
keadaan darurat berlaku 

pada keadaan darurat ber-

dasarkan penetapan Status 

Keadaan Darurat yang 

ditetapkan oleh Pejabat 

yang berwenang dan/atau 

keadaan tertentu”. 

Keadaan tertentu menurut 

Pasal 1 angka 1 Perpres 

17/2018 “Keadaan tertentu 

merupakan suatu keadaan 

dimana status keadaan da-

rurat bencana belum 

ditetapkan atau status 

keadaan darurat bencana 

telah berakhir dan/atau tid-

ak memperpanjang, namun 

diperlukan atau masih diper-

lukan tindakan guna mengu-

rangi risiko bencana dan 

dampak yang lebih luas”  

Penetapan keadaan darurat 

antara lain Keppres 12/2020 

Tentang Penetapan Bencana 

Non-alam Penyebaran Coro-

na Virus Disease 2019 

I 
nspektorat BSN menye-

lenggarakan Pelatihan di 

Kantor Sendiri dengan 

topik “Pengadaan Barang/

Jasa dan COVID-19” pada 

tanggal 18 September 2020 

dengan penyaji dan modera-

tor serta peserta dari audi-

tor, auditor kepegawaian 

dan TU Inspektorat. 

Pandemik COVID-19 men-

cakup keadaan kahar, da-

rurat dan tertentu. Kahar 

menurut Pasal 1 angka (52) 

Perpres 16/2018 “suatu 

keadaan yang terjadi di luar 

kehendak para pihak dalam 

Kontrak dan tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya, 

sehingga kewajiban yang 

ditentukan dalam Kontrak 

menjadi tidak dapat di-

penuhi”. PPK atau Penyedia 

memberitahukan terjadinya 

keadaan kahar paling lambat 

14 hari kalender sejak 

menyadari/ seharusnya 

menyadari terjadinya 

keadaan kahar kepada salah 

satu pihak secara tertulis. 

Opsi Tindakan (Pasal 55 

Perpres 16/2018) antara lain 

Pekerjaan terus dilanjutkan; 

Kontrak dihentikan sementa-

ra kemudian dilanjutkan 

setelah keadaan kahar be-

rakhir; Kontrak dihentikan 

permanen. Selama para 

pihak dalam kontrak tidak 

dapat memenuhi 

kewajibannya, dan pihak 

dimaksud mampu mem-

berikan alasan bahwa kega-

galan memenuhi perjanjian 

bukan karena dirinya, 

melainkan karena dampak dari 

Pandemi COVID-19, maka 

pihak dimaksud tidak dapat 

dipersalahkan atas tidak di-

penuhinya perjanjian. 

Keadaan darurat menurut  

Pasal 1 angka (5) Perka LKPP 

13/2018 “Status Keadaan Da-

rurat adalah suatu keadaan 

yang ditetapkan oleh Pejabat 

yang berwenang untuk jangka 

waktu tertentu dalam rangka 

menanggulangi keadaan da-

rurat”. Pasal 59 ayat (1) Per-

pres 16/2018 “Penanganan 

keadaan darurat dilakukan 

untuk keselamatan/

perlindungan masyarakat atau 

warga negara Indonesia yang 

berada di dalam negeri dan/

atau luar negeri yang pelaksa-

naannya tidak dapat ditunda 

dan harus dilakukan segera”. 

Lampiran 1 Per LKPP 13/2018 

”Prosedur Pengadaan Barang/

Jasa dalam penanganan 
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An organization, no 

matter how well de-

signed, is only as 

good as the people 

who live and work in 

it. 

Dee Hock 
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(COVID-19) Sebagai Bencana 

Nasional; Keputusan Kepala BNPB 

9A/2020 Status Keadaan Tertentu 

Darurat Bencana Wabah Penyakit 

Akibat Virus Corona Di Indonesia; 

Keputusan Kepala BNPB 

13A/2020 Tentang Perpanjangan 

Status Keadaan Tertentu Darurat 

Bencana Wabah Penyakit Akibat 

Virus Corona Di Indonesia.  

Persiapan pelaksanaan pekerjaan 

mencakup spesifikasi teknis, HPS 

(tidak diperlukan dalam masa 

COVID-19), uang muka, dan cara 

pembayaran. Perbedaan pada 

masa COVID-19 adalah adanya 

perhitungan bersama setelah 

pekerjaan selesai, kemudian baru 

dibuat kontrak/adendum. 

