinkan orang; Dapat “berdiplomasi” 

dengan baik dan cukup taktis, tanpa 

membuat marah lawan bicaranya; 

dan Mampu bersifat obyektif dan 

tegas. 

Efektivitas penerapan SPP/WBS 

antara lain tergantung dari kondisi 

yang membuat karyawan yang 

menyasikan atau mengetahui adan-

ya pelanggaran mau untuk 

melaporkannya; Sikap perusahaan 

terhadap pembalasan yang mungkin 

dialami oleh pelapor pelanggaran; 

Kemungkinan tersedianya akses 

pelaporan pelanggaran ke luar pe-

rusahaan, bila manajemen tidak 

mendapatkan respon yang sesuai. 

Pelaksanaan komunikasi berkala ini 

dapat dilakukan antara lain melalui 

Publikasi berkala tiap tiga atau 

enam bulan di situs perusahaan dan 

media internal (majalah, newsletter, 

dll.) kegiatan yang dilaksanakan, 

seperti misalnya pelatihan, jumlah 

kasus yang telah ditangani dan 

manfaat yang diperoleh, dlsb; 

Menempatkan FAQ (Frequently 

Asked Questions) “pertanyaan yang 

sering diajukan” pada situs internal 

perusahaan; Penerbitan BUku Panduan 

WBS bagi Manager dan karyawan; Per-

temuan berkala dengan Serikat Pekerja 

dengan agenda penjelasan SPP/WBS dan 

manfaatnya bagi perusahaan; Me-

masukan agenda SPP/WBS sebagai salah 

satu agenda Management Meeting. 

Q: Adakah aturan yang mengatur di 

WBS karena dasarnya melaporkan 

adalah percaya sehingga pelapor 

maunya identitasnya tertutup? Bi-

sakah yang bersangkutan menyam-

paikan pengaduannya lewat 1 orang 

yang dipercaya. Apakah memung-

kinkan dan apakah bisa diatur?  

A: Pelapor diarahkan untuk melapor 

melalui aplikasi WBS tanpa identitas atau 

anonym. Keberadaan PIC aplikasi WBS 

bertugas mengatur dan mengelola akun 

aplikasi WBS. Langkah-langkah yang 

harus dilakukan dalam mengelola WBS 

antara lain Laporan awal adalah laporan 

yang masuk dari aplikasi; Sesuai aturan 

WBS, laporan pengaduan diterima Ketika 

laporan sudah terdaftar di aplikasi WBS; 

Jika dibutuhkan pendalaman bukti dan si 

pelapor setuju tatap muka, maka 

pelaporan akan dilanjutkan investi-

gasi. Catatan APIP wajib merahasiakan 

data dari si pelapor; Kewajiban me-

rahasiakan identitas si pelapor tidak 

diatur dalam perka WBS namun secara 

kode etik auditor harus dijalankan; Me-

rahasiakan identitas si pelapor dari TP3 

yang merupakan diskresi dari Inspektur; 

TP3 wajib merahasiakan identitas pela-

por, namun aturan tersebut belum diatur 

untuk TP3; Tugas TP3 juga meyakinkan 

bukti sudah memenuhi kriteria. 

Q: Apabila terdapat bukti rekaman 

berupa suara/bukti primer, apakah 

bisa langsung dilaporkan ke APH?  

A: Bukti tersebut tidak bisa langsung 

dilaporkan ke APH harus melalui prosedur 

terlebih dahulu. Sebanyak-banyaknya 

bukti yang diterima apabila belum ada 

prosesnya/pendalamannya sebaiknya 

tidak dilaporkan secara langsung kepada 

APH. Catatan Kriteria bukti ada-

lah Relevan; Kompeten; Cukup. Dari bukti 

bisa dibuat analisis awal. 

Q: Negara mana saja yang sudah 

menerapkan ISO WBS secara baik? 

Bagaimana best practice Whistle 

blowing-nya? 

