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PROFIL ULP

Sejak didirikan tahun 2008, 
Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Pemerintah Kota Surabaya 
berusaha menghilangkan anggapan 
masyarakat bahwa kehadiran 
ULP hanya akan memperpanjang 
birokrasi pelelangan.
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REGULASI Revisi Perpres No.54/2010 
Demi Meningkatkan 
Penyerapan Anggaran
Pemerintah akhirnya merevisi Perpres No.54 tahun 2010. Revisi ini  
untuk semakin menyempurnakan regulasi di bidang pengadaan. 
Tujuannya, demi menghilangkan bottlenecking dan menghilangkan 
multitafsir yang selama ini membuat penyerapan anggaran terlambat.
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Menegaskan 
(Kembali) Wajibnya 
e-Procurement
Hadirnya Inpres No. 17 Tahun 
2011 tentang Aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi 
Tahun 2012 diperlukan untuk 
menegaskan bahwa di tahun 2012 
ini e-procurement sudah menjadi 
sebuah kewajiban. 
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Usung Profesionalisme 
dan Transparansi

ULP PEMKOT SURABAYA

MANCANEGARA

Di bawah e-Gov Action Plan, pemerintah 
Singapura membuat layanan publik online 
satu atap, termasuk di dalamnya 
program pengadaan barang dan 
jasa secara online. 

Menekan Korupsi 
dengan One Stop 
e-Proc Portal
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MAJALAH KREDIBEL SANGAT INFORMATIF
Pertama-tama saya ucapkan selamat atas terbitnya Majalah Kredibel. Media ini cukup memberikan 
saya informasi tentang dunia pengadaan, khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah. Banyak 
hal baru yang saya dapatkan dari majalah ini. Saya berharap agar Majalah Kredibel dapat terus terbit 
secara konsisten untuk memberi ‘pencerahan’ bagi saya  dan masyarakat Indonesia yang awam ten-
tang pengadaan. Sekali lagi selamat dan sukses selalu untuk LKPP dan kru Majalah Kredibel. 

Tabik, 

Zarifa Ardiningrum - Bandar Lampung

Terima kasih atas apresiasi Anda. Kami akan terus berusaha untuk bisa memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi pembaca setia Majalah Kredibel. Tunggu kami di edisi selanjutnya. 
...........................................................................................................................................................................................

USUL RUBRIK
Assalamualaikum wr. wb.
Saya sudah membaca edisi perdana Majalah Kredibel. Menurut saya isinya sudah cukup bagus. Usul 
saya, bagaimana kalau Majalah Kredibel juga ada rubrik yang sifatnya selingan dan ringan? Misalnya 
ada kartun atau semacam TTS. Jadi pembaca bisa mendapatkan informasi tentang pengadaan de-
ngan cara yang beragam. 

Demikian usul saya, terima kasih atas dimuatnya surat pembaca ini.  

Daiva Arsanti - Surabaya

Wassalamu’alaikum wr. wb. 
Wah, usulan yang bagus. Kebetulan sekali mulai edisi ini kami sudah bisa mengakomodir sebagian 
usulan Anda. Silakan simak kartun pengadaan mulai edisi ini. Untuk TTS, sedang kami pertimbangkan. 
Mudah-mudahan di sajian selanjutnya bisa kami hadirkan. Selamat menikmati sajian kami. 
...........................................................................................................................................................................................

CARA MENDAPATKAN MAJALAH
Pertama kali tahu bahwa ada media tentang pengadaan justru ketika saya sedang ‘googling’ di inter-
net. Di website LKPP ternyata ada Majalah Kredibel dan Jurnal Pengadaan keluaran LKPP yang bisa 
diunduh secara gratis. Sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Saya sudah baca versi digitalnya, 
khususnya Majalah Kredibel. 

Nah, saya sangat tertarik untuk mendapatkan majalah ini untuk versi cetaknya. Bagaimanakah cara-
nya? Apakah ada di toko-toko buku terdekat? Kalau saya ingin berlangganan, bagaimana syaratnya? 
Terima kasih dan sukses selalu untuk Majalah Kredibel.  

Rizky Aryasatya - Denpasar

Betul sekali, versi digital Majalah Kredibel memang bisa didapatkan di website LKPP. Untuk versi ce-
tak, mohon maaf sekali jika untuk sementara majalah kesayangan kita ini masih terdistribusi secara 
terbatas. Kami saat ini tengah merancang sistem distribusi bagi majalah ini agar bisa dinikmati lebih 
luas lagi. Untuk berlangganan, bisa menghubungi Bagian Humas LKPP di email humas@lkpp.go.id. 
Terima kasih dan sukses selalu juga untuk Anda.  

Surat Pembaca dapat Anda kirimkan via email: 
humas@lkpp.go.id atau melalui fax ke 021-7996033.

SuratPembaca
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identitas diri yang jelas.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang  Maha 
Esa yang telah memudahkan kami untuk dapat kembali 
hadir menyapa Anda para pembaca Majalah KREDIBEL. 

Sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami  
jika dapat berbagi informasi - khususnya informasi tentang 
pengadaan - kepada Anda semua. 

Di edisi ini kami sajikan liputan khusus mengenai pengadaan  
barang/jasa pemerintah di sebuah kabupaten di utara 
Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Kabupaten Luwu Utara kami 
pilih sebagai inspirasi tentang bagaimana sebuah praktik 
pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik bisa dilakukan 
meski di tengah keterbatasan, baik secara insfrastruktur 
maupun dari sisi SDM.  Di kabupaten yang berjarak kurang 
lebih 400 km dari Makassar ini 100% pengadaan barang/
jasa pemerintahnya sudah dilakukan secara e-procurement. 
Jauh sebelum pemerintah pusat mewajibkan minimal 40% 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah 
lewat Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di tahun 
2012 ini.  Melalui sajian di edisi ini kami  ingin kita semua bisa 
memetik pelajaran dari Luwu Utara, inspirator dari timur 
Indonesia. 

Selain Luwu Utara, kami juga mendatangi Surabaya. 
Teman-teman di ULP Pemkot Surabaya berbagi kisah suka-
duka mereka dalam  mengawal proses pengadaan yang 
profesional dan transparan.

Akhirnya, mudah-mudahan sajian edisi ini bisa membawa 
manfaat bagi Anda semua. Tak lupa, masukan dan saran 
Anda senantiasa kami nantikan. Salam Pengadaan!

Pembaca yang Berbahagia, 

Kantor Bupati Luwu Utara.  Inspirasi pengadaan dari timur.

KREDIBEL
Dari Redaksi

R Adha Pamekas
Pemimpin Redaksi
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Kilas & Peristiwa

Jakarta, KREDIBEL. LKPP bersama Ditjen Pajak 
membuat nota kesepakatan bersama tentang 
penyediaan data dan informasi yang berkualitas. 
Kedua lembaga ini juga sepakat untuk melakukan 
peningkatan kemampuan teknis yang berkenaan 
dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Nota kesepakatan bersama tersebut ditandatangani 
oleh Kepala LKPP Agus Rahardjo dan Direktur 
Jenderal Pajak Fuad Rahmany di Kantor LKPP, 
Jakarta, Jumat (11/11). Kerjasama ini meliputi 
pertukaran data pengadaan barang/jasa 
pemerintah secara elektronik dan data identitas 
wajib pajak.

Setidaknya ada tiga manfaat yang bisa diambil 
lewat kerjasama ini. Pertama, memudahkan Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) atau panitia pengadaan 
melalui evaluasi kualifikasi lewat pengecekan 
NPWP. Kedua, proses verifikasi data perpajakan 
akan menjadi semakin mudah. Terakhir, akan 
meningkatkan kepatuhan pajak yang pada akhirnya 
meningkatkan penerimaan pajak negara.

Kepala LKPP Agus Rahardjo mengatakan 
dengan koordinasi semacam ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi yang signifikan 
kepada negara dan mengurangi beban birokrasi. 
“Kerjasama ini diharapkan akan mempermudah 
dan tidak terlalu birokratis sehingga pada waktu 
lelang, pengusaha tidak perlu datang ke kantor 
pajak hanya untuk mengurus surat keterangan 
fiskal NPWP,” ujarnya. [K]

LKPP dan Ditjen Pajak 
Sepakati Pertukaran Data

Nov

11

LPSE Kawal Pengadaan 
Bebas Korupsi
Bali, KREDIBEL. Menyongsong kewajiban 
menggunakan e-procurement atau lelang elektronik 
di tahun 2012, LKPP menyelenggarakan Rapat 
Koordinasi Tingkat Nasional ke-7 LPSE di Bali (21-
23/11).

Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala LKPP, jajaran 
Eselon I dan II LKPP, KPK, Wakil Menteri PAN & 
Reformasi Birokrasi, Pejabat Provinsi Bali, serta 
perwakilan LPSE seluruh Indonesia. Tema Rakornas 
kali ini adalah “Bersatu Mengawal Pengadaan 
Bebas Korupsi”.

Dengan dibuatnya sistem pengadaan secara 
elektronik dirasa cukup mampu menekan 
peluang korusi dalam pengadaan barang/jasa di 
lingkungan pemerintah. “Dengan e-procurement, 
penghematan anggaran negara yang dihasilkan 
tahun ini mencapai sekitar 12% atau sekitar Rp 4 
triliun,” ucap Kepala LKPP Agus Rahardjo.

Agus berharap di tahun 2012 dengan kewajiban 
menggunakan sistem e-procurement akan 
mendorong kegiatan lelang elektronik di seluruh 
instansi pemerintah. 

Selain mengkampanyekan pengadaan yang 
bebas korupsi, rakornas ini juga bertujuan 
mengkoordinasikan kesiapan LPSE dalam 
menyongsong kewajiban  e-procurement di tahun 
anggaran 2012 sebagai amanat Peraturan Presiden 
Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah pasal 131. [K]

Nov

21
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LKPP-ADB Gelar Konferensi 
e-Proc se-Asia-Pasifik

Dukung Penerapan 
e-Gov dengan e-Monev

Nov

22
Nov

22

Bali, KREDIBEL. LKPP dan Asian Development Bank 
(ADB) menggelar Konferensi Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah secara Elektronik atau e-GP se-
Asia-Pasifik di Bali (22-24/11). Konferensi yang 
bertemakan “e-GP for Effective Public Procurement”  
ini  dihadiri lebih dari  140 peserta dari 33 negara 
se-Asia-Pasifik, termasuk dari beberapa negara di 
luar kawasan Asia-Pasifik. 

Pertemuan multilateral ini bertujuan sebagai 
ajang berbagi pengalaman dan pembelajaran 
bagi negara-negara yang menerapkan sistem 
lelang elektronik dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah. Kegiatan ini juga diharapkan mampu 
menghasilkan roadmap dan action plan yang akan 
disepakati oleh masing-masing perwakilan negara 
yang hadir. 

Kepala LKPP Agus Rahardjo mengatakan pengadaan 
barang/jasa secara elektronik telah memainkan 
peran penting dalam reformasi dan efisiensi 
pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.

Sementara Dirut Kantor Layanan Operasional Pusat 
ADB Hamid Syarif mengatakan, tender elektronik 
merupakan agenda yang sangat penting untuk 
menekan campur tangan pihak ketiga dalam proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah. 

“Campur tangan manusia ditiadakan atau paling 
tidak telah diminimalisir sehingga mampu menekan 
peluang terjadinya praktek koruptif. Ini adalah 
aspek yang paling penting,” kata Hamid. [K]

Pekanbaru, KREDIBEL. LKPP - dalam hal ini 
Direktorat Monitoring dan Evaluasi - akan 
menerapkan sistem monitoring secara online 
pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 
2012.

Sistem monitoring secara online (e-Monev) 
merupakan pengembangan dan terobosan dari 
sistem monitoring manual yang telah dimiliki LKPP 
sebelumnya. Melalui sistem ini, diharapkan kinerja 
proses pengadaan barang/jasa pemerintah akan 
meningkat.

Dalam pembukaan Sosialisasi Monitoring secara 
Online di Pekanbaru, Deputi Bidang Monitoring-
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP 
Bima Haria Wibisana memaparkan bahwa e-Monev 
merupakan penyempurnaan kesisteman yang 
berbasis elektronik.

“e-Monev tidak hanya berisi informasi pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa pemerintah saja, namun 
meliputi kesatuan bussines process. Diharapkan 
dengan e-Monev adanya tindak lanjut yang cepat 
agar menyempurnakan kebijakan” kata Bima.

Sistem ini akan menyempurnakan fungsi 
manajemen pemerintah yang tergabung dalam 
electronic government yang meliputi e-Planning, 
e-Budgeting, e-Implementation, e-Monev, dan 
e-Audit. [K]
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Jakarta, KREDIBEL. LKPP telah menyelesaikan Pilot 
Survey Compliance Performance Indicator (CPI) 
atau Indikator Kepatuhan Kerja Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah selama tahun 2010. Pemaparan 
hasil survei yang dilakukan Direktorat Iklim Usaha 
dan Kerjasama Internasional LKPP ini dilakukan 
di Jakarta (07/12). Hasilnya,  kompetensi staf 
pengadaan di sejumlah wilayah Indonesia terbilang 
kurang memuaskan dan harus ditingkatkan.

Direktur Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 
LKPP Sarah Sadiqa mengatakan, 78,1% personil 
pengadaan yang pernah terlibat sebagai panitia 
pengadaan hanya 75,6% diantaranya yang telah 
memiliki sertifikat keahlian di bidang pengadaan.  
Dari jumlah tersebut, panitia pengadaan yang 
memiliki sertifikat L2 sebanyak 64,5%, sementara 
yang bersertifikat L4 sebanyak 35,5% serta belum 
satupun yang memiliki sertifikat L5.

Hasil survey juga mengungkapkan, hanya sekitar 
34,6% persen dari pengelola pengadaan yang 
memiliki dokumen perencanaan pengembangan 
kapasitas SDM pengadaan. Angka ini terbilang 
kecil karena pengembangan kapasitas 
SDM pengadaan masih menyatu dengan 
kepegawaian, sehingga pada prakteknya tidak 
banyak kepegawaian yang memiliki rencana 
pengembangan SDM di bidang pengadaan. “Ini 
menjadi pemikiran tersendiri bagi kita, apakah 
nantinya tetap menyatu dengan kepegawaian atau 
akan dipisah,” ujar Sarah Sadiqa. [K]

Kompetensi Staf Pengada-
an Kurang Memuaskan

Des

07

Harga Kendaraan 
Plat Merah Lebih Murah
Jakarta, KREDIBEL. Kepala LKPP Agus Rahardjo 
menegaskan, harga kendaraan bermotor untuk 
pemerintah melalui pembelian langsung akan lebih 
murah dari plat hitam.

“Sebelum ada pembelian langsung, harga 
kendaraan plat merah cenderung melebihi harga 
standar biaya umum”, kata Agus dalam konferensi 
pers penandatanganan kerja sama pembelian 
langsung kendaraan bermotor pemerintah tahun 
2012 di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (01/02).

Untuk mendorong persaingan sehat, pemerintah 
telah memberikan kesempatan kepada seluruh 
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) untuk ikut 
menandatangani perjanjian kerjasama pembelian 
langsung kendaraan bermotor.

Di tahun 2011, melalui 13 ATPM yang mewakili 9 
merek kendaraan bermotor di Indonesia, tercatat 
total transaksi untuk pembelian kendaraan 
bermotor pemerintah sebesar Rp 373 miliar dengan 
jumlah pembelian 1.732 unit di seluruh Indonesia.  

Untuk tahun ini, penandatanganan kerjasama 
pembelian langsung kendaraan bermotor 
pemerintah  diikuti oleh 43  ATPM yang mewakili 15 
merek kendaraan. Terdiri dari penyedia roda empat 
(22 penyedia), roda dua (19 penyedia), serta bus 
dan truk (2 penyedia). [K]

Feb

01
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Rapat Teknis Revisi 
Perpres No.54/2010

Feb

08

Jakarta, KREDIBEL. LKPP melakukan pembahasan 
usulan revisi Perpres No.54 tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan 
menggelar rapat teknis bersama 35 Kementerian 
dan Lembaga seluruh Indonesia di Jakarta (08/02).

Rapat teknis ini dipimpin oleh Deputi Bidang 
Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP 
Himawan Adinegoro yang didampingi oleh Direktur 
Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Setya Budi 
Arijanta. “Revisi Perpres No. 54 ini dilakukan untuk 
mempercepat penyerapan anggaran negara dan 
juga memperjelas isi perpres,” kata Setya.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pada tahun lalu mengeluhkan 
minimnya penyerapan anggaran oleh kementerian/
lembaga maupun oleh pemerintah provinsi, 
kabupaten/kota. Salah satu hal yang disorot dalam 
minimnya penyerapan anggaran adalah adanya 
keluhan berbagai pihak mengenai aturan dalam 
Perpres No. 54 yang dinilai terlalu ketat.

Usulan revisi dilakukan setelah melalui kajian 
tim independen yang berasal dari tiga perguruan 
tinggi, yaitu Unpad, ITB, dan Undip. Berdasarkan 
penilaian tim pengkaji independen, beberapa 
peraturan yang perlu mengalami perubahan 
antara lain soal jaminan uang muka dan kewajiban 
sertifikasi anggota Pokja, ULP dan Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK). Revisi ini rencananya rampung 
bulan Maret dan akan segera diimplementasikan 
setelah mendapat persetujuan dari Presiden. [K]

Manado, KREDIBEL. Gubernur Sulawesi Utara 
Sinyo Harry Sarundajang berkomitmen agar 100% 
pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) Provinsi 
Sulut dibelanjakan melalui Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE).

“Saat ini pengadaan barang/jasa di Provinsi 
Sulut masih semi e-procurement, namun pada 
tahun 2012 keniscayaan bagi kami menuju full 
e-procurement”, ujar Sinyo Harry Sarundajang pada 
pembukaan pertemuan koordinasi implementasi 
pengadaan secara elektronik melalui LPSE dengan 
bupati/walikota se-Provinsi Sulawesi Utara yang 
bekerjasama dengan LKPP di Manado (09/02).

Tindak lanjut dari penerapan full e-procurement 
di Provinsi Sulut adalah mendorong terbentuknya 
LPSE di 7 kabupaten yang belum mempunyai LPSE.

Sinyo Harry Sarundajang menambahkan tentang 
pentingnya pimpinan daerah menerapkan tiga 
prinsip, yaitu full disclosure, pengendalian internal, 
dan pengelolaan keuangan daerah melalui prinsip 
akuntabilitas. Menurutnya, komitmen pimpinan 
daerah sangat penting karena sistem apapun yang 
dibuat jika komitmen longgar makan akan bubar.