Pengawasan dalam Pengadaan 

Barang/Jasa dalam Penanganan 

Keadaan Darurat meliputi 

pengawasan melekat (Waskat), 

pengawasan eksternal serta inter-

nal pemerintah, dan pengawasan 

masyarakat. Pengawasan adalah 

kegiatan yang bertujuan mengu-

rangi atau menghindari masalah 

yang berhubungan dengan pen-

yalahgunaan wewenang dan 

segala bentuk penyimpangan 

lainnya, yang dapat berakibat 

pada pemborosan keuangan 

negara. Dilakukan dari tahap 

perencanaan, proses penunjuk-

kan penyedia, pelaksanaan 

pekerjaan dan serah terima, dan 

pembayaran. 

Pelayanan hukum dapat diberikan 

terkait pelaksanaan tugas dalam 

bidang pengadaan barang dan 

jasa, namun tidak diberikan da-

lam hal pelaku PBJ tertangkap 

tangan dan tidak diberikan pada 

penyedia. 

Kebijakan keuangan negara da-

lam pandemic antara lain Pasal 2 

(1) huruf d Perpu 1/2020 

“melakukan tindakan yang be-

rakibat pengeluaran atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Bel-

anja Negara (APBN), yang ang-

garan untuk membiayai penge-

luaran tersebut belum tersedia 

atau tidak cukup tersedia, serta 

menentukan proses dan metode 

pengadaan barang/jasa”; Penjela-

san Pasal 2 (1) huruf d Perpu 

1/2020 “Pemerintah memberikan 

kewenangan kepada pejabat per-

bendaharaan dan pejabat penga-

daan barang dan jasa untuk 

melakukan Tindakan atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Bel-

anja Negara (APBN), yang ang-

garan untuk membiayai penge-

luaran yang belum tersedia atau 

tidak cukup tersedia tersebut, 

dalam hal pengadaan barang dan 

jasa yang terkait dengan upaya 

penanganan pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID- 19)”. 

Q: Menurut penjelasan 

Saudara, bahwa Kepres No-

mor 12 Tahun 2020 merupa-

kan acuan pengawasan APIP 

dalam PBJ, apakah Kepres 

tersebut dapat menjadi dasar 

klasifikasi keadaan darurat? 

A: Perpres Nomor 16 Tahun 2018 

pasal 59 (2) ada kriteria keadaan 

darurat, salah satunya bencana. 

Kepres menetapkan keadaan 

COVID-19 sebagai bencana se-

hingga bisa dikategorikan sebagai 

keadaan darurat. 

Q: Apabila ada pengadaan 

barang dan jasa terhambat 

dengan alasan karena COVID-

19, pekerjaannya 

menggunakan SPK, bukan 

kontrak. Pekerjaan terhambat 

karena kebijakan WFH. 

Apakah diperbolehkan? Apa 

yang harus dilakukan oleh 

APIP? 

A: APIP harus mengetahui jenis 

kontrak/pekerjaan dan detailnya. 

Apabila alasan COVID-19 

digunakan, tetap penyedia 

berkewajiban menyelesaikan 

pekerjaan sebelum pandemik, 

contohnya kebijakan WFH/PSBB 

Bulan Maret, maka penyedia 

tetap wajib menyelesaikan 

kewajiban sebelum Bulan Maret. 

Misalnya pekerjaan dapat dil-

aksanakan secara remote, maka 

alasan pandemik kurang tepat. 

APIP harus detail mengidentifikasi 

pekerjaan yang menggunakan 

alasan pandemik. 

Q: Apakah ada batasan penga-

daan barang dan jasa yang 

terlambat dengan 

menggunakan alasan pan-

demik? Terkait audit yang se-

dang dilakukan, apakah PPK/

PPBJ wajib menggunakan e-

catalog? 

A: Contohnya pengadaan pem-

bangunan gedung, dikarenakan 

adanya PSBB maka pekerjaan 

terhambat, masih diperbolehkan 

melaksanakan adendum kontrak. 

Namun pekerjaan yang seha-

rusnya selesai sebelum ada ke-

bijakan PSBB, penyedia tetap 

wajib menyelesaikannya. 