A: egara yang sudah menerapkan WBS 

dan sudah ada Undang-undangnya adalah 

Amerika Serikat. UK dan Skandinavian 

(Norwegia, Swedia, Finlandia) sudah men-

erapkan WBS namun belum membentuk 

undang-undangnya. 

Q: Apakah sudah ada laporan atau 

belum sebelum ada revisi Perka WBS? 

A:  Berdasarkan pemantauan untuk Perka 

WBS yang telah dilaksanakan setiap bu-

lan, pelaporan di aplikasi WBS sudah ada 

dan sudah diselesaikan/closed case. Na-

mun belum ada tindakan investigasi untuk 

menindaklanjuti laporan WBS. (YP) 
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I 
nspektorat BSN memberlakukan 

Work From Home (WFH) dan 

Work From Office (WFO) bagi 

seluruh pegawainya untuk pencega-

han penularan virus COVID-10 dalam 

masa tatanan normal baru. Kegiatan 

yang dilaksanakan Inspektorat BSN 

selama bulan Juli 2020 antara lain 

pengawasan dan pengembangan kom-

petensi. 

Kegiatan pengawasan yang dil-

aksanakan antara lain Audit PNBP 

Tahun 2020, Pemantauan TLHP BPK 

RI Semester 1, Pemantauan Mana-

jemen Risiko Triwulan 2, Reviu 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

Tahun 2021, Reviu Laporan Keuangan 

Semester 1, dan Pemantauan atas 

Peraturan Kepala BSN dan Keputusan 

Kepala BSN tentang WBS, Gratifikasi, 

Pengaduan Masyarakat dan Benturan 

Kepentingan Bulan Juni 2020. 

Audit PNBP Tahun 2020 dilaksanakan 

terhadap Pusat Layanan BSN pada tang-

gal 1-30 Juli 2020. Pusat Layanan BSN 

terdiri dari layanan akreditasi, layanan 

jasa otoritas sponsor, layanan diklat, dan 

layanan informasi standardisasi. 

Pemantauan TLHP BPK RI dilakukan ter-

hadap proses tindak lanjut rekomendasi 

pemeriksaan per Semester 1 Tahun 

2020. Pemantauan dilaksanakan secara 

desk monitoring tanggal 1-3 Juli 2020. 

Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan 

2 dilakukan tanggal 13-17 Juli 2020 

secara desk monitoring terhadap 

Rencana Tindak Pengendalian oleh Tim 

Satgas SPIP unit kerja Eselon I dan unit 

kerja Eselon II di BSN. Reviu Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 

2021 dilakukan secara desk review 

pada tanggal 20-24 Juli 2020. 

Reviu Laporan Keuangan Semester 1 

dilaksanakan secara rapat daring 

dengan Bagian Keuangan Biro 

Perencanaan, Keuangan dan Umum 

pada tanggal 24-30 Juli 2020. Peman-

tauan atas Peraturan Kepala BSN dan 

Keputusan Kepala BSN tentang WBS, 

Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat 

dan Benturan Kepentingan Bulan Juni 

2020 dilaksanakan secara desk moni-

toring tanggal 27-30 Juli 2020. 

Kegiatan pengembangan kompetensi 

dilaksanakan secara periodik setiap 

minggu melalui pelatihan di kantor 

sendiri. Kegiatan ini diikuti oleh se-

luruh auditor, auditor kepegawaian 

dan Tata Usaha Inspektorat. (AH) 
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P E L A T I H A N  D I  K A N T O R  S E N D I R I  “ P E N I L A I A N  A N G K A  K R E D I T  

J A B A T A N  F U N G S I O N A L  A U D I T O R ”  

I 
nspektorat BSN menyelenggarakan 

Pelatihan di Kantor Sendiri dengan 

topik “Penilaian Angka Kerja Jabatan 

Fungsional Audit” pada tanggal 10 Juli 

2020 dengan penyaji dan moderator serta 

peserta dari auditor, auditor kepegawaian, 

TU Inspektorat, dan Bagian Kepegawaian 

Biro SDMOH. 