Melalui kegiatan ini akan dapat mengidentifikasi 
dan mendorong kemajuan implementasi 
pengadaan secara elektronik di provinsi yang 
pertama kali mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari BPK ini, serta menciptakan 
forum komunikasi antar-LPSE di Sulut. [K]

Sulut Komitmen 100% 
Pengadaan Lewat e-Proc

Feb

09
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FOKUS UTAMA

Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres 

ini merupakan lanjutan Inpres Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberan-
tasan Korupsi Tahun 2011. Dalam dua Inpres ini, 
pemerintah mengimplementasikan enam strategi 
sesuai rekomendasi United Nation Convention 
Against Corruption (UNCAC), yaitu pencegahan 
pada lembaga penegak hukum, pencegahan 
pada lembaga lainnya, penindakan, harmonisasi 
peraturan perundang-undangan, penyelamatan 
aset hasil korupsi, kerja sama internasional, dan 
pelaporan.

Rencana aksi 2012 ini lebih menitikberatkan pada 
upaya pencegahan. Secara rinci, 106 rencana aksi 

ini terdiri atas 82 aksi bidang pencegahan, 6 aksi 
di bidang penegakan hukum, 5 aksi di bidang 
penyusunan peraturan perundang-undangan, 
7 aksi di bidang kerja sama internasional dan 
penyelamatan aset, 4 aksi di bidang pendidikan 
dan penyebaran budaya anti korupsi, dan 2 aksi di 
bidang pelaporan.

Terdapat dua poin utama yang terkait dengan 
pengadaan barang dan jasa pemerintah serta 
LKPP sebagai instansi penanggung jawab. Per-
tama, pelaksanaan whistleblower system pada 
instansi pemerintah dalam proses pengadaan  
barang dan jasa, dengan target penyelesaian April 
2012. Kedua,  pelaksanaan transparansi proses 
pengadaan badan publik pemerintah, dengan 
target penyelesaian Desember 2012. 

INPRES NO.17 TAHUN 2011 
MENEGASKAN (KEMBALI) 
WAJIBNYA E-PROCUREMENT
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Poin kedua ini 
secara khusus 
menargetkan 
bahwa dalam 
APBN/APBD 
tahun 2012, 
sekurang-
kurangnya 75 
persen dari 
seluruh belanja Kementerian/Lembaga dan 40 
persen belanja Pemerintah Daerah (Provinsi/Ka-
bupaten/Kota) yang dipergunakan untuk peng-
adaan barang dan jasa wajib menggunakan SPSE 
melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat. Instruksi 
yang lebih dikenal dengan Inpres 75-40 ini secara 
langsung “memaksa” bagi terselenggaranya pen-
erapan lelang secara elektronik (e-procurement).

“Beberapa kewajiban di tahun 2012 berkaitan 
dengan e-procurement, yaitu ditargetkan 40 
persen anggaran pengadaan daerah dan 75 
persen anggaran pengadaan instansi pusat 
diwajibkan melalui e-procurement. Selain pe-
nerapan e-procurement, Inpres 17 Tahun 2011 juga 
memandatkan pematangan sistem whistleblower 
di dalam situs pengadaan. Sistem ini memungkin-
kan terjadinya koreksi di dalam proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah,” terang Kepala LKPP 
Agus Rahardjo. 

Menurut Direktur e-Procurement LKPP Ikak G 
Patriastomo, hadirnya Inpres No.17 Tahun 2011 
diperlukan untuk menegaskan bahwa di tahun 
2012 ini e-procurement sudah menjadi sebuah ke-
wajiban. “Kondisi di setiap instansi berbeda-beda, 
baik dari komitmennya ataupun cara berpikirnya. 
Ada kepala daerah,  menteri, atau kepala lem-
baga yang begitu mendengar tentang perlunya 
e-procurement langsung menanggapi dengan 
positif. Sehingga ada beberapa tempat yang prak-
tis sudah menggunakan e-procurement secara 100 
persen melalui LPSE. Tapi ada juga yang selama 
ini masih wait and see, masih menunggu. Kalau 
tidak ada kewajiban ya nanti-nanti dulu. Nah, bagi 
tempat-tempat yang resisten seperti ini, Inpres 
ini perlu sebagai penegasan bahwa pada 2012 e-
procurement itu harus,” jelas Ikak.

Mengenai kesiapan bagi K/L/D/I untuk melaksana-
kan Inpres ini, Ikak yakin bahwa amanat untuk 
merealisasikan e-procurement bisa berjalan de-
ngan baik. “Kalau kita melihat secara luas, apakah 
Indonesia siap e-procurement? Saya bilang siap. 
Karena tidak ada alasan bagi siapapun hari ini 
untuk tidak lelang secara elektronik. Kenapa saya 

bisa bilang 
begitu? Ka-
rena LPSE 
sudah ada 
di seluruh 
Indone-
sia. Jadi 
apa yang 
menyebab-
kan orang tidak mau e-procurement, pasti ada hal 
lain di luar kesiapan infrastruktur LPSE,” tegas 
Ikak. “LPSE adalah salah satu strategi kunci dalam 
e-procurement Harusnya implementasi 100 persen 
e-procurement bisa dicapai,” imbuh pria yang lahir 
di Klaten, Jawa Tengah ini.

Mengingat aturan ini sebatas instruksi, menurut 
Ikak diperlukan mekanisme insentif dan disinsen-
tif bagi pelaksanaan instruksi ini. “Kalau tidak ada 
mekanisme seperti itu maka instruksi ini agak sulit 
tercapai, sebab wewenang LKPP terbatas hanya 
sampai pada sosialisasi. LKPP tidak bisa memberi 
sanksi atau insentif, yang bisa dilakukan hanya 
memfasilitasi,” katanya. 

Dalam upaya sosialisasi memasifkan e-procure-
ment, LKPP juga melakukannya ke kalangan dunia 
usaha. Dunia usaha merupakan faktor penting 
bagi implementasi. LKPP mendorong, memfasili-
tasi, mengakselerasi, mengkampanyekan, serta 
membangun kekritisan dunia usaha, sehingga 
mereka (dunia usaha) bisa menjadi unsur pene-
kan adanya e-procurement. Ini merupakan salah 
satu peran LKPP untuk membangun kesadaran 
dari semua pihak yang memiliki kepentingan. Jika 
itu semua bisa terbangun maka otomatis akan 
menekan implementasi e-procurement.

Selain ke dunia usaha, LKPP juga menggandeng 
lembaga lain. “Tugas utama LKPP meskipun keli-
hatannya kecil namun perlu penanganan yang be-
sar. Kami perlu membuat MoU dengan KPK, BPK, 
hingga Kepolisian. Kami perlu melatih inspek-
torat, memberdayakan social media. Itu adalah 
bagian dari tugas besar LKPP untuk sosialisasi dan 
mempercepat implementasi,” tegasnya. [K]

Ikak G Patriastomo

Tidak ada alasan bagi siapapun 
hari ini untuk tidak lelang secara 

elektronik. Karena LPSE sudah ada 
di seluruh Indonesia. Jadi apa yang 

menyebabkan orang tidak mau e-
procurement, pasti ada hal lain di 
luar kesiapan infrastruktur LPSE.

“
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FOKUS UTAMA

Perpres No.54 Tahun 2010 menyatakan  
bahwa pelaksanaan lelang secara elektronik 
(e-procurement) pengadaan barang dan 

jasa pemerintah sudah menjadi kewajiban untuk 
dimulai pada tahun anggaran 2012, meskipun 
hanya untuk sebagian saja dan tidak harus untuk 
keseluruhan paket.  

Pada 19 Desember 2011, pemerintah menerbit-
kan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 
2012. Di dalamnya terdapat poin yang makin 
menguatkan dan menegaskan kewajiban meng-
gunakan sistem e-procurement. Ketentuannya, 
pada tahun anggaran 2012 sekurang-kurangnya 
75 persen dari seluruh belanja Kementerian/Lem-
baga (K/L) dan 40 persen belanja Pemda yang 
dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib 
menggunakan e-procurement. Sebagai tindak 
lanjut Inpres tersebut, Kepala LKPP mengeluar-
kan Surat Edaran Nomor 17/KA/02/2012 tentang 
Kewajiban Pengadaan Barang/Jasa Secara Elek-
tronik. 

Berikut kutipan surat edaran tersebut yang 
terkait dengan e-procurement:
• Mulai tahun 2012 Kementerian/Lembaga (K/L) 

wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa 
secara elektronik melalui Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) sekurang-kurangnya 
75 persen dari seluruh nilai pengadaan K/L.

• Mulai tahun 2012 Pemerintah Daerah 
(Pemda) wajib melaksanakan pengadaan 
barang/jasa secara elektronik melalui LPSE 
sekurang-kurangnya 40 persen dari seluruh 
nilai pengadaan Pemda.

• Nilai pengadaan barang/jasa yang dimaksud 
pada butir pertama dan kedua adalah seluruh 
anggaran yang digunakan untuk pengadaan 
barang/jasa baik melalui swakelola maupun 
penyedia barang/jasa dengan penghitungan 
persentase belanja K/L dan Pemda seba-
gaimana tercantum pada lampiran Surat 
Edaran ini.

• K/L dan Pemda agar mengirimkan Rencana 
Umum Pengadaan (RUP) kepada LKPP untuk 
ditayangkan pada Portal Pengadaan Na-
sional melalui email rup.inaproc@lkpp.go.id 
selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2012.

• Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan 
dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa 
secara elektronik dengan menggunakan LPSE 
terdekat.

• Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka 
memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, 
Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan 
perlu segera membentuk LPSE. [K]

2012, TAHUN WAJIB
E-PROCUREMENT
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FOKUS UTAMA

WHISTLEBLOWER SYSTEM

UNTUK PENCEGAHAN, 
BUKAN BALAS DENDAM
Menurut pengaduan yang masuk ke 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
ternyata hampir 80 persen diantaranya 

adalah kasus yang terkait dengan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. Data serupa juga 
diindikasikan oleh Komisi Pengawasan Persa-
ingan Usaha (KPPU), dimana 80 persen laporan 
yang masuk terkait dengan masalah pengadaan. 
Memang, pengadaan barang dan jasa pemerintah 
merupakan ‘lahan basah’ untuk terjadinya praktik 
korupsi, karena melibatkan banyak pihak dan 
juga melibatkan sebagian besar anggaran institusi 
pemerintah. Dalam prosesnya, sangat terbuka ke-
mungkinan praktik-praktik kotor terjadi di setiap 
tahapan pengadaan.  

Di tengah situasi tersebut, terkadang ada pihak 
yang ingin melaporkan dan mengungkapkan 
terjadinya penyimpangan atau pelanggaran 
dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selama 
ini laporan lebih banyak berbentuk tertulis dan 
berasal dari pihak luar, seperti masyarakat umum 
ataupun kalangan LSM. Tentunya penyelidikan 
dan pengungkapan penyimpangan dan praktik 
korupsi akan lebih sulit serta memakan waktu 
lebih lama dibandingkan jika ada whistleblower 
alias orang dalam sebagai pembongkar kasus. 
Oleh karena itulah, LKPP membentuk whistle-
blower khusus pengadaan barang/jasa pemerin-
tah, dengan meluncurkan website resmi di www.
wbs.lkpp.go.id. Keberadaan sistem whistleblower 

di LKPP ini juga merupakan 
salah satu amanat Inpres No. 
17 Tahun 2011 tentang 
Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Korupsi Tahun 
2012.

“Kebanyakan 
persoalan di pengadaan 

mungkin karena adanya konspirasi dari pelaksana 
pengadaan dengan penyedia barangnya. Dengan 
melihat perkembangan selama ini dimana gerak-
an antikorupsi mulai menggeliat dan semakin 
banyaknya masyarakat yang punya keinginan 
untuk mengadukan penyimpangan di lapangan 
namun tidak mempunyai saluran, maka whistle-
blower system ini dibentuk untuk mengefektifkan 
pengaduan-pengaduan yang ada. Selama ini 
laporan hanya berupa surat kaleng maupun dari 
sumber tidak jelas lainnya,” ujar Iskandarsyah, 
Kasubdit Saksi Ahli Direktorat Penanganan Per-
masalahan Hukum LKPP.  

 ”Pasti ada saja celah untuk memanipulasi proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah.  Celah-celah 

WHISTLEBLOWER VERIFIKATORBUKA 
KOTAK KOMUNIKASI

MEMERIKSA DATA PENGADUAN
MEMINTA BUKTI TAMBAHAN

KIRIM PENGADUAN
KIRIM FILE PENDUKUNG
MEMANTAU SITUS PENGADUAN
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tersebut biasanya diketahui whistleblower atau 
orang dalam. Whistleblower System merupa-
kan sarana baru yang dapat dimanfaatkan oleh 
whistleblower untuk mengadukan penyimpangan 
yang terjadi dalam proses pengadaan barang/
jasa pemerintah, termasuk dugaan KKN,” tambah 
Djamaludin Abubakar, Deputi Bidang Hukum dan 
Penyelesaian Sanggah LKPP.

Menurut Deden, sapaan akrab Djamaludin, 
whistleblower ini lalu dibimbing dan diarahkan 
oleh LKPP dalam mengumpulkan bukti-bukti 
terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang 
dan jasa, bisa berupa foto, rekaman percakapan, 
atau dokumentasi. “Whistleblower melaporkan, 
kita arahkan, kita buat dia mengumpulkan barang 
bukti. Secara sistem juga jika ada laporan-laporan, 
fotokopi, bentuk tertulis, dan lain sebagainya, 
itu akan kita modify. Yang terpenting adalah kita 
bisa menarik kesimpulannya. Langkah ini sekali 
lagi diambil untuk melindungi identitas si pelapor, 
karena gaya orang menulis akan ketahuan siapa 
orang ini sebenarnya. Oleh karena itu jika ada 
laporan yang masuk dalam sistem, verifikator 
yang akan memodifikasi supaya orang ini (pe-

lapor) tidak 
ketahuan iden-
titasnya. Baik 
dari pengung-
kapan sendiri 
maupun dari 
dokumen-
dokumen 
yang muncul,” 
terang Deden.  

Setelah me-
nerima laporan 
dari whistle-
blower, veri-
fikator akan 
menyerahkan 
kepada tim penelaah. Dari tim penelaah bisa diam-
bil keputusan apa yang akan dilakukan. “Apakah 
laporan ini sifatnya fitnah atau fakta. Tim pene-
laah bisa meminta tim verifikator untuk meleng-
kapi data untuk memperkuat laporan. Nanti pihak 
verifikator akan berkomunikasi dengan si pelapor 
melalui kotak komunikasi. Kotak komunikasi 
ini hanya bisa dibuka oleh yang bersangkutan, 

KOTAK 
KOMUNIKASI

BUKA 
KOTAK KOMUNIKASI
(BUAT NAMA SAMARAN 

& PASSWORD)

BUAT 
PENGADUAN

WBS PBJ

LOGIN

PREVIEWCEK
FORM

LENGKAP

EDIT

TIDAK LENGKAP

ISI
FORM

LIHAT
PENGADUAN

LOG OUT

OPSI

LIHAT STATUS

STATUS
PENGADUAN

TAMBAHKAN 
INFORMASI, 

KETERANGAN 
PENDUKUNG, 

ATAU FILE TAMBAHAN

SIMPAN

DATA
PENGADUAN

- INSTANSI
- PERIHAL PENGADUAN *
- NAMA PAKET KEGIATAN *
- WAKTU TERJADI
- DUGAAN YANG TERLIBAT
- SAKSI
- URAIAN PENGADUAN *
- LAMPIRAN DATA PENDUKUNG

TERDAFTAR

TAMBAH 
INFORMASI

ALUR PENGADUAN MELALUI
WHISTLEBLOWER SYSTEM

Djamaludin Abubakar
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•	 Whistleblower	adalah	orang
	dalam	Kemente

rian/Lembaga/

Satuan	Kerja	Pe
rangkat	Daerah

/Institusi	lain	ya
ng	memiliki	

informasi/akses
	informasi	dan	m

engadukan	perb
uatan	yang	

terindikasi	peny
impangan	dalam

	proses	pengada
an	barang/

jasa	pemerintah
	yang	terjadi	di	

dalam	organisas
i	pengadaan	

tempat	dimana	
orang	tersebut	

bekerja;

•	 Verifikator	adala
h	Pegawai	Nege

ri	Sipil	yang	dite
tapkan	

Kepala	Lembaga
	Kebijakan	Peng

adaan	barang/Ja
sa	Peme-

rintah	untuk	m
elakukan	komun

ikasi	dan	verifik
asi	data	

serta	informasi	
yang	disampaik

an	whistleblowe
r;

•	 Penelaah	adalah
	tim	yang	diteta

pkan	Kepala	Lem
baga	

Kebijakan	Penga
daan	Barang/Jas

a	Pemerintah	un
tuk	

melakukan	pene
laahan	terhadap

	kasus	yang	disa
mpaikan	

whistleblower.

Daftar Istilah...

Perlindungan Whistleblower
Hak perlindungan whistleblower berupa:
1. Identitas dirahasiakan baik oleh sistem maupun mekanisme.
2. Tidak menjadikan yang bersangkutan sebagai saksi pada kasus yang diadukan kecuali yang ber-

sangkutan bersedia/setuju menjadi saksi.
3. Perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
4. Dalam hal whistleblower memerlukan perlindungan hukum dan perlindungan dari tindakan-tindak-

an intimidatif lainnya, pejabat yang berwenang dapat menyampaikan permintaan perlindungan 
secara tertulis yang ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penghargaan Whistleblower
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian 
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 jo Pasal 9 menyata-
kan:
“Setiap orang, organisasi masyarakat, LSM yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan 
atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan berupa piagam atau premi 
(sebesar 2% dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan).”

pelapor dan verifikator. Proses pelengkapan 
dokumen ini dilakukan sampai verfikator dan 
penelaah merasa yakin bahwa laporan tersebut 
bukan fitnah tetapi fakta,” tegas Deden.

Pengaduan yang bisa disampaikan whistleblower 
adalah pengadaan yang menggunakan Perpres 
No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. “Kriterianya, pertama kasus itu 
berdampak luas pada masyarakat. Kedua, untuk 
di pusat, hanya kasus pengadaan di atas Rp 10 
miliar rupiah yang diproses. Ketiga, pengadaan 
yang dilaksanakan menggunakan Perpres No. 
54/2010. Jadi kalau masih menggunakan Keppres 
No. 80/2003 kami tidak bisa memprosesnya,” 
kata Iskandarsyah. 