Penggunaan e-catalog tidak 

wajib, diperbolehkan untuk beli di 

market place. Tapi e-catalog 

dapat digunakan untuk memban-

tu auditor. (YP) 



I 
nspektorat BSN menyelenggara-

kan Pelatihan di Kantor Sendiri 

dengan topik “Asuransi Barang 

Milik Negara” pada tanggal 24 Sep-

tember 2020 dengan penyaji dan 

moderator serta peserta dari auditor, 

auditor kepegawaian dan TU In-

spektorat. 

Asuransi Barang Milik Negara (BMN) 

dilatarbelakangi oleh fakta bahwa 

Indonesia termasuk dari 35 negera di 

dunia yang berisiko tinggi terdampak 

bencana alam dilihat dari segi geo-

grafis nya. Peraturan yang mendasari 

asuransi BMN adalah Peratutan 

Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 

tentang pengelolaan BMN/D pasal 45 

ayat 1, dan PMK nomor 97/

PMK.06/2019 tentang pengasuransian 

BMN. Tujuan pengasuransian BMN 

adalah pengamanan BMN, kepastian 

keberlangsungan pelayanan umum, 

kelancaran tugas dan fungsi penye-

lenggaraan pemerintahan, memper-

timbangkan kemampuan keuangan 

negara.  

Kewenangan dan tanggung jawab 

dalam pengasuransian BMN terbagi 

atas Pengguna Barang (PB) untuk 

menetapkan rencana pengasuransian 

BMN, memenuhi kewajiban tanggung 

jawab, dan ketentuan lainnya yang 

diatur dalam polis; Kuasa pengguna 

barang (KPB) untuk menyusun 

rencana pengasuransian BMN, me-

menuhi kewajiban, tanggung jawab 

dan ketentuan lainnya yang diatur 

dalam polis, menyusun laporan 

pengasuransian BMN tingkat kuasa 

pengguna barang; Menteri Keuangan 

untuk merumuskan kebijakan pengas-

uransian BMN dan menentukan produk 

asuransi yang dapat digunakan. 

Subyek dari Asuransi BMN adalah 

Konsorsium Asuransi BMN terdiri atas 

55 perusahaan Asuransi yang berge-

rak di bidang asuransi property, 

berkewajiban untuk menanggung resi-

ko kerugian atas BMN yang terdampak 

bencana dari K/L yang memiliki polis 

asuransi. Konsorsium membuat per-

janjian (kontrak payung) dengan Dir-

jen KN sebagai pedoman pembuatan 

polis antara Pengguna Barang dan 

konsorsium Asuransi BMN. Syarat pe-

rusahaan asuransi untuk bergabung ke 

konsorsium adalah RBC 120%, modal 

sendiri Rp150 miliar, dan rasio likuidi-

tas 100%. 

Selain itu subjek asuransi BMN adalah 

Pengguna Barang seluruh K/L yang 

diwakili oleh Sekretaris Jenderal/

Sekretaris Utama/Sekretaris Badan dll, 

bertugas mengumpulkan perencanaan, 

menetapkan BMN diasuransikan, 

melakukan pengadaan dan 

melaksanakan klaim asuransi BMN. 

Pengguna Barang menunjuk 1 (satu) 

satuan kerja pada K/L bersangkutan 

untuk melakukan pengadaan jasa asur-

ansi BMN berdasarkan kontrak paying. 

Kontrak Payung Penyediaan Jasa Asur-

ansi BMN dituangkan dalam perjanjian 

antara Pengelola Barang dan pimpinan 

Perusahaan Asuransi yang menjadi 

ketua dari Konsorsium Asuransi BMN. 

Perjanjian kontrak payung menjadi 

pedoman pembuatan polis untuk K/L. 

Tarif premi adalah sebesar 1,961%. 

Resiko yang ditanggung adalah semua 

kerugian atau kerusakan fisik yang 

tidak terduga, tiba-tiba dan tidak dis-

engaja di luar hal-hal yang dikecuali-

kan secara khusus dalam pengecualian 

dalam Polis. 

Jenis Produk Asuransi yang dijamin 

oleh konsorsium antara lain FLEXAS 

yaitu Fire, Lightning, Explosion, Air-

craft, Smoke; RSMDCC yaitu Riot, 

Strike, Malicious Damage, Civil Com-

motion; TSFWD yaitu Typhoon, 

Storm, Flood, Water Damage; 

EQVET yaitu Earth Quake, Volcanic 

Eruption, Tsunami; TS yaitu Terror-

ism. 