Penilaian angka kredit JFA diatur berdasar-

kan PERMENPAN No. PER/220/

M.PAN/7/2008, serta juklak PER-1310/K/

JF/2008 dan No.24 tahun 2008. Juknis PER

-707/K/JF/2009 j.o 709/K/JF/2009 serta 

PER-503/K/JF/2010. Angka kredit JFA 

terdiri dari 2 unsur yaitu Unsur Utama, 

terdiri atas Pendidikan; Pengawasan; 

Pengembangan Profesi dan Unsur Penun-

jang, terdiri atas penunjang kegiatan yang 

mendukung pelaksanaan tugas auditor. 

Termasuk kegiatan yang dinilai dalam sub-

unsur utama Pendidikan adalah Diklat 

pembentukan; Diklat alih jabatan; Diklat 

pimpinan; Diklat pra jabatan. Termasuk 

kegiatan yang dinilai dalam sub-unsur 

utama Pengawasan adalah Teknis 

pengawasan, meliputi seluruh jenis audit, 

Pengambilan keterangan ahli, evaluasi, 

reviu, pemantauan dan pengawasan 

lainnya;   Perencanaan; Pengorganisasian; 

dan Pengendalian. 

Termasuk kegiatan yang dinilai dalam sub-

unsur utama Pengembangan Profesi adalah 

Karya tulis/ilmiah; Terjemah/sadur; Peran 

serta dalam bidang keilmuan meliputi studi 

banding, Workshop, kongres,konferensi, 

PKS, diklat penjejangan, Diklat teknis 

substantif, gelar profesi; eran serta 

Pegembangan Profesi meliputi Menyusun/

memutakhirkan kode etik/Standar, Pen-

erbitan buku/buletin/majalah/jurnal serta 

pengurus organisasi profesi. 

Termasuk kegiatan yang dinilai dalam sub-

unsur penunjang adalah Seminar/

lokakarya; Tim penilai AK Auditor; Piagam 

penghargaan/tanda jasa; Pengajar/pelatih 

diklat; Diklat teknis substantif penunjang 

pengawasan; Kepanitiaan; Anggota organ-

isasi profesi; Gelar kesarjanaan lainnya.  

Ketentuan Nilai dan satuan Angka kredit 

dalam sub unsur pengawasan antara lain 

AK sub unsur pengawasan dihitung dengan 

cara mengalikan realisasi jam kerja 

produktif dengan satuan angka kredit. Bagi 

unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja 

dalam satu minggu, jam kerja produktif 

dalam sehari adalah 6,5 jam. Sedangkan 

untuk unit APIP yang menerapkan 6 hari 

kerja dalam satu minggu, jam kerja 

produktif dalam sehari adalah 5,5 jam. 

Apabila terdapat penugasan kegiatan 

pengawasan yang bersamaan waktunya 

(tumpang tindih) dengan satu atau lebih 

penugasan kegiatan pengawasan lainnya, 

maka jumlah jam kerja efektif per hari 

secara keseluruhan yang dapat dinilai/

diberikan angka kredit dibatasi maksimal 

7,5 jam bagi Unit APIP yang menerapkan 

5 hari kerja dalam 1 minggu. 

Apabila dalam satu hari terdapat kegiatan 

pengawasan yang bersamaan waktu 

dengan 2 kegiatan PKS sekaligus, maka 

perhitungan jam kerja untuk penugasan 

kegiatan pengawasan pada hari yang 

bersamaan dengan 2 kegiatan PKS terse-

but sudah tidak diberikan lagi tambahan 

sisa jam untuk penugasan kegiatan 

pengawasan. Apabila dalam satu hari 

penugasan kegiatan pengawasan bersa-

maan waktu dengan 1 kegiatan PKS, 

maka perhitungan jam kerja untuk penu-

gasan kegiatan pengawasan pada hari 

yang bersamaan dengan kegiatan PKS 

tersebut masih diberikan sisa jam kerja 

sebesar 4,5 jam untuk unit APIP yang 

menerapkan 5 hari kerja. Kegiatan 

pengawasan yang dilakukan sabtu dan 

minggu dapat dinilai sepanjang dilengkapi 

surat keterangan lembur. Pemakaian jam 

lembur dalam enam bulan yang diperhi-

tungkan paling banyak 200 jam. 