Pengaduan dari whistleblower ini nantinya akan 
ditindaklanjuti oleh LKPP, untuk kemudian dite-
ruskan ke APIP K/L/D/I dan/atau instansi pene-
gak hukum. Pada tahap awal ini, whistleblower 
system pengadaan barang/jasa pemerintah masih 
terpusat di LKPP. Ke depan, whistleblower system 
diharapkan dapat terpasang di setiap kemente-
rian, lembaga, serta pemerintah daerah baik di 
provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Deden, sistem whistleblower LKPP ini se-
benarnya diletakkan lebih sebagai suatu tindakan 
preventif, bukan sebagai suatu tindakan untuk 

balas 
dendam. “Sistem whistle-

blower ini ada justru untuk melindungi proses 
pengadaan agar jangan sampai jadi kasus pidana. 
Jadi lebih untuk membangun self-correction.
Untuk mencegah penyimpangan dari awal, mulai 
dari penyimpangan administrasi jika ditemkan. 
Kita tidak mau ini berlanjut hingga kontrak 
selesai, menjadi kasus pidana, dan masuk dalam 
ranah kerugian negara. Nah, kita kembangkan sis-
tem whistleblower ini ke arah sana. Tidak seperti 
persepsi selama ini, bahwa whistleblower adalah 
untuk menghukum orang yang sudah melakukan 
penyimpangan pidana,” tutur Deden. [K]
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TATA CARA PENGELOLAAN 
PENGADUAN ORANG DALAM 

(WHISTLEBLOWER) 
PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Whistleblower menyampaikan pengaduan melalui link whistleblower system;
berkomunikasi dengan verifikator LKPP melalui kotak (box) komunikasi di dalam 
whistleblower system disertai dengan alat bukti konkret.

2. Verifikator menerima pengaduan whistleblower melalui sistem elektronik 
(whistleblower system); 
a. Verifikator menerima laporan dari whistleblower melalui sistem elektronik 

berupa bukti permulaan yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya pe-
nyimpangan ketentuan dan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan/atau KKN, 
berupa:
1. Data/dokumen;
2. Gambar; dan/atau
3. Rekaman

b. Verifikator membuat resume pengaduan dengan menyembunyikan identitas peng-
adu.

c. Verifikator meminta tambahan alat bukti kepada whistleblower melalui “ko-
tak komunikasi”. Hasil konfirmasi tersebut akan tersimpan dalam “kotak 
komunikasi”.

3. Administrator menentukan penelaah resume pengaduan;
a. Hasil resume pengaduan yang telah tersimpan di “kotak komunikasi” disam-

paikan kepada administrator.
b. Administrator menentukan penelaah resume pengaduan.
c. Administrator menyempaikan resume pengaduan kepada penelaah melalui “ko-

tak komunikasi”.
4. Penelaah melakukan telaah terhadap resume pengaduan;

a. Penelaah melakukan telaah terhadap materi resume pengaduan yang akan 
menghasilkan materi pengaduan.

b. Penelaah mengadakan rapat panel diskusi terhadap resume pengaduan jika 
penelaah tidak menemukan jawaban yang tepat atas resume pengaduan terse-
but yang dihadiri oleh seluruh verifikator dan administrator.

c. Penelaah meminta tambahan alat bukti kepada administrator yang akan dis-
ampaikan kepada verifikator melalui “kotak komunikasi”. Verifikator akan 
meminta tambahan alat bukti kepada whistleblower melalui “kotak komuni-
kasi”.

d. Penelaah memberikan hasil telaahan resume pengaduan kepada Pimpinan LKPP 
yang akan diteruskan kepada Kepala LKPP.

5. Kepala LKPP menindaklanjuti hasil telaah resume pengaduan;
Kepala LKPP menyampaikan hasil telaahan yang perlu ditindaklanjuti kepada 
APIP K/L/D/I dan/atau instansi berwenang.

Waktu Pelaksanaan:
Total waktu pelaksanaan sejak data lengkap diterima hingga menjadi kertas kerja 
dilaksanakan selama 24 hari kerja atau 192 jam kerja. 
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FOKUS UTAMA

KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN

INSPIRASI PENGADAAN 
DARI TIMUR
Untuk menuju Masamba, ibukota kabupa-

ten Luwu Utara, diperlukan waktu hampir 
12 jam perjalanan darat menggunakan bus 

dari Makassar, ibukota Sulawesi Selatan. Namun 
siapa kira, meski tidak mudah untuk mencapai 
Luwu Utara, banyak daerah lain yang “belajar” 
tentang pengadaan barang dan jasa pemerin-
tah di kabupaten yang berada di utara Provinsi 
Sulawesi Selatan ini.  

Bisa dikatakan, Kabupaten Luwu Utara yang 
baru berusia 13 tahun ini adalah pelopor kabu-
paten di Indonesia yang mengadopsi konsep full 
e-procurement dengan melelang seluruh paket 
pengadaannya melalui sistem lelang secara 
elektronik. Langkah Luwu Utara dalam menga-
dopsi dan mewajibkan pemakaian e-procurement 

didasarkan pada terbitnya Peraturan Bupati 
No. 14 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Proses 
Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah 
Daerah dengan Sistem e-Procurement. 

Awalnya, sistem e-procurement yang digunakan 
oleh Luwu Utara mengadopsi sistem yang dikem-
bangkan oleh Pemerintah Kota  Surabaya. Pemda 
Luwu Utara secara khusus melakukan studi ban-
ding dan pelatihan di Surabaya. 

“Sangat penting untuk mengetahui lebih banyak 
informasi tentang e-procurement serta memper-
oleh gambaran secara lebih komprehansif dalam 
persiapan maupun pelaksanaan e-procurement. 
Untuk itu sejumlah pejabat eksekutif maupun 
legislatif Pemkab Luwu Utara melakukan studi 
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banding 
ke Pemkot 
Surabaya 
yang pada 
saat itu 
sudah me-
nerapkan 
e-procure-
ment,” 
kata Arief R 

Palallo, Kepala Dinas Kominfobudpar Luwu Utara 
yang juga Kepala LPSE Pemkab Luwu Utara.

Kunjungan ke Surabaya menghasilkan Memoran-
dum of  Understanding (MoU) antara Pemkab 
Luwu Utara dengan  Pemkot Surabaya, yang  
mengatur proses adopsi e-procurement melalui 
Training of Trainers (ToT) bagi para panitia dan 
penyedia barang dan jasa, serta pengelola sekre-
tariat e-procurement  yang dilaksanakan di Kota 
Surabaya dan Kota Banjar Baru. 

Hasilnya, Luwu Utara berhasil melakukan soft 
launching e-procurement dengan alamat di www.
eproc.luwuutara.go.id yang dilaksanakan pada 
tanggal 18 Februari 2009. Launching ini ditandai 
dengan lelang perdana tujuh paket pengadaan 
dengan nilai total Rp 6,7 miliar. 

Selanjutnya, semua pengadaan barang dan jasa 
di Luwu Utara dengan nilai minimal Rp 100 juta 
wajib melalui e-procurement. Dengan penerapan 

sistem ini, Kabu-
paten Luwu Utara 
pada tahun 2009 
berhasil meng-
hemat dengan 
efisiensi anggaran 
sebesar 10,70 
persen dari 235 
paket pekerjaan 

yang dilelang dengan total anggaran  Rp 133,9 
miliar.

Setelah setahun menggunakan sistem ‘ala’ Sura-
baya, Pemkab Luwu Utara menilai masih terdapat 
beberapa kelemahan. Sehingga sejak 18 Februari 
2010, Luwu Utara secara resmi bermigrasi ke sis-
tem full e-procurement yang dikembangkan oleh 
LKPP, melalui  website www.lpse.luwuutara.go.id. 
Untuk mengantisipasi sitem baru ini, Pemkab 
Luwu Utara kembali melakukan  pelatihan, sosial-
isasi, serta simulasi terhadap  sistem ini. 

“Sistem yang dikembangkan LKPP ini memang 
baru, namun sistem baru ini dapat lebih mudah 
dipahami karena pada prinsipnya tidak jauh 
berbeda dengan sistem sebelumnya. Hanya saja 
struktur organisasi Sekretariat Layanan e-Pro-
curement berubah menjadi Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE),” ujar Arief.

Dengan sistem LPSE ini, pada 2010 Luwu Utara 
berhasil mencapai efisiensi anggaran sebesar 6,71 
persen dari 97 paket pekerjaan yang dilelang, 
dengan total anggaran Rp 83,88 miliar.

Infrastruktur teknologi
Khusus untuk mendukung pelaksanaan layanan 
e-procurement, Pemkab Luwu Utara melalui 
APBD-P 2008 mulai memfokuskan pengadaan 
infrastruktur dan teknologi informasi (TI), training 

Status Transaksi LPSE Luwu Utara (2009-2011)

No Uraian 2009 2010 2011

1 Jumlah Tender/Paket 235 97 226

2 Nilai Pagu (Rp) 152.795.482.082 90.247.078.179 151.282.923.096

3 Paket Selesai 196 96 222

4 Nilai Pagu Selesai (Rp) 133.872.896.797 89.922.078.179 150.485.423.096

5 Nilai Hasil Lelang (juta Rp) 119.543.280.204 83.886.381.683 133.083.220.150

6 Selisih Pagu dan Hasil Lelang (Rp) 14.329.616.592   6.035.696.496 17.402.203.046

7 Selisih Pagu dan Hasil Lelang (%) 10,70 6,71 11,56

Sumber: Smart Report LPSE Luwu Utara, 31 Desember 2011

Arief R Palallo

Kita latih 230 pengusaha 
lokal selama enam bulan, 
mulai dari cara membuat 

email hingga cara penggunaan 
LPSE. Terus terang prosesnya 

memakan waktu yang lama dan 
harus berulang-ulang.

“
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aparat di SKPD-SKPD, serta training untuk para 
penyedia (vendor). Untuk infrastruktur teknologi 
ini,  sejak 2005 Pemkab Luwu Utara sudah meya-
kini bahwa teknologi akan memegang peranan 
penting di masa yang akan datang. “Luwu Utara 
mulai membangun menara-menara telekomu-
nikasi dan satelit untuk akses internet. Waktu 
itu bahkan belum ada satupun warung internet 
(warnet) di sini,” ujar Arief.

“Pada 2008 kami anggarkan Rp 1 miliar untuk 
menyediakan perangkat untuk pengadaan e-
procurement ini. Layanan e-procurement ini ‘kan 
layanan 24 jam, bukan hanya jam kantor saja. Jadi 
dibutuhkan kecepatan internet yang bisa diandal-
kan. Kalau hanya mengandalkan internet dengan 
bandwidth yang up to 1 Mbps itu tidak pasti tak 
akan cukup. Kita gunakan fasilitas internet mela-
lui VSAT dengan kapasitas 3 Mbps untuk melayani 
proses lelang berbasis elektronik di sini.  Kami me-
mang menggunakan satelit yang lebih mahal tapi 
bisa menjamin kestabilan dan kecepatan akses,” 
Arief mengungkapkan. 

Selain infrastruktur teknologi, persoalan SDM ter-
masuk di dalamnya kesiapan para penyedia tak lu-
put diperhatikan. “Para penyedia ini adalah salah 
satu faktor utama keberhasilan e-procurement. 
Tanpa para penyedia yang bisa memanfaatkan 
teknologi informasi, maka sistem ini tak akan bisa 
berjalan. Mereka lebih terbiasa dengan sistem 
manual. Ketika itu para penyedia yang kami 
training bahkan belum pernah melihat komputer, 

memegang mouse, apalagi mengakses internet. 
Kita latih 230 pengusaha lokal selama enam 
bulan, mulai dari cara membuat email hingga cara 
penggunaan LPSE. Terus terang prosesnya mema-
kan waktu yang lama dan harus berulang-ulang,” 
kenang Arief. 

Saat ini, Pemkab Luwu 
Utara telah menye-
diakan gedung khusus 
sebagai pusat layanan 
e-procurement yang 
dilengkapi dengan 
berbagai fasilitas pe-
nunjangnya. Di bidding 
room yang sekaligus 
digunakan sebagai 
training room  terda-
pat 10 unit komputer. 
Sementara  di sekre-
tariat e-procurement 
ada 10 unit komputer, 
4 laptop, serta  2 unit 
server. Jaringan telpon 
dan local area network 

Bidding room.

VSAT kapasitas 3 Mbps untuk mendukung kegiatan LPSE.
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Sejak kami memimpin kabupaten ini, yang 
jelas bahwa pemerintahan di kabupaten 
ini pada dasarnya memang sudah berjalan 

cukup baik. Dari founding fathers-nya sudah 
bagus. Kami hanya meneruskan kondisi yang sus-
tainable yang sudah terbangun sedemikian rupa 
sebelum saya menjabat. 

Berikutnya, SDM dan aparat sipil di kabupaten ini 
cukup baik. Pimpinan hanya tinggal menggerakan 
roda pemerintahan secara bersama-sama. Ini dua 
faktor penting menurut saya dalam menjalani 
pemerintahan. Jadi selama setahun belakang-
an kami memimpin, kami belum menemukan 
sesuatu yang menyulitkan.

Untuk menciptakan SDM yang baik, diperlukan 
adanya sistem yang baik. Dalam sistem ini, ada 
sistem reward yang sebanding bagi aparat yang 
berkinerja baik. Kami aktif melakukan pelatihan 
dalam berbagai bentuk termasuk bimbingan 
teknis. Tahun lalu misalnya, kami kirimkan orang 
untuk (belajar) ke luar dan nanti ketika mereka 
kembali kita harapkan melakukan semacam 
training  atau sharing knowledge kepada rekan-
rekan di departemennya.  Kami juga menyiapkan 
agenda khusus rutin, yakni untuk berkomunikasi 
tiga bulan sekali dengan semua stakeholder 
termasuk di dalamnya masyarakat, LSM, pekerja 
sosial, pendamping, serta dari pemerintah daerah 
sendiri. Kita duduk bersama-sama untuk mencari 
tahu program kerja, targetnya apa saja, pekerjaan 

sudah sam-
pai mana.

Alhamdulil-
lah bahwa 
pada kepe-
mimpinan 
bupati saat 
ini sudah 
menerima 
14 peng-
hargaan, 
beberapa 
diantaranya 
bahkan ting-
kat nasional. 
Belum lagi 
di tingkat 
provinsi juga cukup banyak. Misalnya, Luwu Utara 
masuk dalam nominasi IGA (Indonesia Govern-
ment Award) bidang akuntabilitas, dalam hal 
ini e-procurement. Kemudian dari penilaian BPK 
berupa opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), 
yang menjadi satu-satunya di Sulawesi Selatan 
dan yang pertama di kawasan timur Indonesia. 
Juga juara 8 penilaian LKPPD tingkat nasional. 
Penghargaan karang taruna terbaik nasional, 
pelayanan kesehatan terbaik nasional, pemuda 
pelopor pertanian, dan penghargaan Adipura un-
tuk kedua kalinya. Jadi memang kerja keras dari 
semua pihak yang luar biasa sehingga Luwu Utara 
bisa meraih apresiasi sedemikian besar ini.

INDAH PUTRI INDRIANI
(Wakil Bupati Luwu Utara)

E-PROCUREMENT  MENGUBAH 
BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA

(LAN) antar unit di lingkup instansi pemerintah 
untuk penunjang kinerja panitia pengadaan juga 
disiapkan. Selain itu tersedia juga back-up server 
data yang selalu identik dengan server induk un-
tuk menjamin kemanan dan kecepatan akses. 

“Sejak 2009 saya sudah mencoba dan meng-
gunakan sistem LPSE ini dan sudah ikut puluhan 
kali tender sejak saat itu. Hampir tiap tahun kami 

memenangkan tender untuk dikerjakan. Dengan 
sistem LPSE, pengadaan menjadi jauh lebih baik, 
sangat berbeda dengan sistem manual. Kemu-
dahannya karena kita tak perlu bertatap muka, 
hanya tinggal cari informasi di internet, dan 
itupun bisa dikerjakan dari rumah,” kesan Misba-
hudin, salah seorang penyedia lokal yang tengah 
mengunjungi LPSE Luwu Utara.  [K]
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Memang, kabupaten ini cukup jauh secara geo-
grafis dari pusat pemerintahan provinsi. Meski-
pun demikian, kami yakin bahwa kabupaten ini 
punya potensi yang luar biasa. Ini yang membuat 
kami merasa tertantang. Tetapi intinya adalah 
kami bukan semata-mata ingin mencapai hasil 
saja, tetapi lebih kepada proses untuk mencapai 
hasil yang baik tersebut. Jangan sampai peng-
hargaannya menjadi semu. Ini justru kami jadikan 
sebagai motivasi untuk lebih baik lagi.

Untuk e-procurement, kita harus mengerti bahwa 
lelang secara elektronik ini sebenarnya upaya 
untuk memperluas cakupan pasar dan mening-
katkan persaingan yang sehat dengan interaksi 
yang lebih baik. Selama ini memang pasti masih 
ada kekurangan. Apakah dengan penerapan 
e-procurementini KKN jadi hilang sama sekali? 
Tentu saja tidak. Apakah karena e-procurement 
ini premanisme jadi tidak ada? Tetap ada, bahkan 
pernah ada kasus dimana kami harus melibatkan 
Brimob untuk membantu mengatasinya. Namun 
kami sangat yakin bahwa e-procurement adalah 
langkah yang terbaik. Pada prosesnya, e-procure-
ment memunculkan perasaan aman dan nyaman 

karena sistem elektronik ini mengedepankan 
transparansi, dan kompetisinya pun berlangsung 
adil dan terbuka. E-procurement  juga mengubah 
budaya kerja aparatur negara, sehingga tidak ada 
lagi toleransi keterlambatan dan memastikan 
semua proses, ketentuan, dan persyaratan dipe-
nuhi. E-procurement  juga mengubah interaksi 
pelaku usaha dengan pemerintah.  

Seluruh proses pengadaan dari mulai pengumum-
an tender hingga pengumuman pemenang 
tercatat dalam sistem, sehingga setiap kegiatan 
mencerminkan kinerja organisasi serta men-
jalankan fungsi monitoring. E-procurement  juga 
memudahkan audit oleh akuntan publik maupun 
oleh BPK nantinya.  [K]

Lelang secara elektronik ini sebe-
narnya upaya untuk memperluas 

cakupan pasar dan meningkatkan 
persaingan yang sehat dengan 

interaksi yang lebih baik.  
“

Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si 
Lahir: Jayapura, 7 Februari 1977
Riwayat Pekerjaan:
• Dosen Fisip Univ. Indonesia Jakarta
• Dosen Fisip Univ. Bung Karno Jakarta
• Dosen Fisip Univ. Muhammadiyah Jakarta
• Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI Bidang 

Pemerintahan Dalam Negeri dan Otda
• Wakil Bupati Luwu Utara 2010-2015 
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BUKAN LAGI 40%, 
TAPI SUDAH 100%!