KMK nomor 118/2020 antara lain  

Menetapkan pelaksanaan pengasur-

ansian BMN pada K/L terhadap ob-

jek berupa gedung dan bangunan 

yang digunakan sebagai kantor, 

gedung dan bangunan yang 

digunakan sebagai fasilitas Pendidi-

kan, dan gedung dan bangunan 

yang digunakan sebagai fasilitas 

Kesehatan; Menetapkan tahapan 

pelaksanaan pengasuransian BMN 

pada K/L Tahun 2020 pada 10 K/L 

dan Tahun 2021 pada seluruh K/L. 

Tahapan Asuransi BMN adalah 

Perencanaan (terdiri atas 2 kegiatan 

utama yaitu Usulan dan Penetapan 

BMN yang akan diasuransikan); 

Penganggaran (merupakan tahap 

pengusulan/penyediaan anggaran 

untuk biaya premi asuransi); Pen-

gadaan (proses pengadaan jasa 

asuransi BMN sesuai KMK 

280/2019); Pengasuransian (tahap 

pengelolaan asuransi/menjaga dan 

merawat BMN yang diasuransikan); 

Klaim (tahap melakukan klaim atas 

BMN yang terdampak bencana). 

Penyampaian rencana pengasuran-

sian BMN oleh KPB kepada PB dil-

akukan paling lambat bulan Desem-

ber, 2 (dua) tahun sebelum 

ditandatanganinya Polis. (CKP) 
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I 
nspektorat BSN menyeleng-

garakan Pelatihan di Kantor 

Sendiri dengan topik 

“Analisis Akar Penyebab” pada 

tanggal 4 September 2020 

dengan penyaji dan moderator 

serta peserta dari auditor, auditor 

kepegawaian dan TU Inspektorat. 

Atribut temuan audit antara lain 

Kondisi adalah aktual/fakta 

(analisis faktual mengenai proses 

yang terjadi); Kriteria adalah 

referensi, harus memiliki pengen-

dalian yang memadai, target 

yang jelas (UU, peraturan, 

kewajiban kontraktual, kebijakan, 

prosedur, atau best practice yang 

diharapkan untuk dilakukan); 

Penyebab harus dapat diidentifi-

kasi, di-manaje/dikendalikan. 

(akar penyebab yang menyebab-

kan kondisi tidak sesuai dengan 

kriteria); Konsekuensi/dampak 

dapat dalam bentuk kerugian, 

tidak tercapainya target, dampak 

negative (mengapa penting dan 

harus dilakukan dari sisi kepatu-

han, keuangan atau operasional); 

Rekomendasi ada PIC-nya, 

rencana aksi, bisa dilaksanakan, 

mengurangi dampak dan 

menghilangkan penyebab. 

(merubah akar penyebab, meru-

bah kondisi menjadi lebih baik 

sesuai best practice atau kriteria 

lain dan tidak menyebabkan dam-

pak lagi). 

Root cause/akar penyebab adalah 

penyebab yang paling mendalam 

atas gejala positif atau negatif di 

suatu proses, jika diselesaikan, 

akan mengeliminasi atau mengu-

rangi gejala. Kalau kita selesaikan 

maka masalahnya akan hilang 

dan tidak akan terjadi lagi. Root 

cause analysis/analisis akar 

penyebab adalah alat yang 

digunakan (secara reaktif/

penindakan) untuk menginvesti-

gasi suatu peristiwa yang telah 

terjadi, dan (secara proaktif/

pencegahan) untuk menganalisis 

dan meningkatkan proses dan 

sistem sebelum gagal. Dapat juga 

dideskripsikan sebagai pendeka-

tan, alat dan teknik yang jangka-

uannya luas untuk membongkar 

penyebab suatu masalah. Symp-

tom/Gejala adalah kesenjangan 

(gap) yang terlihat antara keingi-

nan dan realita; “red flag” yang 

menarik perhatian atas suatu isu. 

Kelemahan temuan audit antara 

lain Auditor menyerang gejala 

(isu) bukan akar penyebab. 

Selain itu Auditor kurang kompe-

tensi dalam mengidentifikasi akar 

penyebab. 

Analisis akar penyebab butuh 

sumberdaya yang lebih. Butuh 

waktu yang cukup banyak untuk 

menganalisis proses, personel, 

teknologi, dan data. Analisis akar 

penyebab butuh keahlian. Auditor 

tidak mampu untuk melakukan 

analisis akar penyebab yang spe-

sifik. Analisis akar penyebab bu-

tuh komitmen. Pimpinan audit 

internal harus membuat rek-

omendasi ke manajemen untuk 

melakukan analisis akar 

penyebab. 