Tugas Limpah adalah keadaan dimana 

pada suatu unit kerja tidak terdapat Audi-

tor yang sesuai dengan jenjang jabatann-

ya untuk melaksanakan kegiatan terten-

tu, Auditor lain yang berada satu tingkat 

di atas atau satu tingkat di bawah jenjang 

jabatannya dapat melakukan kegiatan 

tersebut, dengan ketentuan Satu tingkat 

di atas jenjang jabatannya: 80% dari 

angka kredit setiap butir kegiatan pada 

jenjang jabatan yang diperankannya; 

Satu tingkat di bawah jenjang jabatann-

ya: 100% dari angka kredit setiap butir 

kegiatan pada jenjang jabatan yang di-

perankannya; Auditor Terampil yang 

melaksanakan tugas Auditor satu tingkat 

di atas /di bawah jenjang jabatannya: 

angka kredit yang diperoleh ditetapkan 

sesuai dengan jenjang jabatannya. 

Ketentuan serta tugas fungsi Tim Penilai AK 

JFA adalah Masa jabatan Anggota Tim 

Penilai adalah 3 tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk masa jabatan berikutnya; 

Apabila telah menjabat 2 kali masa jabatan 

dapat diangkat kembali setelah melampaui 

tenggang waktu 1 masa jabatan; Bila ter-

dapat  Anggota Tim Penilai yang pensiun/ 

berhalangan min 6 bulan, Ketua Tim Penilai 

mengusulkan penggantian anggotaTim 

Penilai secara definitif sesuai dengan masa 

kerja yang tersisa kepada pejabat yang 

berwenang menetapkan Tim Penilai; 

Menduduki jabatan/pangkat paling rendah 

sama dengan jabatan/pangkat Auditor yang 

dinilai; Memiliki keahlian dan kemampuan 

untuk menilai prestasi kerja Auditor 

(diutamakan yang telah menggikuti Diklat 

Penilaian); Dapat aktif melakukan penilaian. 

Kriteria dalam penilaian AK JFA antara lain 

DUPAK dapat diterima oleh Pejabat Pen-

gusul Angka Kredit dari Auditor apabila 

dilampiri dengan LAK dan SPMK yang telah 

disetujui oleh Atasan Langsung Auditor dan 

dokumen pendukung lainnya. Penilaian 

angka kredit dilakukan berdasarkan DUPAK 

yang diserahkan oleh Pejabat Pengusul. 

Anggota TPAK menilai DUPAK Auditor yang 

jabatan / pangkatnya sama atau lebih ren-

dah dari jabatan / pangkat Anggota TPAK 

tersebut. Dalam hal terdapat Anggota TPAK 

yang turut dinilai, PBMAK dapat 

mengangkat Anggota TPAK Pengganti. Da-

lam hal Ketua TPAK yang dinilai, maka Ket-

ua TPAK akan dijabat langsung oleh PBMAK. 

Hasil penilaian angka kredit yang dilakukan 

oleh TPAK merupakan keputusan yang di-

ambil dalam Rapat Pleno TPAK. Selama 

kegiatan penilaian, Auditor tidak diperke-

nankan untuk memberikan informasi atau 

tanggapan lainnya mengenai berkas DUPAK 

yang bersangkutan tanpa adanya per-

mintaan dari Anggota TPAK. 