WAWANCARA

Arifin Junaidi (Bupati Luwu Utara)
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Penerapan e-procurement memang tidak bisa serta-mer-
ta. Hal ini juga yang dialami oleh Luwu Utara, yang mulai 
menyadari pentingnya pengadaan berbasis teknologi in-
formasi ini jauh sebelumnya.  Tahun 2008, mereka sudah 
menimba ilmu hingga ke Surabaya, demi mewujudkan 
e-procurement di Luwu Utara. Hasilnya, sejak 2010 peng-
adaan barang dan jasa di Kabupaten Luwu Utara telah 
dilakukan secara full e-procurement. 

Bagaimana Luwu Utara melakukan ini semua? Apa saja 
upaya yang telah mereka lakukan? Bagaimana komitmen 
dari pemimpin daerah ini bagi terwujudnya e-procure-
ment? Berikut wawancara Gigih Pribadi dan Arif Haryan-
to dari Majalah KREDIBEL dengan Arifin Junaidi, Bupati 
Luwu Utara, Jum’at, 9 Maret 2012, di ruang kerjanya.

Bagaimana awalnya Kabupaten Luwu Utara mulai 
menerapkan sistem lelang secara elektronik atau e-
procurement ini? 
Ketika saya bincang-bincang dengan beberapa teman, 
sebagian besar dari mereka nampaknya lebih suka meng-
gunakan sistem pengadaan manual. Entah apa alasannya. 
Apakah menguntungkan negara atau menguntungkan 
pribadi. Kami di Luwu Utara sendiri memulainya secara ber-
tahap, yang dimulai tahun 2008 dengan rajin mengadakan 
pelatihan-pelatihan. Kemudian pada 2009 kami sudah mulai 
dengan sistem semi elektronik, dan akhirnya pada 2010 
sistem e-procurement sudah berjalan penuh. 

Memang awalnya memulai sesuatu yang baru itu pasti ada 
tantangan, tetapi kita tidak akan maju kalau kita takut ada 
tantangan. Alhamdulilah banyak manfaatnya. Pertama, 
kita menghemat biaya 10-15 persen dibandingkan dengan 
pengadaan manual. Kedua, karena tidak ada lagi hubungan 
langsung antara pihak rekanan dengan panitia maka de-
ngan demikian kita juga menghindari terjadinya KKN. 
Karena memang dengan adanya sistem seperti ini tidak 
memungkinkan KKN terjadi, meskipun ada saja usaha untuk 
ke arah sana. Jadi kalau ada perusahaan yang menang ten-
der, itu murni karena mereka menang, bukan karena titipan 
bupati atau pihak manapun. 

Jadi menurut saya e-procurement ini sangat menguntung-
kan negara. Terbukti banyak daerah yang sudah berkun-
jung ke sini. Mereka melakukan semacam studi banding 
dan belajar mengenai sistem ini di Luwu Utara. Padahal 
kami sendiri merasa tidak lebih maju daripada daerah lain. 
Kesimpulannya, sistem e-procurement ini sangat baik demi 
kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan sekaligus 
menghemat pengeluaran negara. 

Meskipun hanya 
merupakan sebuah 

kabupaten kecil di utara 
Provinsi Sulawesi Sela-

tan, banyak pihak 
menunjuk kabupaten 

yang beribukota di 
Masamba ini sebagai 

best-practice penerapan 
lelang secara elek-

tronik (e-procurement) 
di tanah air. Ketika 

daerah lain baru di-
wajibkan untuk men-

jalankan lelang secara 
elektronik minimal 40 

persen di 2012 ini, Luwu 
Utara bahkan 100 persen 
pengadaan barang dan 
jasanya telah menggu-
nakan e-procurement, 

jauh sebelum terbitnya 
Inpres No.17/2011. 
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Tetapi lucunya tidak sedikit yang datang ke saya 
untuk meminta sistem ini ditiadakan ketika saya 
diangkat menjadi bupati pada 2010. Mereka 
meminta agar kembali ke sistem manual karena 
merasa tidak dapat apa-apa dari pengadaan ini. 
Saya bilang, dengan sistem ini kita justru dapat 
fasilitas dari pemerintah, buat apa kembali (ke 
manual). Terbukti, di tahun 2012 ini pemerintah 
pusat telah mengharuskan agar e-procurement di-
laksanakan. Jadi jauh sebelum pemerintah pusat 
mengharuskan, kita sudah terapkan di sini. 

Bagaimana dengan komentar atau tanggapan 
kabupaten di sekitar Anda tentang e-procure-
ment yang Anda terapkan di Luwu Utara? 
Sebagian masih bertanya-tanya buat apa mene-
rapkan e-procurement seperti ini, tetapi tetap 
saya dorong mereka untuk mulai menggunakan-
nya. Ternyata sekarang mereka baru sadar bahwa 
sistem ini akhirnya diharuskan oleh pemerintah. 
Kebijakan seperti ini sebenarnya tergantung dari 
kepentingan di tiap daerah yang berbeda-beda. 
Tak bosan-bosan setiap kali bertemu mereka, 
saya selalu menyarankan agar mereka meng-
gunakan sistem e-procurement ini. Ini pasti akan 
memudahkan mereka dan memperkecil celah 
kecurangan dan pelanggaran. 

Mengingat diperlukannya komitmen dalam 
menjalankan e-procurement, bagaimana dengan 
komitmen Anda sendiri sebagai pemimpin?
Tentu saja kami harus tetap berkomitmen penuh. 
Apalagi sebelum saya menjabat bupati, saya 
adalah wakil bupati yang ikut dalam menginisiasi 
pengadaan secara e-procurement ini semenjak 
awal. Saya mengerti betul manfaat dari sistem 
ini dan tahu betapa teman-teman di LPSE ini 
telah bekerja dengan baik. Meskipun tentu saja 
masih ada kekurangan karena keterbatasan kami. 
Adalah sebuah prestasi bagi kami saat melihat 
laporan BPK kemarin dimana kabupaten kami 
mendapat penilaian yang tinggi. Kami ini pertama 
dan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Sela-
tan dan bahkan di Indonesia Timur yang meraih 
predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) hasil 
audit BPK.

Bagaimana kesiapan Luwu Utara menghadapi 
keharusan pemerintah melalui Inpres 17/2011 
bahwa 40 persen pengadaan di pemerintah 
daerah harus melalui e-procurement?
Ya, kita bahkan sudah siap sejak 2009. Kita saat 
ini bukan lagi 40 persen, tetapi sudah 100 persen 

melalui e-procurement. Karena (di Luwu Utara) 
pengadaan yang nilainya di bawah 100 juta itu 
‘kan melalui pengadaan langsung, sementara mu-
lai dari nilai pengadaan di atas 100 juta itu sudah 
wajib melalui e-procurement semua. Sebelum ada 
peraturan mengenai nilai transaksi berapa yang 
harus lewat proses lelang atau tidak, kami sudah 
memulainya terlebih dahulu. Luwu Utara mungkin 
bukan yang terbaik, tetapi dalam banyak hal kami 
selalu memulai pertama. Kalau kita sudah menjadi 
yang pertama, pada akhirnya jadi yang terbaik. 
Untuk mewujudkannya kami selalu kuatkan 
komitmen kami.  

Dari sisi anggaran demi memperkuat komitmen 
untuk proses pengadaan ini, berapa yang diang-
garkan kabupaten ini? 
Anggaran belanja daerah sejak tiga tahun 
kemarin memang terbatas, kurang dari Rp 700 
miliar. Dari anggaran itu, kami selalu mencoba 
menyeimbangkan belanja langsung dan belanja 
tidak langsung. Setelah saya bandingkan dengan 
kabupaten lain di Pulau Jawa, ternyata berbeda. 
Di Jawa, 70 persen belanja pegawai, dan hanya 30 
persen belanja langsung. Kalau di sini kami coba 
buat berimbang, meskipun memang biaya tidak 
langsung kita ditekan, sebab nantinya biaya lang-
sung digunakan untuk biaya tidak langsung juga. 
Tetapi memang rasio anggaran masih timpang. 
Luwu Utara saya analogikan sebagai rumah tipe 
150, luas sekali. Kalau kami isi dengan sepuluh 
perabotan, maka belum nampak. Tapi ada daerah 
yang sebaliknya.

Apa saja prestasi dan penghargaan yang telah 
diraih Luwu Utara? Lalu apa yang ingin diraih ke 
depannya?
Kami senantiasa ingin menjadi kabupaten yang 
bisa mengejar ketertinggalan. Meskipun kami 
baru berumur 13 tahun, tetapi kami ingin sejajar 
dengan kabupaten lain yang mungkin lebih maju. 
Kami ingin menjadi kabupaten yang terkemuka 
di Indonesia. Pada 2011, kami meraih peringkat 8 
penyelenggaraan pemerintahan terbaik di antara 
lebih dari 470 kabupaten/kota di Indonesia. Tahun 
ini pun Luwu Utara kembali masuk nominasi 
10 besar kabupaten berkinerja terbaik tingkat 

Luwu Utara mungkin 
bukan yang terbaik, 

tetapi dalam banyak hal 
kami selalu memulai pertama. "
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nasional, dan merupakan satu-satunya kabupaten 
di luar Pulau Jawa yang akan dikunjungi untuk 
dilakukan evaluasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan oleh tim dari pusat.

Luwu Utara juga sudah 3 tahun berturut-turut 
mendapat penghargaan di ajang Otonomi Awards 
yang diadakan oleh The Fajar Institute of Pro Oto-
nomi (FIPO), meraih penghargaan Piala Adipura, 
dan lain sebagainya. Setidaknya sepanjang tahun 
kemarin sudah ada 20 prestasi yang kami raih 
dalam satu tahun. Tapi tentu kami bekerja bukan 
untuk mengejar prestasi tetapi untuk menye-
jahterakan masyarakat. Jika kemudian ada pihak 
lain yang menganggap itu patut diberi penghar-
gaan, ya tentu kami terima dengan senang hati.
 
Untuk mendukung e-procurement diperlukan 
infrastruktur teknologi termasuk, di dalamnya 
adanya akses internet yang baik. Bagaimana 
dengan fasilitas tersebut di daerah yang bisa 
dikatakan jauh dari mana-mana ini? 
Kebijakan di bidang teknologi informasi (TI) ini su-
dah sangat kuat saat saya masih menjadi wakil bu-
pati sebelum ini. Kami sudah mulai membangun 
menara telekomunikasi untuk akses internet sejak 
2005. Kami bangun sedikit demi sedikit meskipun 
dengan anggaran terbatas. Kami juga lakukan 

studi banding ke Surabaya untuk mencari bentuk 
kebijakan yang baik dalam pemerintahan berbasis 
TI. Termasuk di dalamnya adalah pengadaan yang 
berbasis elektronik atau e-procurement. 

Anggaran TI kami meskipun kecil, namun sampai 
sekarang tetap kami anggarkan, bahkan menjadi 
stimulan bagi daerah lain . Memang dari awal 
kami sudah memiliki komitmen tinggi terhadap 
TI ini. 

Sejalan dengan visi kami untuk menjadi kabu-
paten inovasi, kami membebaskan dinas untuk 
melakukan inovasi. Persoalan inovasi itu besar 
atau kecil, itu tidak masalah. Silakan saja mereka 
ke Jakarta untuk berusaha, menggunakan uang 
rakyat Rp 10 juta misalnya, tapi diharapkan bisa 
kembali dengan membawa Rp 12-13 miliar. [K]

Beberapa penghargaan yang diraih Luwu Utara: 
• Peraih Otonomi Award Bidang Akuntabilitas Publik 

dari The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO)
•	 Special Mention Kategori IT Breaktrough e-Govern-

ment Award versi Warta Ekonomi
• Peringkat 8 Nasional Kinerja Penyelenggaran 

Pemerintahan Terbaik versi Kemendagri RI
• Peraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

dari BPK-RI
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AWARD

LKPP  RAIH SERTIFIKAT ISO 9001:2008

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP) menerima pengakuan ISO 
9001:2008 dari British Standard Institutions 

untuk program sertifikasi ahli pengadaan tingkat 
dasar. Melalui standardisasi ISO 9001:2008 ini 
menjamin proses kerja sertifikasi profesi ahli 
pengadaan akan sesuai dengan prosedur dan 
instruksi kerja yang sudah ditetapkan.

“Melalui standardisasi ini, kegiatan pelayanan 
sehari-hari yang dilakukan oleh LKPP baik itu 
pelayanan keluar maupun ke dalam akan lebih 
baik,” kata Kepala LKPP Agus Rahardjo, saat acara 
penyerahan ISO 9001:2008 oleh British Standard 
Institutions di Kantor LKPP, SME Tower Jakarta, 
Rabu (28/3).  

Agus menambahkan agar sistem kerja yang telah 
ditetapkan sesuai dengan standar ISO ini dapat 
menjadi acuan bersama dan meresap dalam 
kehidupan sehari-hari sehingga pada akhirnya 
dapat menjadi budaya institusi dalam waktu yang 
tidak terlalu lama.  

Sertifikat ISO 9001:2008 ini diberikan setelah 
dua kali proses audit sistem kerja  di lingkungan 
Direktorat Bina Sertifikasi Profesi. Hasil dari 
proses audit ini menyatakan bahwa Direktorat 

Bina Sertifikasi Profesi LKPP layak mendapatkan 
ISO 9001:2008 karena telah memenuhi standar 
internasional dalam melakukan kegiatan pelayanan 
kepada para stakeholder.

Menurut Direktur Bina Sertifikasi Profesi LKPP 
Arief Rahman Hakim, sejak tahun 2009 prosedur 
standar sertifikasi ahli pengadaan telah mengacu 
pada standar internasional. “Kami mengembangkan 
infrastruktur sertifikasi dan juga infrastrukur 
lembaga sertifikasi profesi yang mengacu pada 
ketentuan  ISO 17024,” ungkap Arief.

Dengan sistem kerja sertifikasi LKPP yang telah 
mengacu pada standar ISO, tambah Arief,  maka 
proses implementasi dalam memperoleh sertifikasi 
ISO 9001:2008 dapat berlangsung lancar tanpa 
hambatan. “Saat ingin mengimplementasikan ISO 
9001:2008, semuanya lengkap dan memadai sesuai 
dengan apa yang ditetapkan “ kata Arief.

Dengan diberikannya Sertifikat ISO 9001:2008 
kepada Direktorat Bina Sertifikasi Profesi LKPP 
setelah beberapa kali proses uji dan audit 
menegaskan bahwa manajemen sistem dan 
prosedural dalam hal ini  bisnis proses dan sistem 
kerja proses sertifikasi ahli pengadaan telah diakui  
dan sesuai dengan standar internasional. [K]

Kepala LKPP Agus Rahardjo saat menerima penyerahan sertifikat ISO 9001:2008 dari British Standard Institutions.
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MEDIA WATCH

LKPP akan menerbitkan peraturan tentang whistleblower system atau 
sistem pengelolaan pengaduan orang dalam untuk pengadaan barang dan 
jasa pada awal 2012. Peraturan ini merupakan tindak lanjut Inpres 
No.17/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2012.

Bisnis Indonesia, 8 Desember 2011.

Wapres menyatakan, Inpres terbaru tersebut merupakan langkah untuk 
mmeperbaiki usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan 
pemerintahan. Dalam Inpres baru itu, cakupan kementerian lembaga 

serta rencana aksinya semakin diperluas. 
Investor Daily, 31 Desember 2011

Ika Mardiyah, Kepala Balai LPSE Prov. Jawa Barat menuturkan, terkait 
dengan amanat Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi, maka dengan hadirnya agregasi Inaproc akan 

semakin memperkecil peluang korupsi yang rawan pada kegiatan 
pengadaan barang/jasa. 

www.antaranews.com, 4 Januari 2012

Kepala LKPP Agus Rahardjo menyatakan, presiden melalui Inpres No. 
17 Tahun 2011 memerintahkan LKPP untuk membuat sistem whistleblower 

khusus bagi LKPP. 
www.rri.go.id, 1 Februari 2012

Apalagi sudah terbit Inpres No. 17 Tahun 2011 yang menegaskan Per-
pres menegaskan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Perpres menya-
takan seluruh kementerian/lembaga, serta pemerintah provinsi, kabu-
paten/kota untuk menerapkan e-proc. Inpres menegaskan lagi Perpres.

www.hukumonline.com, 1 Februari 2012.

Berdasarkan Inpres No. 17 Tahun 2011, mulai tahun 2012, 75% Peng-
adaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga serta 40% Pengadaan Barang/
Jasa di Pemda  dilakukan secara e-procurement. Ini merupakan upaya 
pencegahan korupsi di pemerintahan. Diharapkan e-procurement mampu 

menghemat anggaran lelang dan lebih paperless setiap tahun.
www.ristek.go.id, 8 Februari 2012.

Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Sragen Fathurrahman, sistem pen-
gadaan yang lebih transparan ini diharapkan bisa meminimalisir ber-
bagai bentuk kejahatan korupsi dalam pengadaan barang maupun jasa. 
Peraturan ini seiring dengan penerbitan Inpres No 17/2011 tentang 
aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang merupakan kelanjutan 

dari Inpres No. 9 tahun 2011.
www.krjogja.com, 10 Februari 2011

"
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Pemerintah akhirnya melakukan revisi 
Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. 

Lewat revisi ini, pemerintah berharap penyerapan 
anggaran bisa lebih baik. Rencananya, di akhir April 
2012 hasil revisi ini sudah bisa disosialiasikan secara 
umum.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, 
pemerintah melakukan revisi Perpres No.54 tahun 
2010 ini demi penyempurnaan regulasi di bidang 
pengadaan. “Tujuannya untuk menghilangkan 
bottlenecking dan menghilangkan multitafsir 
yang selama ini membuat penyerapan anggaran 
terlambat,” ujar Hatta Rajasa. 

Senada dengan Hatta, menurut Direktur Kebijak-
an Pengadaan Umum LKPP Setya Budi Arijanta 
keputusan merevisi Perpres ini dipicu karena mi-
nimnya penyerapan anggaran pemerintah dalam 
tiga tahun terakhir. 

“Sebenarnya perpres ini ‘kan baru dilaksanakan 
setahun, tetapi karena penyerapan anggaran di 
2010/2011 terlalu terlambat maka seluruh atur-
an yang berkaitan dengan keuangan termasuk 
pengadaan barang dan jasa diminta untuk dikaji 
ulang. Kita sendiri sudah melakukan assesment in-
dependen dari beberapa universitas untuk meng-
kaji efektivitas pelaksanakan Perpres No.54/2010 
ini. Dari hasil kajian maupun berdasarkan masuk-
an baik dari internal maupun dari K/L/D/I, disim-
pulkan memang ada yang perlu diperbaiki. Semua 
kita kumpulkan, kita kaji, dan kita olah, akhirnya 
kita sepakat untuk melakukan beberapa peruba-
han,” kata Setya.