Manfaat analisis akar penyebab 

antara lain Memberikan solusi 

yang bertahap dan jangka Pan-

jang; Meyakinkan bahwa masalah 

tidak akan terjadi lagi; Bisa san-

gat sederhana dan tidak me-

makan biaya; Bisa diimplementa-

si di semua bidang, contoh: peri-

stiwa yang mendadak, covid, 

kerusakan asset/kerugian, ber-

hentinya produksi, kecelakaan, 

degradasi kualitas, atau ketid-

akpuasan pengguna layanan jasa. 

Potensi hambatan antara lain 

Manajemen enggan mendukung 

peran audit internal dalam ana-

lisis akar penyebab; Manajemen 

menolak untuk melakukan ana-

lisis akar penyebab karena ken-

dala waktu dan komitmen sum-

berdaya; Manajemen lebih fokus 

ke solusi jangka pendek; Solusi 

jangka panjang hanya dipertim-

bangkan jika ada waktu dan sum-

berdaya; Menentukan akar 

penyebab yang tepat dapat sulit 

dan subjektif, walaupun tersedia 

data kualitatif dan kuantitatif. 

Risikonya Auditor mengambil alih 

peran manajemen. Bagaimana 

auditor mengelola risiko? Auditor 

harus analisis tujuan. Auditor 

memberi rekomendasi, bukan 

perintah. Tanggung jawab mana-

jemen untuk menindaklanjuti 

rekomendasi. Peran auditor di-

tuangkan di Piagam Audit. 

Analisis akar penyebab yang ber-

henti di komponen fisik dan pros-

es (misal: sistem teknologi, ke-

bijakan, komponen, pelatihan) 

adalah analisis yang tidak 

lengkap. Analisis akar penyebab 

yang benar akan membantu men-

cari tahu mengapa orang baik 

membuat keputusan yang buruk/

tidak memadai. Auditor mencari 

pemahaman terhadap situasi dan 

seluruh kondisi. Auditor bisa ter-

jebak di pertanyaan “MENGAPA”, 

jika ada jawaban yang keliru bisa 

membuat hasilnya berbeda. 

Keterbatasan: tidak berulang, 

misalnya ada jawaban yang ber-

beda, maka hasilnya akan ber-

beda; tidak berdasar data; dan 

adanya bias dari personil yang 

terlibat; tidak berjalan dengan 

baik untuk masalah yang 

penyebabnya banyak dan kom-

plikasi. (AH) 
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I 
nspektorat BSN member-

lakukan Work From 

Home (WFH) dan Work 

From Office (WFO) bagi se-

luruh pegawainya untuk 

pencegahan penularan virus 

COVID-10 dalam masa 

tatanan normal baru. 

Kegiatan yang dilaksanakan 

Inspektorat BSN selama bulan 

September 2020 antara lain 

pengawasan dan pengem-

bangan kompetensi. 

Kegiatan pengawasan terdiri 

dari Audit Kinerja Keuangan 

Tahun 2020, Reviu Revisi 

Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) Tahun 2020, Peman-

tauan atas pelaksanaan pera-

turan terkait gratifikasi, 

pelaporan pelanggaran, pen-

gaduan masyarakat dan ben-

turan kepentingan Bulan Sep-

tember 2020, dan peman-

tauan Tindak Lanjut Hasil Au-

dit (TLHA) PNBP Tahun 2020. 

Kegiatan pengembangan kom-

petensi terdiri dari pelatihan di 

kantor sendiri yang dil-

aksanakan setiap minggu. 

Audit Kinerja Keuangan Tahun 

2020 dilaksanakan tanggal 1-

30 September 2020. Reviu 

Revisi RKA Tahun 2020 dil-

aksanakan secara desk review 

dan rapat daring dengan 

Bagian Perencanaan dan 

unit kerja tanggal 14-16 

September 2020.  

Pemantauan atas pelaksa-

naan peraturan terkait grat-

ifikasi, pelaporan pelang-

garan, pengaduan masyara-

kat dan benturan kepent-

ingan Bulan Juli 2020 dil-

aksanakan scara desk mon-

itoring selama tanggal 25-

31 Agustus 2020. Peman-

tauan TLHA PNBP Tahun 

2020 dilaksanakan secara 

desk monitoring tanggal 28-

30 September 2020. (AH) 
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