Penetapan angka kredit dilakukan oleh 

PBMAK berdasarkan keputusan yang diambil 

dalam Rapat Pleno TPAK. PBMAK menelaah 

kembali kebenaran pemberian angka kredit 

oleh TPAK. Terhadap keputusan PBMAK 

tentang penetapan angka kredit tidak dapat 

diajukan keberatan oleh Auditor yang ber-

sangkutan. (AH) 
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sar 97,56% terdiri dari Tidak mem-

perbaiki atau mengganti barang 

akibat cacat mutu; Menolak SPPBJ 

dengan alasan yang tidak dapat 

diterima oleh PPK; Mengundurkan 

diri dari pelaksanaan kontrak 

dengan alasan yang tidak 

dapat  diterima PPK; Mengundur-

kan diri setelah batas akhir pema-

sukan penawaran; Berdasarkan 

hasil pemeriksaan APIP, ditemukan 

ketidaksesuaian penggunaan  Ba-

rang/Jasa produk dalam negeri; 

Dilakukan pemutusan kontrak 

secara sepihak oleh PPK karena 

kesalahan penyedia; Tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan kontrak  secara ber-

tanggung jawab.  

Sanksi daftar hitam adalah sanksi 

yang  diberikan kepada Peserta 

pemilihan/Penyedia berupa 

larangan mengikuti Penga-

daan  Barang/Jasa di seluruh Ke-

menterian/Lembaga/Perangkat 

Daerah dalam  jangka waktu ter-

tentu. Daftar hitam nasional adalah 

kumpulan sanksi Daftar Hitam 

yang ditayangkan pada Portal Pen-

gadaan Nasional.  

Masa Berlaku  Sanksi Daftar  Hitam 

dalam  Peraturan  LKPP No. 17 

Tahun 2018 antara lain Sanksi 2 

Tahun jika Peserta Pemilihan 

menyampaikan dokumen atau ket-

erangan palsu/

tidak    benar    untuk    memen-

uhi    persyaratan    yang diten-

tukan  dalam Dokumen Pemilihan; 

Peserta Pemilihan terindikasi 

I 
nspektorat BSN menyelenggara-

kan Pelatihan di Kantor Sendiri 

dengan topik “Sanksi Daftar 

Hitam dalam Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah” pada tanggal 27 

Juli 2020 dengan penyaji dan moder-

ator serta peserta dari auditor, audi-

tor kepegawaian dan TU Inspektorat. 

Jenis Pelanggaran  Yang Men-

jadi  Dasar Penetapan  Sanksi  Pen-

cantuman  Dalam Daftar  Hitam Ta-

hun 2017 (Perka No. 18 Tahun 2014) 

yaitu pemilihan sebesar 8,77% 

terdiri dari Mengundurkan diri 

setelah batas akhir pemasukan pena-

waran; Mengundurkan diri dan masa 

penawarannya masih berlaku; Mem-

buat dan/atau menyampaikan doku-

men yang tidak benar untuk memen-

uhi  persyaratan pengadaan. Kontrak 

sebesar 88,60% terdiri dari Tidak 

memperbaiki atau mengganti barang 

akibat cacat mutu; Menolak SPPBJ 

dengan alasan yang tidak dapat 

diterima oleh PPK; Mengundurkan 

diri dari pelaksanaan kontrak dengan 

alasan yang tidak dapat diterima 

PPK; Dilakukan pemutusan kontrak 

secara sepihak oleh PPK karena 

kesalahan penyedia; Tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan kontrak secara  bertanggung 

jawab. Lainnya sebesar 2,63% terdiri 

dari Tidak menindaklanjuti hasil rek-

omendasi audit BPK/APIP; 

Melakukan persekongkol-an dengan 

Penyedia Barang/Jasa lain untuk 

mengatur harga  penawaran; Ter-

bukti melakukan penyimpangan 

prosedur, KKN, dan/atau pelang-

garan persaingan sehat. 