Beberapa ketentuan yang direvisi antara lain 
aturan mengenai pengadaan langsung barang 
dan jasa pemerintah. Dalam pasal 39 Perpres 
No.54 tahun 2010 disebutkan bahwa pengadaan 
langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan 
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang 
bernilai paling tinggi Rp 100 juta. Hasil revisi me-

naikkannya menjadi Rp 200 juta. 

Tak hanya itu, pemerintah juga mengubah aturan 
batas nilai pelelangan sederhana dengan metode 
pemilihan penyedia barang/jasa lain atau biasa 
disebut dengan seleksi sederhana. Sebelumnya, 
pelelangan sederhana dapat dilakukan dengan 
nilai maksimal Rp 200 juta. Ketentuan itu kini 
diubah dengan menaikkan batas nilai maksimal 
untuk pelelangan sederhana menjadi Rp 5 miliar.

Poin perubahan lain dalam revisi juga terkait 
penambahan dan penegasan pengaturan tentang 
pengadaan sebelum dokumen anggaran disah-
kan. “Pertama dengan penambahan empat peng-
aturan, seperti pengangkatan pejabat pelaksana 
pengadaan seperti PPK, panitia pengadaan, ULP, 
serta pejabat penerima hasil pekerjaan, itu tidak 
setiap tahun anggaran. Jadi pengangkatannya 
tidak perlu setiap tahun dan tidak terbatas pada 
tahun anggaran. Pertimbangannya kalau harus 
diangkat setiap tahun maka tidak bisa lelang me-
lewati setiap tahun anggaran,” terang Setya. 

Menurut Setya, di dalam perencanaan itu 
nantinya di setiap Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) harus ada 
procurement plan. Rencana umum pengadaan 
juga harus disusun. Selain itu, setiap K/L/D/I harus 
melelangkan sebelum anggaran dicatat di bulan 
November. 

“Kalau yang dibutuhkan sebelum Januari me-
ngapa harus menunggu mulainya tahun anggar-
an pada Januari? Ini yang kita wajibkan, bukan 
hanya dihimbau. Sehingga nanti begitu lelang 
mendahului anggaran, pada 1 Januari sudah bisa 
tanda tangan kontrak dan sudah menyerap uang 
muka. Selama ini Januari hanya menyerap saja. 
Kita harapkan dengan peraturan ini maka akan 
ada penyerapan anggaran hingga 10 persen pada 
Januari, bukan seperti sekarang yang hanya dua 
persen. Ini salah satu isu strategis kita,” ujar 
Setya lagi.

REGULASI

DEMI MENINGKATKAN 
PENYERAPAN ANGGARAN

REVISI PERPRES NO.54 TAHUN 2010
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•	 DE-BOTTLENECKING
No Materi Perubahan Perpres Revisi Perpres

1. Penyediaan biaya 
pendukung untuk 
pelaksanaan pemilihan 
mendahului tahun anggaran

Belum diatur PA pada K/L/D/I harus 
menyediakan biaya pendukung 
untuk pelaksanaan pemilihan 
mendahului tahun anggaran

2. Pengangkatan dan 
pemberhentian pejabat 
pelaksana pengadaan (PA/
KPA/PPK/ULP/ Pejabat 
Pengadaan/Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan)

Belum diatur dalam Perpres 
54/2010

Pengangkatan dan pemberhentian 
pejabat pelaksana pengadaan tidak 
terikat tahun anggaran

3. Pengecualian kewajiban 
bersertifikat	bagi	PPK

Semua		PPK	wajib	bersertifikat	
(tidak ada pengecualian)

Pengecualian diberikan kepada 
K/L/D/I dengan kriteria:
a. Yang tidak memiliki personil 
bersertifikat,	dan

b. PPK yang dijabat oleh Eselon 1 
atau 2, atau PPK yang dirangkap 
oleh PA/KPA

4. Perubahan persyaratan 
PPK

Semula  berpendidikan S1 Diubah menjadi sekurang-
kurangnya Golongan III A atau yang 
disamakan

5. Menaikkan batas nilai 
pengadaan langsung 
barang/ pekerjaan 
konstruksi/ Jasa Lainnya 

Semula sampai dengan Rp 100 
juta

Diubah menjadi sampai dengan Rp 
200 juta

6. Menaikkan batas nilai 
pelelangan sederhana dan 
pemilihan langsung

Semula sampai dengan Rp 200 
juta

Diubah menjadi sampai dengan Rp 
5 miliar

Isu strategis berikutnya yang mengemuka terkait 
revisi Perpres No.54/2010 adalah terhambatnya 
perijinan multiyears. Beberapa K/L menginginkan 
multiyears tidak perlu ijin Menteri Keuangan, 
cukup ke menteri masing-masing saja. 

Isu lain adalah masalah organisasi, khususnya 
terkait masalah persyaratan bagi ULP dan PPK. 
“Banyak di beberapa K/L/D/I tidak memenuhi 
syarat. Penyebabnya apa? Setelah kita teliti ka-
rena PPK cuma eselon satu atau dua, kebanyakan 
eselon dua. Mungkin karena kesibukan tidak bisa 
mengikuti training sehingga banyak yang tidak lu-
lus. Padahal kalau tidak lulus, maka 2012 tidak bisa 
menandatangani kontrak. Atau ada juga bebera-
pa K/L di daerah terpencil mengalami hambatan 
karena ada persyaratan pejabat PPK harus S1. 
Kita sepakati bahwa PPK eselon 1 atau 2 atau PPK 
yang dijabat oleh pengguna anggaran tidak wajib 
sertifikasi. Tetapi setidaknya harus pernah dilatih. 
Sedangkan peserta PPK tidak harus S1, tetapi 
minimum golongan III/A  atau setara,” terangnya . 

Ke depan, LKPP akan mencari solusi untuk 

mengatasi 
perlambatan 
kecepatan 
penyerapan 
anggaran. 
“Salah satu-
nya, LKPP 
ingin mem-
perbesar 
e-catalogue, 
sehingga 
barang-
barang yang 
secara teknis 
di pasaran 
sudah jelas, 
sudah dikom-
petisikan 
oleh pasar, mestinya tidak perlu dilelang lagi. Kita 
akan sediakan katalog barang, dan semua vendor 
mengisi barangnya,” tutur Setya.

Berikut hasil perubahan terhadap Perpres No.54 
Tahun 2010:

Setya Budi Arijanta
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7. Pendelegasian kewenangan 
menjawab sanggahan 
banding

Belum diatur a. Untuk pengadaan non-
konsultan dengan nilai > 100 
M dan pengadaan konsultan 
dengan nilai > 10 M dapat 
didelegasikan kepada pejabat 
Eselon 1/Sekda.

b. Untuk pengadaan non-
konsultan dengan nilai sampai 
dengan 100 M dan pengadaan 
konsultan dengan nilai 
sampai dengan 10 M dapat 
didelegasikan kepada pj eselon 
2 (K/L/I) atau PA (SKPD).

8. Penambahan kriteria 
penunjukan langsung untuk 
prasarana dan sarana 
umum (PSU) perumahan 
rakyat

Belum diatur Pengadaan PSU untuk perumahan 
rakyat dapat ditunjuk langsung 
kepada developer (pengembang)

9. Tambahan pengaturan 
International Competitive 
Bidding (ICB) untuk 
pekerjaan konsultan

Belum diatur Menambahkan pengaturan tentang:
a.	Persyaratan	kualifikasi	untuk	

konsultan internasional
b. Tata cara evaluasi untuk 

konsultan internasional
c. Standard bidding document 

untuk  konsultan internasional

10. Jangka waktu pelelangan 
sederhana/pemilihan 
langsung menjadi lebih 
singkat

Semula minimum 14 hari Diubah menjadi minimum 12 hari

11. Tambahan pengaturan 
pelelangan terbatas untuk  
pengadaan barang

Belum diatur Penambahan pengaturan tentang:
a. Tata cara pelelangan terbatas 

untuk pengadaan barang
b. Standard bidding document 

untuk pelelangan terbatas

12. Menaikkan besaran nilai 
jaminan sanggah banding

Jaminan sanggahan banding 
ditetapkan sebesar 2/000 (dua 
perseribu) dari nilai total HPS 
atau paling tinggi sebesar Rp50 
juta

Jaminan sanggahan banding 
dinaikkan menjadi sebesar 1% 
(satu persen) dari nilai total HPS

13. Tambahan pengaturan 
tentang penetapan jumlah 
pemenang lelang lebih dari 
satu

Belum diatur Pemenang lelang dapat ditetapkan 
lebih dari satu untuk:
a. sayembara/kontes, 
b. adanya keterbatasan 

kemampuan penyedia (obat-
obatan), atau 

c. pelelangan itemized

14. Tambahan pengaturan 
untuk pengadaan yang 
bersifat khusus di 
bidang keuangan terkait 
pengelolaan utang 

Belum diatur Tata cara pengadaan untuk 
kegiatan pengelolaan kas dan 
penerusan pinjaman, serta 
pembiayaan melalui utang dan 
portofolio utang diatur lebih lanjut 
oleh Menteri Keuangan

15. Tambahan pengaturan 
tentang besaran uang muka 
untuk kontrak tahun jamak

Belum diatur Tambahan uang muka yang 
melebihi (15% dari total kontrak 
atau 20% dari kontrak awal) dapat 
diberikan dengan persetujuan 
Menteri Keuangan

16. Tambahan pengaturan 
perizinan kontrak tahun 
jamak

Belum diatur Untuk kontrak tahun jamak diatas 
10 M dan/atau di luar pekerjaan 
tertentu harus disetujui Menteri 
Keuangan
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17. Perubahan pengaturan 
tentang tindak lanjut 
pengaduan oleh aparat 
penegak hukum (polisi dan 
jaksa)

Semula setelah tandatangan 
kontrak

Diubah menjadi : aparat 
penegak hukum hanya dapat 
menindaklanjuti pengaduan 
korupsi pengadaan setelah serah 
terima akhir pekerjaan dan 
pembayaran	final

18. Tambahan pengaturan 
tindak lanjut lelang ulang 
gagal

Belum diatur Tambahan pengaturan : apabila 
terjadi lelang ulang gagal maka 
ULP dapat melakukan penunjukkan 
langsung dengan syarat tidak 
cukup waktu lagi untuk dilakukan 
pelelangan serta memperhatikan 
efisiensi,	efektivitas,	dan	
akuntabilitas

•	 MENGHILANGKAN MULTITAFSIR
No Materi Perubahan Perpres Revisi Perpres

1. Mempertegas pihak yang 
dapat melakukan sanggah

Semula pengaturan ini kurang 
jelas

Dipertegas bahwa peserta yang  
boleh melakukan sanggah hanya 
peserta yang memasukkan 
penawaran

2. Perubahan	definisi	“D”	
dalam K/L/D/I  yang semula  
definisikan	“SKPD”	menjadi	
“pemda”		(dalam	kaitannya	
dengan pembentukan ULP)

Semula	D	didefinisikan	SKPD Definisi	D	diubah	menjadi	
Pemerintah Daerah

3. Ketentuan pengumuman 
RUP untuk APBD di dalam 
website

Semula website K/L/D/I 
mendefinisikan	“D”	sebagai	SKPD.	

Inisial	“D”	diubah	menjadi	
Pemerintah Daerah

4. Penegasan pihak yang 
bertanggung jawab dalam 
proses pemilihan adalah 
Kelompok Kerja ULP

Kurang jelas (hanya disebut ULP) Diperjelas bahwa: yang 
bertanggung jawab dalam proses 
pemilihan adalah Pokja ULP

5. Pengumuman Rencana 
Umum Pengadaan (RUP) 
yang dibiayai APBD

Dilakukan setelah Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 
disetujui oleh DPRD

Dilakukan setelah APBD ditetapkan 
dengan Perda

!
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan LKPP. 

Jika Anda menerima informasi, surat undangan, atau pemberitahuan lain yang mengatasnamakan 
LKPP, mohon periksa kebenaran informasi dimaksud di website LKPP di www.lkpp.go.id atau 

konfirmasikan	ke	nomor	telepon	LKPP	di	021-7991025 ext.172 (humas), 021-7974321 (ujian nasional 
sertifikasi),	021-7989374 (pelatihan), atau nomor telepon resmi LKPP lainnya yang dapat dilihat di 

www.lkpp.go.id.	Setiap	pengumuman	tentang	Pelatihan	dan	Ujian	Nasional	Sertifikasi	Keahlian	
Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah selalu diumumkan di www.lkpp.go.id.

Terima kasih.

PERHATIAN!
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PERSPEKTIF

Satu langkah adalah bagian utuh dari ribuan 
langkah yang membangun jarak. Tidak akan 
ada Indonesia yang besar seperti saat ini 

apabila tidak ada keinginan kecil pendahulu kita 
tentang sebuah bangsa yang merdeka, maju, dan 
sejahtera.  

Dalam berbagai diskusi tentang  ‘sustainability’,  
kesinambungan, keberlanjutan, atau keber-
langsungan  dapat disimpulkan  bahwa  perlu  
“langkah strategis”  untuk mencapai nilai 
sustainability. 

Langkah strategis merujuk 
pada rangkaian tindakan 
yang terukur dan goals  
yang 99% bisa dije-
laskan dengan baik. 
Maka dalam cerita 
tentang rangkaian 
tindakan,  langkah 
demi langkah memiliki  
value  yang sama pen-
tingnya, sama besar perannya  
dalam mencapai goals tersebut. 

Pun juga dalam wilayah pengadaan 
barang/jasa,  tema besar sustainability 
menjadi salah satu dari 12 kebijakan 
dalam Perpres 54 Tahun 2010. Lebih baik  
terlambat daripada tidak sama sekali.  Isu-isu 
lingkungan mengemuka  karena kita  tersadar  
ternyata  telah berada dalam kerentanan alam 
yang tinggi.  Climate  change, efek rumah kaca, 
kerusakan hutan, dan lain sebagainya. Meski 
dalam kerangka  sustainability,  lingkungan bukan 
satu-satunya  isu, ada  juga isu  tentang  sosial, 
ekonomi,  ketenagakerjaan,  Corporate Social 
Responsibility  (CSR), transportasi dan logistik, 
dan lainnya. 

Dalam procurement best practice, keterlibatan 
isu sustainability  ini salah satu contohnya seperti  

tertuang  dalam artikel  “Pengadaan Kertas itu 
Strategis”.  Kertas meskipun kecil kelihatannya,  
karena digunakan oleh  sebagian besar  umat ma-
nusia di bumi ini, tapi dampak strategisnya sangat 
besar bagi lingkungan. Bahaya laten dan massif 
seperti inilah yang harusnya menjadi concern ber-
sama dalam pengadaan barang/jasa, terkhusus di 
sektor publik.  

Sustainability  procurement  adalah  peng-
adaan barang/jasa  yang dapat meme-

nuhi kebutuhan saat ini tanpa harus 
mengorbankan kemampuan ge-

nerasi masa depan dalam meme-
nuhi kebutuhannya. 

Pareto dengan teori 
80:20-nya akan sangat 
membantu dalam me-
nyusun langkah stra-

tegis dalam pengadaan 
barang/jasa. Karena pada 

umumnya 20% dari seluruh 
jumlah paket pekerjaan mewakili 

penggunaan 80% anggaran untuk 
pengadaan. Sedangkan 80% paket 

pekerjaan sisanya menyerap 20% dana. 

Dengan logika ini maka sebenarnya hanya 
20% paket pekerjaan saja yang benar-benar harus 
ditangani secara detil sementara 80% sisanya da-
pat didekati dengan pendekatan yang sederhana, 
standar dan rutin. Bahkan porsi 80% ini dapat 
diefisienkan melalui consolidated procurement  
seperti  framework agreement  atau  umbrella 
contract . 

Dalam kuadran krajilc box porsi 80% barang/jasa 
berada dalam box leverage dan routine. Klasifikasi 
ini memudahkan langkah strategis pengadaan 
terutama dalam mencapai nilai sustainability. 
Meski nilai dananya kecil  secara  short term 
namun barang  leverage dan  routine mempunyai 

Isu Sustainability dalam 
Pengadaan Barang/Jasa
Oleh: Samsul, S.Sos *)
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dampak jangka panjang yang masif bagi lingku-
ngan di masa datang. 

Contoh barang/jasa di area ini yang perlu menjadi 
fokus sustainability seperti:  
1. Cetakan atau print services; material kertas, 

tinta dan finishing	(penjilidan dan coating). 
2. Peralatan teknologi informasi; desktop, lap-

top, dan monitor. 
3. Cleaning Services; peralatan dan bahan, 

tenaga kerja, dan proses. 
4. Mesin dan peralatan usaha; material, 

pabrikasi, desain produk, pengemasan, dan 
transportasi. 

5. Meubeler atau furniture kantor; material, 
pabrikasi,  pengemasan, transportasi, opera-
sional, dan disposal. 

6. Catering Services  atau jasa layanan makanan 
secara umum;  produksi, bahan, kemasan, 
kesehatan, dan tenaga kerja. 

Kemudian untuk barang/jasa  bottleneck  dan  
critical strategic,  meski hanya 20% dari jumlah 
paket yang ada, namun karena serapan dana 
yang relatif besar maka fokus sustainability akan 
sangat detil dalam proses pengadaannya.  

Untuk pekerjaan konstruksi misalnya,  sangat 
penting  memperhatikan  strategi menghindari  
inefisiensi  alat dan bahan. Meminimalisasi 
dampak lingkungan yang diakibatkan dari barang 
dan jasa  terkait  total cost of ownership (TCOO). 
Perhatian lebih dalam manajemen ketenagaker-
jaan.  Kemudian  bagaimana memperbesar  value 
for money  (VFM) dalam siklus manfaat bangunan 
tidak hanya tentang biaya membangunnya saja. 

Secara ringkas  untuk barang/jasa  bottleneck  dan  
critical strategic  seluruh area yang potensial un-
tuk menerapkan  nilai  sustainability  harus  betul-
betul menjadi perhatian,  terutama dalam proses 
evaluasi penyedia dan barang/jasa. Seluruh faktor 
akan menjadi add value, seperti manajemen 
pengelolaan lingkungan, ketenagakerjaan, CSR, 
Green House Gas (GHG) emissions, komitmen 
penyedia terhadap sustainability, transportasi,  
logistik, dan penggunaan produk ramah lingkung-
an. 

Pilihan strategi juga penting dalam menyu-
sun kebijakan implementatif yang dituangkan 
dalam panduan  standar pengadaan barang/

jasa.  Jangan mudah terjebak pada jargon yang 
dapat saja menyesatkan. Ingat perkembangan 
ilmu pengetahuan terus bergerak maju. Sehingga 
penting selalu meng-update teknologi dalam 
penerapan nilai sustainability.  

Masih ingat perdebatan tentang paperless? Saat 
diajukan pertanyaan tentang mana yang lebih 
ramah lingkungan antara digital paper dengan 
print paper? Sebagian besar dari kita pasti akan 
memilih  digital paper. Alasannya  digital paper  
akan menghemat kertas yang juga akan mengu-
rangi penebangan pohon dan baik bagi konserva-
si hutan. Pemikiran ini ternyata tidak sepenuhnya 
benar.  The Stern Review on the Economics of 
Climate Change  yang dipublikasikan  oleh peme-
rintah Inggris  pada tahun 2006  berkata lain. 

Dalam laporan setebal 700 halaman tersebut 
menunjukkan bahwa digital paper justru poten-
sial menyebabkan efek rumah kaca atau carbon 
impact yang lebih tinggi daripada print paper.  
Print paper  dari seluruh proses produksi sampai 
produk akhir  menghasilkan 85 gram CO2. Se-
mentara digital paper menunjukkan bahwa setiap 
jam dokumen yang sama dengan print paper 
diakses oleh pembaca melalui komputer meng-
hasilkan 226 gram CO2. 

Hal  ini tentu harus menjadi pertimbangan,  ka-
rena tingkat kerusakan akibat efek rumah kaca 
dan kerusakan hutan sama-sama berdampak 
buruk bagi  keberlangsungan kehidupan manusia. 
Perlu diambil  alternatif  kebijakan yang tepat  
dari banyak sisi. Memang tidak akan sesederhana 
tampaknya namun ini pilihan satu-satunya agar 
bumi kita layak huni bagi anak cucu kita. [K]

*) Penulis adalah Trainer Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah LKPP dan PNS di Kabupaten Banjar.

Print paper dari seluruh proses 
produksi sampai produk akhir  

menghasilkan 85 gram CO2. Se-
mentara digital paper menunjukkan 

bahwa setiap jam dokumen yang 
sama dengan print paper diakses 
oleh pembaca melalui komputer 

menghasilkan 226 gram CO2. 

“
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PERSPEKTIF

Islam memberikan panduan dan tuntutan serta 
aturan bagi setiap aspek kehidupan, termasuk 
aspek ekonomi. Sistem ekonomi yang berjalan 

baik sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan 
di masyarakat. Islam telah membuat aturan-atur-
an yang standar dan universal yang dibuat untuk 
menghindari kerusakan (mafsadah) di setiap 
kegiatan ekonomi yang dilakukan. 

Kegiatan ekonomi memiliki peranan penting 
dalam struktur sosial dalam masyarakat, maka 
Allah tidak membiarkan hambanya tidak memiliki 
arah dalam menjalankan aspek ekonomi. Allah 
tidak membiarkan manusia menyelesaikan dan 
menjalankan kegiatan ekonomi semata mata 
hanya dengan akal dan pengalaman manusia 
saja. Allah menjadikan beberapa kegiatan yang 
berkaitan dengan aspek ekonomi terlingkupi 
dalam Alqur’an.

Pengadaan barang/jasa pemerintah di berbagai 
tempat pada dasarnya merupakan sebuah bagian 
kecil kegiatan ekonomi. Di dalam pengadaan ba-
rang/jasa pemerintah terdapat kegiatan ekonomi, 
yaitu kegiatan jual-beli. 

Secara umum proses jual beli dilakukan karena 
adanya kebutuhan/permintaan dari seorang 
konsumen akan suatu barang dan jasa tertentu  
dimana konsumen tersebut tidak dapat membuat 
dan tidak memiliki kapasitas untuk menciptakan 
barang/jasa yang dibutuhkan, maka dibutuhkan 
produsen yang memiliki kapasitas dan kemam-
puan untuk menciptakan atau menyediakan 
barang/jasa yang dibutuhkan atau sesuai dengan 
spesifikasi dari konsumen dan melakukan pena-
waran kepada konsumen. 

Proses jual-beli yang dilakukan dalam pengadaan 
barang/jasa pemerintah, berasal dari pemerintah 
sebagai konsumen, penyedia sebagai produsen 
dan ada barang yang diperjualbelikan. Di saat ter-
jadi kesepakatan jual-beli antara pemerintah dan 

penyedia dengan barang sejumlah tertentu pada 
harga tertentu maka terjadilah proses jual-beli 
dan equilibrium dalam pasar. 

Jika kita kembali mengingat bahwa setiap apapun 
kegiatan di dunia ini telah ada petunjuk dari Allah, 
maka manusia seharusnya tidak mungkin akan 
tersesat selama mereka mengikuti dan ber-
pegang kepada apa yang diwariskan bagi semua 
umat di dunia. Warisan tersebut adalah petunjuk 
bagi seluruh keturunan Rasullullah SAW sebagai 
way of life, terutama bagi muslim yaitu Alqur’an 
dan Al-Hadits. Proses pengadaan barang dan jasa 
merupakan sebuah aplikasi dari jual-beli secara 
umum yang juga dijelaskan didalam Alqur’an, 
seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 282:
 
282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu’amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu 
yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
.................. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali 
jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu 
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi 
kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persak-
sikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika 
kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguh-
nya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan 
Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau 
sewa menyewa dan sebagainya.

Melalui ayat tersebut dapat kita lihat beberapa 
hal yang juga menjelaskan ciri-ciri dimana proses 
jual-beli terjadi, dan jika terjadi proses jual beli, 
hutang-piutang, ataupun sewa-menyewa terjadi 
maka perlu untuk dicatat serta memerlukan be-
berapa orang saksi. Jika dikaitkan dengan proses 
pengadaan barang dan jasa maka ayat ini juga 
berkaitan dan dapat menjelaskan apa saja yang 
umumnya dilakukan dalam proses pengadaan 
barang dan jasa. 

Pengadaan Barang dan 
Jasa dalam Alqur’an
Oleh: Ebrinda Daisy Gustiani
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Seperti kita ketahui, pengertian pengadaan 
barang dan jasa pemerintah yang diatur di dalam 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pasal 1 
adalah “Pengadaan barang/jasa pemerintah yang 
selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/
jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/
jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 
Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya 
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai di-
selesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 
barang/jasa”. 

Dapat kita garis bawahi kalimat “kegiatan untuk 
memperoleh barang/jasa” merupakan suatu pro-
ses yang dilakukan oleh sebuah K/L/D/I sebagai 
konsumen dan barang /jasa tersebut disediakan 
oleh produsen dalam hal ini adalah perusahaan 
atau konsultan serta penyedia jasa lainnya yang 
spesifikasi nya memenuhi keinginan dari K/L/D/I 
yang tercakup pada suatu proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah.

Di dalam pengadaan barang dan jasa peme-
rintah pihak-pihak yang terkait dan melakukan 
pencatatan atas proses pengadaan barang dan 
jasa juga dijelaskan dalam Perpres No. 54/ 2010. 
Perlu diketahui bahwa pengadaan barang dan 
jasa pemerintah dapat dilakukan melalui dua cara, 
yaitu swakelola dan pemilihan penyedia barang 
dan jasa. 

Di dalam proses pengadaan barang dan jasa juga 
terdapat pakta integritas yang disepakati kedua 
belah pihak, yaitu K/L/D/I sebagai konsumen dan 
penyedia barang dan jasa sebagai produsen. Hal 
ini telah sesuai dengan salah satu ayat Al’quran, 
surat Al-Baqarah ayat 275.

Jika dikaitkan dengan pengadaan barang dan 
jasa, maka dalam hal ini K/L/D/I tidak diperboleh-
kan melakukan pembayaran atas barang/jasa 
dengan bayaran yang tidak sesuai atau sepadan 

dengan barang/jasa yang diperoleh. Begitu pula di 
sisi penyedia barang dan jasa, dalam menawarkan 
atau memberikan barang kepada panitia/pejabat 
penerima hasil pekerjaan tentu sesuai dengan 
spesifikasi yang diminta dan sesuai dengan harga 
yang dibayarkan tanpa dikurangi kualitasnya. 

Juga seperti di dalam Surat An-Nisa ayat 29-30, 
dimana dalam ayat ini juga dapat menjelaskan 
mengenai tidak diperbolehkannya penyedia ba-
rang atau jasa mengiming-imingi pembeli dalam 
hal ini K/L/D/I atas pemberian tertentu demi dimu-
dahkannya barang yang ditawarkan untuk dipilih.

Sama halnya seperti yang terdapat dalam hadits 
Rasullullah SAW yang menceritakan mengenai 
orang yang ditipu dalam jual beli.

Hadis riwayat Ibnu Umar: Ia berkata: Seorang lelaki 
melaporkan kepada Rasulullah bahwa ia tertipu 
dalam jual-beli. Maka Rasulullah bersabda: Kata-
kanlah kepada orang yang kamu ajak berjual-beli: 
Tidak boleh menipu! Sejak itu jika ia bertransaksi 
jual-beli, ia berkata: Tidak boleh menipu! 

Selain itu pula terdapat hadits Rasulullah SAW 
yang menceritakan tentang kejujuran dan ke-
terusterangan dalam jual beli.

Hadis riwayat Hakim bin Hizam: Ia berkata: Dari 
Nabi beliau bersabda: Penjual dan pembeli memiliki 
hak pilih selama belum berpisah. Apabila mereka 
jujur dan mau menerangkan (keadaan barang), 
mereka akan mendapat berkah dalam jual beli 
mereka. Dan jika mereka bohong dan menutupi 
(cacat barang), akan dihapuskan keberkahan jual-
beli mereka.

Dalam hal penentuan spesifikasi teknis yang 
dilakukan oleh K/L/D/I selaku konsumen adalah 
barang atau jasa yang benar-benar diperlukan 
dan menjadi kebutuhan K/L/D/I dan tidak melebih-
kan serta tidak mengada-adakan kebutuhannya. 
Hal ini juga berlaku untuk penyedia barang dan 
jasa dimana dalam memenuhi spesifikasi teknis 
yang diberitahukan K/L/D/I, penyedia sebaiknya 
jika menyanggupi untuk menyediakan barang/jasa 
yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang 
dimaksud tanpa dikurangi. Hal seperti ini juga 
dijelaskan didalam Al Qur’an Surat Huud ayat 85.

85. dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah 
takaran dan timbangan dengan adil, dan jangan-

Di dalam proses pengadaan 
barang dan jasa juga terdapat 
pakta integritas yang disepa-“kati kedua belah pihak, yaitu K/L/D/I 

sebagai konsumen dan penyedia 
barang dan jasa sebagai produsen. 
Hal ini telah sesuai dengan salah 
satu ayat Al’quran, surat 
Al-Baqarah ayat 275.
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lah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak 
mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di 
muka bumi dengan membuat kerusakan.

Melalui ayat tersebut diatas dikaitkan dengan 
pengadaan barang dan jasa adalah dimana hak 
K/L/D/I untuk menerima barang/jasa yang sesuai 
dengan spesifikasi teknis yang diberitahukan dan 
jika telah disanggupi oleh penyedia barang dan 
jasa, maka selaku penyedia tidak boleh mengu-
rangi apa yang menjadi hak dari pembeli.  Selain 
itu dalam surat Al A’raaf ayat 85 juga terdapat 
penjelasan mengenai hal tersebut.

Jika dilihat dari pasal-pasal dalam pengadaan 
barang dan jasa yang diatur oleh Perpres No. 54/ 
2010 maka sebagian yang telah dibahas sebe-
lumnya telah sesuai dengan apa yang terdapat 
dalam Al Qur’an yang diharapkan dapat memberi-
kan kebaikan bagi seluruh umat yang terlibat di 
dalamnya dan mewujudkan pengadaan barang 
dan jasa yang bersih dan adil. 

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa tentu 
saja diharapkan dana yang digunakan oleh K/L/D/I 
dalam melakukan pembelian barang dan jasa 
adalah uang yang jelas sumbernya dan halal serta 
baik. Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar 
dana yang didapat oleh K/L/D/I adalah dana yang 
bersumber dari pajak dan sebagian lainnya ber-
asal dari nonpajak seperti migas dan surat utang 
negara. Karena jika berasal dari sumber yang 
halal lagi baik, maka dalam implementasinya nanti 
barang dan jasa tersebut bisa membawa kebaikan 
dan manfaat bagi K/L/D/I yang menggunkannya.  
Dapat kita lihat pada beberapa ayat yang terda-
pat di dalam Al-Qur’an seperti  Surat An-Nahl ayat 
114, Al-Baqarah ayat 168, serta Al-Maidah ayat 88. 
Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilak-
sanakan dengan tanggung jawab dan kejujuran, 
agar pengadaan barang/jasa pemerintah di 
tingkat manapun akan menjadi pengadaan yang 
dapat dipercaya oleh semua masyarakat. Teru-
tama jika dalam pelaksanaannya pun mengikuti 
petunjuk yang telah tersurat di dalam Alqur’an. 

Untuk menciptakan pengadaan yang terpercaya 
juga diperlukan pengaturan yang baik serta 
independensi dari  pejabat pengadaan dalam me-
laksanakan pengadaannya. Pengadaan barang/
jasa pemerintah diharapkan dapat menjamin 
terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara 
pihak penyedia dan panitia pengadaan sesuai 

dengan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, 
transparan, terbuka, terbuka, bersaing, adil/tidak 
diskriminatif, dan akuntabel. 

Jika dikaitkan dengan iklim usaha nasional, maka 
pengadaan yang dapat dipercaya dapat men-
cegah persaingan usaha yang tidak sehat dan 
mencegah kemungkinan tindakan korupsi, kolusi, 
dan nepotisme. 

Pengadaan yang dapat dipercaya dapat digam-
barkan dengan pengadaan yang dilakukan tepat 
oleh pegawai yang memiliki keahlian dengan 
kualifikasi yang ditentukan, penyedia barang/
jasa yang memiliki kualifikasi dalam menyediakan 
barang/jasa sesuai dengan kualitas yang diingin-
kan oleh penerima barang/jasa. Hal ini  juga sesuai 
dengan salah satu hadits yang dapat kita jadikan 
pedoman. 

HR. Bukhori, dari Abu Hurairah ra.
“Ketika Rasulullah saw di suatu majelis sedang 
berbicara dengan suatu kaum, datanglah seorang 
kampung dan berkata: “Kapankan kiamat itu?” 
Rasulullah terus berbicara, lalu sebagian kaum 
berkata: ”Beliau mendengar apa yang dikatakan 
olehnya, namun beliau benci terhadap apa yang 
dikatakan itu.” Dan sebagian dari mereka berkata: 
“Namun beliau tidak mendengarnya. “Sampai 
sampai ketika beliau selesai berbicara maka beliau 
bersabda: “Dimanakah gerangan orang yang ber-
tanya tentang kiamat?” Ia berkata: “Hai saya wahai 
Rasulullah” Beliau bersabda: “Apabila amanat itu 
disia-siakan maka nantikanlah kiamat.” Ia berkata: 
“Bagaimana menyia-nyiakannya?” Beliau bersabda: 
“Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada 
selain ahlinya, maka nantikanlah kiamat.”

Selain itu, diharapkan terjadi mekanisme per-
saingan yang sempurna untuk menghasilkan 
transaksi pada tingkat harga yang dapat diterima/
sesuai dengan harga pasar. Semoga keberadaan 
LKPP dapat menjaga amanah dalam mengatur 
regulasi yang memberikan kebaikan bagi umat 
dengan tetap berpegang pada petunjuk yang 
telah diwariskan Allah bagi umatnya. [K]

Pengadaan barang/jasa pemerin-
tah harus dilaksanakan dengan 

tanggung jawab dan kejujuran, agar 
pengadaan barang/jasa pemerintah di 

tingkat manapun akan menjadi 
pengadaan yang dapat dipercaya .

“
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Aplikasi SPSE - aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elek-
tronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses 
melalui website LPSE.

APENDO - Aplikasi Pengaman Dokumen yang dikembangkan oleh Lembaga 
Sandi Negara. Aplikasi ini digunakan oleh penyedia barang/jasa untuk me-
lakukan enkripsi file penawaran dan panitia pengadaan untuk melakukan 
dekripsi file penawaran dalam rangka menjamin keaslian dan kerahasiaan 
dokumen elektronik file penawaran tersebut.

Agregasi Data Penyedia (ADP) - sistem yang dikembangkan oleh LKPP 
yang memungkinkan satu penyedia barang/jasa yang terdaftar di satu LPSE 
dapat mengikuti lelang di LPSE lain tanpa melakukan registrasi dan verifikasi 
ulang. Agregasi Data Penyedia dapat dilakukan apabila penyedia barang/jasa 
telah terdaftar di LPSE yang telah teragregasi dan dapat mengikuti lelang di 
LPSE lain yang telah teragregasi juga.

Aplikasi Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah 
(SPLKP) - aplikasi perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server 
LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE yang digunakan untuk melak-
sanakan penunjukan langsung kendaraan pemerintah.

e-Audit - aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP bekerjasama dengan BPKP 
dan BPK yang digunakan bagi pemeriksa dan auditor sebagai alat untuk me-
meriksa proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.  Aplikasi ini dapat 
mengakses informasi rinci setiap tahapan lelang. e-Audit dapat digunakan 
secara online bagi user (auditor/pemeriksa) setelah mendapatkan hak akses 
dari administrator LPSE. 

Smart Report LPSE - bentuk laporan yang di gunakan pada seluruh LPSE 
yang memiliki aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat 
menampilkan laporan berbasis web yang disesuaikan dengan kebutuhan. 
Smart Report  LPSE menyediakan laporan antara lain jumlah paket, jumlah 
paket selesai, nilai pagu, nilai pagu selesai, nilai hasil lelang, selisih pagu, nilai 
hasil lelang, dan sebagainya. 

Tanda tangan elektronik (digital signature) - tanda tangan yang 
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait de-
ngan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 
autentikasi.

PROCUREPEDIA
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PROFIL ULP

Berupaya untuk menjadi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang profesional dan berani transparan 
adalah semangat yang digaungkan oleh ULP Pemerintah Kota Surabaya. Sejak didirikan tahun 
2008, ULP Surabaya berusaha menghilangkan anggapan masyarakat bahwa kehadiran ULP 
hanya akan memperpanjang birokrasi pelelangan. 