Jenis Pelanggaran  Yang Menjadi 

Dasar  Penetapan Sanksi  Pencantu-

man Dalam  Daftar Hitam  Triwulan I 

– II Tahun  2018 (Perka No. 18 Ta-

hun 2014) yaitu Pemilihan sebesar 

2,44% terdiri dari Melakukan 

persekongkol-an dengan Penyedia 

Barang/Jasa lain untuk  mengatur 

harga penawaran; Membuat dan/

atau menyampaikan dokumen yang 

tidak benar untuk  memenuhi per-

syaratan pengadaan. Kontrak sebe-

melaku-kan    persekongkolan 

dengan peserta lain untuk 

mengatur harga penawaran; 

Peserta    Pemilihan    terindi-

kasi    melakukan    KKN dalam 

pemilihan Penyedia. Sanksi 1 

Tahun jika Peserta Pemilihan 

yang mengundurkan diri dengan 

alasan yang tidak  dapat 

diterima Pejabat Pengadaan/

Pokja Pemilihan/Agen  Penga-

daan; Peserta Pemilihan 

mengundurkan diri atau tidak 

menandatangani kontrak kata-

log; Pemenang Pemilihan yang 

telah menerima SPPBJ 

mengundurkan  diri sebelum 

penandatanganan kontrak 

dengan alasan yang tidak  dapat 

dipertanggungjawabkan dan/

atau tidak dapat diterima 

oleh  PPK; Penyedia yang tidak 

melaksanakan kontrak, tidak 

menyelesaikan peker-

jaan,    atau    pemu-

tusan    kon-

trak    sepihak    oleh    PPK    ya

ng  disebabkan kesalahan 

Penyedia; Penyedia tidak 

melaksanakan kewajiban dalam 

masa pemeliharaan. 

Konsekuensi Sanksi Daftar 

Hitam antara lain Peserta pemili-

han/Penyedia yang bergabung 

dalam satu konsorsium/

kerjasama operasi/kemitraan/

bentuk  kerjasama lain 

dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 

Sanksi Daftar Hitam yang 

dikenakan kepada kantor 
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I N S P E K T O R A T  B S N  

pusat  perusahaan berlaku juga untuk 

seluruh kantor  cabang/perwakilan 

perusahaan. Sanksi Daftar Hitam yang 

dikenakan kepada kantor  cabang/ 

perwakilan perusahaan berlaku juga 

untuk  kantor cabang/perwakilan 

lainnya dan kantor pusat  perusahaan. 

Sanksi pencantuman dalam Daftar 

Hitam yang dikenakan  kepada perus-

ahaan induk tidak berlaku untuk 

anak  perusahaan, dan sebaliknya. 

Surat Keputusan Penetapan Sanksi 

Daftar Hitam oleh PA/KPA  tetap ber-

laku sejak tanggal penetapan walau-

pun jangka waktu  proses penetapan 

Daftar Hitam yang seharusnya diikuti 

PA/KPA,  PPK/Pokja Pemilihan/PP/Agen 

Pengadaan, dan APIP terlampaui. PA/

KPA atau K/L/PD, PPK/Pokja Pemilihan/

Pejabat Pengadaan  serta APIP yang 

tidak memproses sesuai jangka waktu 

yang  diberikan dapat dikenakan sanksi 

sesuai Peraturan Perundang-  un-

dangan. Bagi Agen Pengadaan yang 

melakukan perbuatan dalam Pasal  3 

Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018, 

maka Agen Pengadaan  tersebut 

dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 

Apabila terdapat kesalahan    admin-

istratif    (bukan prosedur)  pada Su-

rat    Keputusa Penetapan Sanksi 

Daftar    Hitam    yang    te-

lah    ditetapkan,PA/KPA atau K/

L/PD melakukan perubahan 

dengan mengacu pada  Peraturan 

Perundang-undangan tentang 

Tata Naskah  Dinas Instansi 

Pemerintah. Perubahan Surat 

Keputusan Penetapan Sanksi 

Daftar  Hitam, tidak mengubah 

tanggal berlakunya Sanksi  Daftar 

Hitam yang telah ditetapkan. 

Agar dapat mengutamakan kehati

-hatian sehingga tidak  men-

imbulkan permasalahan hukum 

dikemudian hari. (DR) 