USUNG PROFESIONALISME 
DAN TRANSPARANSI

ULP PEMKOT SURABAYA, JAWA TIMUR 

“Kami ingin mengubah pandangan masyarakat, 
khususnya penyedia, tentang pengadaan. Banyak 
penyedia yang takut dan khawatir kalau ada ULP 
maka birokrasi (pelelangan) jadi panjang, dan 
kami harus mematahkan itu,” ujar Noer Oemari-
jati, Kepala ULP Pemkot Surabaya, saat ditemui di 
kantornya beberapa waktu lalu.

Noer mengakui, untuk mencapai hal tersebut  
bukanlah sesuatu yang mudah. Tantangan demi 
tantangan harus dilewati ULP Surabaya, khu-
susnya dari kalangan penyedia, yang awalnya 
menganggap kehadiran ULP hanya akan menjadi 
sebuah ancaman untuk mereka. 

“Ada penyedia yang sampai duduk di atas kotak 
lelang, sengaja untuk menghalangi-halangi penye-
dia lain yang ingin memasukkan dokumen lelang. 
Kami sampai harus meminta bantuan anggota 
marinir dan kepolisian untuk mengatasi hal ini,” 
kenang Noer yang juga menjabat sebagai Kepala 
Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Surabaya 
ini.

Tak ingin menyerah dengan situasi, ULP Surabaya 
pun mengambil 
langkah untuk 
melakukan pen-
dekatan dengan 
para penyedia. 
Jajaran pimpinan 
ULP menyadari 
dengan komu-
nikasi aktif ke 
penyedia akan 
dapat merapatkan 
‘jurang’ pemisah 
persepsi antara 
ULP dan penyedia. 

“Kita selalu 
berkomunikasi 

dengan mereka. Apa saja yang menjadi kendala 
mereka.  Mungkin karena mereka merasa tidak 
diwadahi. Kita terus mendorong mereka untuk 
ikut lelang. Hasilnya,  kini mereka lebih aktif ikut 
dalam proses lelang yang diadakan ULP Surabaya 
ini,” kata Noer.            

Menjalani suka-duka termasuk harus sering 
pulang hingga pagi hari adalah hal yang sudah 
biasa ditempuh oleh Noer dan rekan-rekannya. 
Semuanya mereka lakukan agar masyarakat 
bisa merasakan manfaat kehadiran ULP Pemkot 
Surabaya. 

Noer berani mengklaim bahwa ULP Surabaya 
selalu transparan dan siap jika instansi pemerin-
tah seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) meminta data-data terkait peng-
adaan.

“Kami selalu aktif berkonsultasi dengan pihak ke-
polisian dan KPK terkait proses pengadaan yang 
kami lakukan, sehingga saat pemenang diputus-
kan semua serba clear,” katanya.

ULP Pemerintah Kota atau yang disebut dengan 
Procurement Unit tersebut saat ini masih berada 

Noer Oemarijati

Kantor ULP Pemerintah Kota Surabaya.
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di bawah Bagian Perlengkapan Kantor Pemerin-
tah Kota Surabaya. Memasukinya usianya yang 
keempat, ULP Surabaya kian berkembang dengan 
dengan struktur organisasi yang lebih lengkap, 
dengan membawahi 13 kelompok kerja (pokja) 
dan 20 tenaga kontrak sebagai tenaga ahli pen-
dukung administrasi ULP. Sebuah pokja terdiri 
dari tiga orang perwakilan dari masing-masing 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Untuk mendapatkan anggota pokja yang kom-
peten dan berintegritas, ULP Surabaya melaku-
kan proses seleksi lewat psikotest serta melihat 
bagaimana kinerja calon anggota pokja selama 
menjadi pejabat pengadaan di SKPD-nya.
 
Wakil Ketua ULP Kota Surabaya Tri Broto Santoso 
menambahkan, mereka yang terpilih digabung-
kan dalam sebuah pokja dan diberi tugas yang 
tidak memiliki keterkaitan dengan instansi SKPD 
tempatnya bekerja untuk menghindari benturan 
kepentingan (conflict	of	interest) antara tugas 
dan instansi asalnya. 

Menurut Tri, dari 13 Pokja, lima pokja bertu-
gas menangani pengadaan barang, lima pokja 
menangani pengadaan jasa konstruksi, dan tiga 
pokja menangani pengadaan jasa konsultansi dan 
lainnya.

Semangat profesionalisme juga ingin ditularkan 
ULP Surabaya kepada para penyedia. Tak heran 
dalam setiap aanwizjing pelelangan yang dilaku-
kan, selalu ditekankan pentingnya profesionalis-
me dari penyedia.

“Bukan melulu harga yang kami lihat, mereka 
juga harus bersaing secara kualitas. Kita tidak 
mau jembatan yang kita bangun biayanya murah 
tapi mudah ambruk,” tambahnya.

Ke depan, Noer berharap ULP Surabaya bisa 
semakin independen serta berkembang lebih baik 
lagi. Bagi Noer, jika sejak awal ULP berjalan sesuai 
aturan dan berada di koridor yang tepat, maka ke 
depan jalannya akan mulus.
 
“Namun kalau dari awal sudah bisa diintervensi, 
sama saja bohong. Mungkin sekarang tidak 
ketahuan tapi dalam setahun dua tahun ke depan 
akan ketahuan juga,” tandasnya. [K]

REKAPITULASI ANGGARAN LELANG ULP PEMKOT SURABAYA
No Tahun Jml Paket Pagu HPS/OE

1 2008 973 paket Rp 340.854.920.236,00 Rp 306.358.296.666,50 

2 2009 2.250 paket Rp 1.522.733.192.154,00 Rp 1.332.389.912.986,00 

3 2010 1.842 paket Rp 1.716.789.321.074,80 Rp 1.529.796.591.539,87 

4 2011* 1.220 paket Rp 990.241.500.489,20 Rp 859.865.494.955,19 
*) per 22 Desember 2011 pkl. 11.49 WIB

Ada penyedia yang sampai 
duduk di atas kotak lelang, 

sengaja untuk menghalangi-halangi 
penyedia lain yang ingin memasuk-
kan dokumen lelang. Kami sampai 

harus meminta bantuan anggota 
marinir dan kepolisian. 

“
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O P I N I

Banyak permasalahan seputar pengadaan 
barang/jasa, khususnya mengenai pelak-
sanaan kontrak. Salah satunya terjadi 

karena ketidaktahuan dan kurangnya kompetensi 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penyebab-
nya, sebagian besar menjadi PPK bukan karena 
memang pantas menjadi PPK, melainkan karena 
menduduki jabatan eselon tertentu. Sayangnya, 
banyak yang lupa, bahwa tanggung jawab PPK 
di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 
2010 amat berat.

Berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 
2010, tugas pokok dan kewenangan PPK adalah:
1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan 

sebagai berikut:
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pe-

ngadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1. spesifikasi teknis barang/jasa;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3. rancangan kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa;

c. menandatangani kontrak;
d. melaksanakan kontrak dengan penyedia 

barang/jasa;
e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pe-

ngadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan 

barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita 
Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk 
penyerapan anggaran dan hambatan pelak-
sanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap 
triwulan; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh 
dokumen pelaksanaan pengadaan barang/
jasa.

2. Selain tugas pokok dan kewenangan seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal 
diperlukan, PPK dapat:
a. mengusulkan kepada PA/KPA:

1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b. menetapkan tim pendukung;
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi 

penjelasan teknis (aanwijzer) untuk mem-
bantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. menetapkan besaran uang muka yang 
akan dibayarkan kepada penyedia barang/
jasa.

Mari kita lihat satu persatu sebagian tugas pokok 
dan kewenangan tersebut serta apa saja yang 
harus diperhatikan.

Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa

PPK Tidak Sekedar 
Tanda Tangan Kontrak

Oleh: Khalid Mustafa
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PPK tidak bekerja pada akhir pengadaan. PPK 
sudah mulai bekerja sejak perencanaan peng-
adaan. Hal ini karena PPK adalah orang yang 
paling mengetahui tentang barang/jasa yang 
akan diadakan. Oleh sebab itu, apabila terjadi 
kesalahan pada proses pengadaan barang/jasa 
yang disebabkan karena kesalahan perencanaan, 
maka PPK juga bertanggung jawab terhadap hal 
tersebut.

Tanggung jawab PPK pada tahap perencanaan 
adalah:
1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa

Ini adalah hal yang krusial, karena spesifikasi 
merupakan dasar dalam proses pengadaan 
barang/jasa. Setiap penawaran dari penye-
dia barang/jasa harus memenuhi spesifikasi 
teknis yang telah ditentukan dalam doku-
men pengadaan. Yang menjadi permasala-
han adalah luasnya ruang lingkup pengadaan 
barang/jasa dan dibandingkan dengan ruang 
lingkup pengetahuan PPK. Seorang PPK 
harus memahami spesifikasi teknis pen-
gadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa 
konsultansi, dan jasa lainnya. Seorang PPK 
tidak bisa berlindung di balik tim teknis atau 
tim pendukung yang menyiapkan spesifikasi 
teknis. Seorang PPK tidak bisa berlindung di 
balik konsultan perencana dalam pelaksa-
naan pekerjaan konstruksi. 
Walaupun sebagian kegiatan perencanaan 
memang harus diserahkan kepada ahlinya, 
namun pokok pikiran serta inti dari spesifika-
si tetap harus dipahami oleh PPK. PPK tidak 
boleh berucap “Saya lulusan sosial, jadi tidak 
paham bangunan”. Apabila ditemukan kes-
alahan perencanaan konstruksi, maka oleh 
penyidik atau pemeriksa tetap akan diminta 
pertanggungjawabannya. Di sini dituntut 
keluasan pengetahuan dan pengalam-an dari 
seorang PPK.

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Kasus yang paling banyak menimpa pelak-
sanaan pengadaan barang/jasa adalah 
kasus mark-up dan salah satu penyebabnya 
terletak pada penyusunan HPS. Menyusun 
HPS membutuhkan keahlian tersendiri. 
Selain harus memahami karakteristik spesi-
fikasi barang/jasa yang akan diadakan, juga 
harus mengetahui sumber dari barang/jasa 
tersebut. Harga barang pabrikan tentu saja 
berbeda dengan harga distributor apalagi 

harga pasar. Juga perhitungan harga semen 
serta batu kali dan besi beton akan mem-
pengaruhi total harga secara keseluruhan.

Yang paling sering terjadi, entah karena 
kesengajaan atau karena ketidaktahuan, 
PPK menyerahkan perhitungan HPS kepada 
penyedia barang/jasa atau malah kepada 
broker bin makelar yang melipatgandakan 
harga tersebut untuk memperoleh keun-
tungan pribadi atau kelompok. PPK langsung 
mengambil harga tersebut tanpa melakukan 
check and recheck lagi. Akibatnya, pada saat 
pengadaan selesai dan dilakukan pemerik-
sanaan oleh aparat hukum, ditemukan 
mark-up harga dan mengakibatkan kerugian 
negara. Lagi-lagi karena ketidaktahuan dan 
keinginan kerja cepat dan tidak teliti menje-
rumuskan PPK ke ranah hukum.

3. Rancangan kontrak
Kontrak merupakan ikatan utama antara 
penyedia dengan PPK. Draft kontrak seyog-
yanya berisi hal-hal yang harus diperhatikan 
oleh penyedia sebelum memasukkan pena-
waran. Karena dari draft kontrak inilah akan 
terlihat ruang lingkup pekerjaan, tahapan, 
hal-hal yang harus diperhatikan sebelum 
memulai pekerjaan, bagaimana proses 
pemeriksaan dan serah terima, serta hal-hal 
lain yang dapat mempengaruhi nilai pena-
waran penyedia.

Draft kontrak bukan sekedar lembaran-
lembaran kertas. Ada beberapa jenis kontrak 
yang harus diketahui dan dipahami oleh PPK. 
Apa  dan kapan harus menggunakan kontrak 
lumpsum, kontrak harga satuan, gabung-
an lumpsum dan harga satuan, kontrak 
persentase, kontrak terima jadi, kontrak 
tahun tunggal, kontrak tahun jamak, kontrak 
pengadaan tunggal, kontrak pengadaan ber-
sama, kontrak payung (framework contract), 
kontrak pengadaan pekerjaan tunggal, dan 
kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi.
Itu baru dari sisi jenis kontraknya. Belum 
membahas mengenai syarat-syarat umum 
dan syarat-syarat khusus kontrak. Perlakuan 
terhadap pekerjaan yang bersifat kritis juga 
harus berbeda dengan perlakukan pekerjaan 
rutin. Bahkan untuk pekerjaan yang dilak-
sanakan menjelang akhir tahun anggaran 
harus memperhatikan klausul denda, batas 
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akhir pekerjaan, dan pembayaran, khu-
susnya apabila pekerjaan melewati batas 
pembayaran KPPN.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/
Jasa (SPPBJ)

PPK tidak serta-merta menerbitkan SPPBJ setelah 
pelaksanaan pelelangan. PPK punya hak untuk 
tidak sependapat atas penetapan pemenang 
yang telah dilakukan oleh panitia. Dasar SPPBJ 
adalah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang 
berarti PPK wajib memahami isi dari BAHP.

Memahami isi dari BAHP apalagi berani menolak 
penetapan panitia berarti PPK wajib memiliki 
pengetahuan terhadap proses pelelangan/seleksi 
yang telah dilakukan oleh panitia. Artinya, selain 
kemampuan manajerial, PPK wajib mengetahui 
proses pengadaan barang/jasa secara utuh dan 
lengkap tahap demi tahap serta memahami 
hal-hal apa saja yang dievaluasi oleh panitia serta 
kelemahan-kelemahannya. Inilah sebabnya, PPK 
wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan 
barang/jasa. Bukan sekedar selembaran kertas 
belaka, tetapi PPK wajib mengetahui proses 
pengadaan barang/jasa secara detail agar dapat 
menjalankan fungsi check and recheck terhadap 
kerja panitia dan mampu untuk menolak usulan 
pemenang dari panitia.

Apabila PPK tidak memiliki pengetahuan dalam 
bidang pengadaan barang/jasa, maka PPK cen-
derung hanya menjadi “tukang stempel” terha-
dap hasil panitia pengadaan barang/jasa.

Menandatangani kontrak

Kontrak adalah ikatan antara dua atau lebih 
pihak yang isinya mengikat kepada seluruh pihak 
yang menandatangani. Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor 
Indonesie) menyebutkan:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 
empat syarat;
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

PPK harus memperhatikan hal ini, karena apabila 
salah satu dari empat hal tersebut tidak terpe-
nuhi, maka penandatanganan kontrak menjadi 
tidak sah. Sebelum penandatanganan, PPK harus 

yakin bahwa yang mewakili penyedia adalah be-
nar-benar direktur atau kuasa direktur yang nama 
penerima kuasa ada dalam akta atau pejabat 
yang menurut anggaran dasar perusahaan berhak 
untuk mengikat perjanjian. Para pihak juga dalam 
kondisi sah untuk mengikat perjanjian, pokok 
perjanjiannya jelas dan tidak ada hal-hal yang 
melanggar hukum, baik perdata maupun pidana, 
dalam isi perjanjian.

Inilah pentingnya sebelum pelaksanaan penan-
datanganan kontrak, PPK melaksanakan rapat 
persiapan terlebih dahulu agar penandatanganan 
kontrak tidak sekedar seremonial belaka melain-
kan dipahami dan nantinya dapat dilaksanakan 
oleh para pihak.

Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/
jasa dan mengendalikan pelaksanaan kontrak

Kontrak adalah dokumen yang memiliki kekuat-
an hukum serta mengikat para pihak. Namun, 
terkadang karena kesibukan secara struktural, 
PPK hanya menandatangani dan melupakan 
pelaksanaannya. Penyedia barang/jasa dibiarkan 
bekerja seenak mereka atau hanya menyerahkan 
pengawasan pelaksanaan pekerjaan pada konsul-
tan pengawas. Mereka lupa, bahwa pelaksanaan 
pekerjaan adalah tanggung jawab PPK. Apabila 
terjadi permasalahan, sering dibiarkan begitu saja 
dan baru kalang kabut apabila pekerjaan telah 
selesai atau mengalami hambatan.

Ini yang sering terjadi pada pekerjaan konstruksi, 
khususnya apabila pelaksanaan pekerjaan terse-
but dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. 
Sudah menjadi aturan baku, bahwa tahun ang-
garan berakhir 31 Desember bagi pekerjaan yang 
dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun tunggal. 
Tapi baru kalang kabut akhir Desember setelah 
melihat pekerjaan belum selesai 100% bahkan 
tidak dapat diselesaikan tepat tanggal 31 Desem-

Tugas PPK tidak sekedar tanda 
tangan kontrak. Oleh sebab itu, 

bagi SKPD  yang tidak mengangkat 
PPK, pastikan PA/KPA memahami 
tugas pokok dan fungsi dari PPK.

Karena, apabila PA/KPA bertindak 
selaku PPK, maka tugas pokok PPK 

juga melekat pada mereka.

“
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ber. Malah sebagian kasus, baru pusing setelah 
masuk bulan Januari.

Keterlambatan pekerjaan tidak terjadi begitu saja 
dan tidak terjadi hanya dalam semalam. Sejak 
awal, setiap keterlambatan telah dapat dideteksi. 
Seharusnya, apabila ada gejala-gejala awal ke-
terlambatan, misalnya material yang seharusnya 
sudah masuk belum tiba, atau curah hujan yang 
terjadi diluar perkiraan, maka dapat dilakukan 
tindakan pencegahan dan langkah-langkah pe-
nanggulangan.

Apabila setelah dicoba ditanggulangi tetap tidak 
dapat teratasi, maka klausul kontrak kritis dapat 
diberlakukan. Lagi-lagi, khusus klausul kontrak 
kritis sudah harus dipersiapkan pada saat peren-
canaan atau penyusunan draft kontrak. Namun, 
alangkah banyak PPK yang setelah menandata-
ngani kontrak seakan-akan melupakan adanya se-
buah pekerjaan yang berada dibawah tanggung-
jawabnya. Malah ada yang baru turun ke lokasi 
proyek pembangunan gedung kalau atasannya 
hendak berkunjung. Sehingga, saat menghadapi 
masalah menjadi ‘gelagapan’ dan kebingungan.

PPK wajib memiliki kemampuan untuk mem-
baca time shedule dan berbagai jenis bentuk dan 
mekanisme kontrol pekerjaan. Bisa berupa kurva 
S atau bentuk diagram lainnya. Pemahaman ter-
hadap aplikasi project (seperti MS Project) adalah 
nilai plus.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian peng-
adaan barang/jasa dan kemajuan pekerjaan 
termasuk penyerapan anggaran dan hambatan 
pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap 
triwulan

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan ini tidak 
sekedar membuat laporan Asal Bapak Senang 
(ABS). PPK juga harus mampu melaporkan 
kesesuaian antara kontrak yang ditandatangani 
dengan pelaksanaan pekerjaan. Selain kemajuan 
fisik, yang sering ditanyakan oleh PA/KPA adalah 
kemajuan daya serap anggaran serta kendala 
yang dihadapi pada saat pelaksanaan. Yang harus 
diingat, setiap kendala merupakan tugas yang 
harus diselesaikan oleh PPK, sehingga setiap 
laporan terhadap kendala harus dibarengi dengan 
laporan rencana penyelesaian terhadap kendala 
tersebut. 

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan ba-
rang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara 
Penyerahan

Salah satu temuan yang paling sering terjadi ada-
lah pengadaan barang/jasa fiktif. Hal ini terjadi ka-
rena PPK tidak cermat dalam melihat barang/jasa 
yang diadakan. Hasil pekerjaan yang diserahkan 
oleh penyedia barang/jasa diterima bulat-bulat 
dan tidak melakukan prinsip check and recheck
Karena tidak memahami jenis barang/jasa yang 
diadakan, PPK biasanya menerima dokumen apa-
pun yang disodorkan oleh penyedia.

Walaupun ada panitia penerima hasil pekerjaan 
atau ada konsultan pengawas, penanggung 
jawab pekerjaan tetap berada di tangan PPK, 
sehingga pemeriksaan atas barang/jasa yang 
telah diadakan tetap mutlak dilakukan oleh PPK 
sebelum diserahkan kepada PA/KPA.

Penyerahan hasil pekerjaan tidak sekedar menye-
rahkan secara fisik, melainkan harus menyerah-
kan sesuai dengan fungsi dan kemampuan yang 
telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan 
serta dokumen kontrak. Oleh sebab itu, pada saat 
pengujian, PPK harus bisa memastikan setiap spe-
sifikasi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan 
alat/barang berfungsi sesuai ketentuan.

Nah, dari tulisan ini telah jelas beberapa tugas 
pokok dan fungsi PPK dan jelas bahwa tugas PPK 
tidak sekedar tanda tangan kontrak. Oleh sebab 
itu, bagi SKPD  yang tidak mengangkat PPK - ka-
rena mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 - pastikan PA/
KPA memahami tugas pokok dan fungsi dari PPK.
Karena, apabila PA/KPA bertindak selaku PPK, 
maka tugas pokok PPK juga melekat pada 
mereka. [K]

Terkadang karena kesibukan 
secara struktural, PPK hanya 

menandatangani dan melupakan 
pelaksanaannya. Penyedia barang/

jasa dibiarkan bekerja seenak 
mereka atau hanya menyerahkan 

pengawasan pelaksanaan pekerjaan 
pada konsultan pengawas.

“
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MANCA NEGARA

GOVERNMENT ELECTRONIC BUSINESS (GeBIZ) - SINGAPURA

MENEKAN PRAKTEK KORUPSI
MELALUI ONE STOP E-PROC PORTAL

Singapura merupakan negara dengan bentuk 
city state, dimana mereka tidak memiliki 
pemerintahan lokal. Dengan keadaan ini, 

pemerintah Singapura paham betul mengenai 
pentingnya layanan publik dalam satu atap yang 
efisien, efektif, dan mengurangi kemungkinan 
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di bawah e-Gov Action Plan Tahap I (2000-2003), 
pemerintah Singapura membuat layanan publik 
online satu atap, termasuk di dalamnya program 
pengadaan barang dan jasa secara online berna-
ma GeBIZ (Government Electronic Business). 

Usaha ini tidak sia-sia. Dalam survei terakhir yang 
dirilis oleh Departemen Urusan Ekonomi dan So-
sial PBB dalam UN e-Government Survey 2010 di-
sebutkan bahwa Singapura merupakan salah satu 
negara dengan pengembangan e-government 
tertinggi di dunia dan terbaik di Asia Tenggara. 

Adanya portal e-procurement GeBIZ juga me-
ningkatkan nilai Corruption Perception Index 
(CPI) Singapura. Negara tetangga ini menjadi lima 
besar negara dengan praktek korupsi terendah 
di dunia dan peringkat pertama di Asia Tenggara. 
Dengan membentuk Government Procurement 
Act, GeBIZ pun didirikan. 

GeBIZ  yang dibangun sejak tahun 2000 meru-
pakan portal public e-procurement Singapura 
dimana para penyedia barang dan jasa dapat me-
lakukan kegiatan e-commerce dengan pemerintah 
Singapura. Semua penawaran  tender hingga 
pengumuman pemenang tercantum di GeBIZ. 
Sehinggga penyedia dapat mencari informasi 
penawaran tender pemerintah, mengunduh 
dokumen procurement, dan memberikan pena-
waran mereka secara online.

Departemen Keuangan sebagai pemegang 
otoritas GeBIZ memiliki hak untuk menetapkan 
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peraturan mengenai aspek dan lingkup peng-
adaan seperti prakualifikasi, prosedur pembelian, 
atau spesifikasi teknis untuk pengadaan. Meski-
pun demikian, secara umum kegiatan pengadaan 
pemerintah di Singapura tetap didesentralisasi-
kan ke masing-masing kementerian, departemen, 
dan lembaga lainnya. Setiap tahunnya, lebih dari 
67 ribu proyek ditenderkan dengan nilai sekitar 
US$15,5 miliar lewat portal ini. 

Dalam portal ini, jumlah nilai tender yang di-
lakukan dapat bervariasi. Small Value Purchase 
diperuntukan bagi pengadaan barang dan jasa 
maksimal hingga S$3 ribu dimana pemerintah 
bisa langsung membeli ke sumbernya. Sementara 
untuk nilai antara S$3 ribu hingga S$70 ribu diper-
lukan adanya quotations. 

Proses pengeluaran quatations harus dilakukan 
dua tahap; pertama untuk mengundang si penye-
dia pengadaan barang dan jasa, menerima dan 
mengevaluasi penawaran serta mengeluarkan 
rekomendasi; yang kedua untuk menyetujui atau 
tidaknya rekomendasi. Sedangkan untuk nilai 
transaksi di atas S$70 ribu harus dilakukan prose-
dur tender, baik secara terbuka, selektif, maupun 
tender terbatas. 

Untuk menekankan prioritas integritas dalam 
pengadaan pemerintah di Singapura, sanksi 
pidana terhadap oknum pelaku praktek penipuan 
maupun suap dalam pengadaan barang dan jasa 
dapat dijatuhi hukuman hingga tujuh tahun. Bagi 
pemberi suap dapat diancam kemungkinan
pemutusan kontrak dan harus menanggung biaya 
pemulihan atas kerusakan akibat penghentian 

tersebut. Selain itu juga akan masuk dalam daftar 
hitam (black list) pengadaan barang dan jasa di 
pemerintahan. 

Komersialisasi GeBIZ
Platform e-procurement yang digunakan di 
Singapura ini telah dikomersialisasikan oleh IDA 
International, anak perusahaan dari Infocom 
Development Authority of Singapore. Platform  
GeBIZ ini berfungsi sebagai one-stop e-business 
solution yang dapat memfasilitasi perdagangan 
antaralembaga atau organisasi dengan para pe-
masoknya, baik pemasok lokal maupun pemasok 
dari luar negeri. GeBIZ juga telah sesuai dengan 
standar World Trade Organization (WTO) untuk 
kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerin-
tah.

Untuk sektor non-pemerintah dan sektor bisnis 
yang ingin mengadopsi best practice pengadaan 
barang dan jasa milik pemerintah Singapura 
ini bisa memanfaatkan platform Software-as-a-
Service (SaaS) dari GeBIZ ini, sehingga memung-
kinkan pengguna untuk membayar sesuai dengan 
kebutuhan mereka saja. [K]

Adanya portal e-procurement 
GeBIZ juga meningkatkan nilai 

Corruption Perception Index (CPI) 
Singapura. Negara tetangga ini 

menjadi lima besar negara 
dengan praktek korupsi terendah 

di dunia dan peringkat pertama 
di  Asia Tenggara. 
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Model GeBIZ, one stop e-procurement portal yang digunakan oleh pemerintah Singapura.
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TESTIMONIAL

“Infrastruktur Barito Selatan siap penuhi 
kewajiban lelang elektronik 40% tender elektronik.”
Satya Titiek Atyani Djodir (Wakil Bupati Barito Selatan) 

“Tanggung hanya 
40%, langsung saja 

100%.”
Ika Mardiyah 

(LPSE Prov. Jabar) 

“Pengadaan jadi lebih transparan, 
lebih adil dan aman. ”

Yanto (Penyedia di Surabaya)

“Inpres ini bisa memaksa 
seluruh kabupaten/kota untuk 
segera memiliki LPSE.”
Ari (Pegawai LKPP)

“Memudahkan proses 
pelelangan elektronik.”

Ana (Pegawai Kemenkes)

“SKPD sudah didorong untuk 
melakukan e-procurment.”
Linggasana (Asisten II Bupati Barito Timur)

?
Apa komentar 

Anda dengan 
adanya Inpres 

17 Tahun 2011?
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TANYA JAWAB

HARUS LEWAT E-PROCUREMENT?
TANYA:
Mohon bantuannya, apakah setiap pengadaan 
barang/jasa apakah harus melalui LPSE atau e-
procurement? 
Terima kasih.
Indrawan

JAWAB:
Terima kasih atas pertanyaan Pak Indrawan. 
Sesuai dengan pasal 131 ayat 1 Perpres No. 54 
Tahun 2010 bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk 
sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada 
tahun anggaran 2012 dan pasal 73 ayat (3) 
bahwa pelaksanaan pelelangan/seleksi diu-
mumkan secara terbuka dengan mengumum-
kan secara luas sekurang kurangnya melalui:
•	 website K/L/D/I
• papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat
• portal pengadaan nasional melalui LPSE
Serta sesuai dengan Inpres No. 17 Tahun 2011 
yang didalamnya mengamanatkan bahwa 
dalam APBN/APBD tahun 2012, sekurang-
kurangnya 75% dari seluruh belanja K/L dan 40% 
belanja Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang 
dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa 
wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri 
atau LPSE terdekat. Terima kasih. [K]
...............................................................................

CARA MENDIRIKAN LPSE

TANYA:
Assalamu’alaikum wr. wb. Saya ingin menanya-
kan prosedur untuk mendirikan LPSE. Apa saja 
yang diperlukan? Terima kasih atas jawabannya.

Dahlan Abdullah 

JAWAB:
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
Berikut ini informasi yang Pak Dahlan butuhkan 
mengenai pendirian LPSE di tempat Bapak:
1. Menyusun SK Tim Pembentukan LPSE; ini 

merupakan payung hukum atas berdirinya 
LPSE dimana dalam lampirannya menye-
butkan nama-nama personil dan tugas 
yang diemban di dalam LPSE.

2. Persiapan SDM; calon pengelola LPSE akan 

mendapatkan pelatihan ToT selama 4 (em-
pat) hari di LKPP agar mampu menjalankan 
fungsinya, yaitu:
• Admin Sistem: bertugas untuk men-

gelola server dan aplikasi Sistem Peng-
adaan Barang/Jasa Secara Elektronik 
(SPSE).

•	 Helpdesk: bertugas memberikan ban-
tuan informasi mengenai kendala yang 
terkait penggunaan aplikasi bagi ULP/
panitia dan juga penyedia/rekanan.

• Verifikator: bertugas memverifikasi 
penyedia/rekanan yang mendaftarkan 
diri di LPSE.

•	 Trainer: bertugas memberikan sosiali-
sasi dan training kepada ULP/panitia 
dan juga penyedia/rekanan agar 
mampu menggunakan aplikasi SPSE.

(jumlah personil di masing-masing fungsi 
tersebut di sesuaikan dengan kondisi ke-
tersediaan SDM dan kebutuhan di instansi 
Bapak).

3. Persiapan infrastruktur dan server; 
4. Sosialisasi kepada ULP/panitia, penyedia/

rekanan, dan instansi yang terkait dengan 
proses pengadaan barang/jasa pemerin-
tah.

Demikian informasi dari kami. Jika Bapak 
masih memiliki pertanyaan atau membutuh-
kan informasi tambahan mengenai pendirian 
LPSE, silakan menghubungi Sdr. Tito Sulistyo 
melalui telp/faks. 021-7973548 atau email tito.
sulistyo@lkpp.go.id/titosulistyo@gmail.com. 
Terima kasih. [K]

KREDIBEL Edisi 02 | Januari-April 2012 47



TANYA JAWAB

MEKANISME PELATIHAN 
SERTIFIKASI

TANYA:
Mohon informasinya, bagaimanakah mekanisme 
pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar 
untuk	tujuan	sertifikasi?	Terima	kasih.

Yohannes

JAWAB:
Yth. Pak Yohanes,
Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi, Deputi 
Pengembangan dan Pembinaan SDM, melayani 
permintaan narasumber pelatihan untuk:
• Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat 

Dasar
• Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa untuk 

PPK
• Pelatihan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
• Pelatihan Training of Trainers (TOT)
• Pelatihan PBJ lainnya

Permintaan narasumber pelatihan PBJ agar 
memperhatikan hal-hal berikut ini:
• Permintaan untuk narasumber pelatihan 

pengadaan barang/jasa pemerintah ke 
LKPP agar disampaikan melalui surat ke 

alamat:
Kedeputian Bidang Pengembangan dan 
Pembinaan Sumber Daya Manusia
u.p. Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi
SME Tower Lt. 7
Jl. Jend Gatot Subroto Kav.94
Jakarta Selatan 12780

• Surat permintaan agar mencantumkan 
contact person yang dapat dihubungi dan 
surat tersebut agar di faks ke 021-7989374.

• Surat tersebut  harus sudah kami terima 
tiga minggu sebelum pelaksanaan kegiatan 
dilakukan. 

• Narasumber yang direkomendasikan ada-
lah mereka yang telah memiliki sertifikat 
narasumber PBJ LKPP. Untuk narasumber, 
kami menyarankan agar institusi Bapak 
dapat memanfaatkan narasumber yang 
memiliki sertifikat training of trainers (TOT) 
dari LKPP  atau yang direkomendasikan 
oleh LKPP.

• Waktu pelatihan PBJ tingkat dasar 
sekurang-kurangnya 3 hari (30 jam pelajar-
an). Jumlah peserta dalam setiap kelasnya 
tidak melebihi 50 orang. 

Konfirmasi mengenai narasumber dan materi 
pelatihan pengadaan barang/jasa dari LKPP 

KREDIBEL Edisi 02 | Januari-April 201248



Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pengadaan barang/jasa pemerintah, silakan kirimkan ke alamat 
email: konsultasi@lkpp.go.id atau melalui fax ke no. 021-7996033.

silahkan menghubungi:
• Reza Afdhany (085716276781/reza.lkpp@

gmail.com)
• Sarah Arlina (081908221765)/sarah.arlina@

lkpp.go.id)
• Muhammad Harris (087878778460/

lkpp_99@yahoo.com)
• Dwi Ayu (021-95343328/dwiayu@lkpp.

go.id)

Standar Minimal Pelatihan PBJ
Pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah 
tingkat dasar adalah pelatihan yang bertujuan 
untuk memberikan pembekalan keterampilan, 
pengetahuan dan perilaku kepada peserta 
latih tentang prosedur pengadaan barang/jasa 
pemerintah, sehingga para peserta memiliki 
kompetensi untuk melaksanakan tugas sehari-
hari dalam bidang pengadaan barang/jasa 
pemerintah.

Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan 
pelatihan, diperlukan suatu standar pelatihan 
sebagai berikut:
• ruangan pelatihan; ruangan yang memadai 

untuk menampung 50 orang peserta dan  
dilengkapi dengan  pendingin udara/kipas 
angin

• kriteria peserta; pendidikan minimal D3
• jumlah peserta; maksimal 50 orang per 

ruang pelatihan
• prasarana pelatihan; proyektor LCD, kom-

puter/laptop, flipchart/papan tulis, spidol, 
kertas

• lama waktu pelatihan; minimal 3 hari, 
diutamakan 5 hari sesuai standar pelatihan 
LKPP

• kurikulum pelatihan; memakai kurikulum 
yang sudah diumumkan LKPP di website 
http://www.lkpp.go.id

• narasumber; narasumber yang sudah 
memperoleh sertifikat Training of Trainers 
dari LKPP

• bahan/materi pelatihan; minimal Buku Per-
pres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, 

untuk masing-masing peserta

Ujian Sertifikasi PBJ Tingkat Dasar
Informasi mengenai ujian sertifikasi PBJ tingkat 
dasar dapat dilihat di website LKPP www.lkpp.
go.id kemudian klik “Sertifikasi	Profesi	Pen-
gadaan” pada bagian pelayanan, atau klik icon 
“Ujian	Sertifikasi	Berbasis	Komputer”.

Info Lainnya
LKPP merekomendasikan pelatihan di lembaga 
pelatihan yang telah terakreditasi oleh LKPP.
Ada 33 lembaga pelatihan PBJ yang telah 
terakreditasi oleh LKPP. Data lembaga pelatih-
an tersebut dapat  dilihat pada website LKPP 
dengan alamat www.lkpp.go.id kemudian klik 
“Lembaga Pelatihan Terakreditasi” pada bagian 
Pelayanan.
Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian 
dan kerjasamanya kami ucapkan terima 
kasih. [K]
...............................................................................

RUP LPSE

TANYA:
Bersama ini kami mohon informasi mengenai 
prosedur dan berkas yang diperlukan untuk 
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan 
(RUP) suatu satker di LPSE atau LKPP.
Atas perkenannya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

A. Rifai

JAWAB:
Yth. Sdr. A. Rifai,
Untuk prosedur dan berkas yang diperlukan 
dalam mengumumkan RUP di LPSE adalah 
harus memiliki akun panitia di suatu LPSE dan 
tidak ada berkas tertentu melainkan RUP terse-
but sudah ditandatangani dan siap diumumkan 
di LPSE.

Demikian disampaikan, terima kasih. [K]
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JALAN JALAN

Bromo,
unung Bromo, yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, merupakan 
salah satu gunung dari Pegunungan Tengger, selain Gunung Widodaren, Gunung 
Batok, Gunung Watangan, Gunung Kursi, dan Gunung Semeru. 

Dengan ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut, Gunung Bromo memiliki 
daya tarik istimewa.  Bromo memiliki kawah di tengah dengan lautan pasirnya 
yang membentang luas di sekeliling kawah dan mengepulkan asap putih. Bentuk 
tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau 
lautan pasir seluas sekitar 10 kilometer persegi. 

Jika pantai merupakan daerah 
terbaik untuk melihat mata-

hari terbenam, maka Gunung 
Bromo merupakan tempat 

terbaik untuk melihat matahari 
terbit di Indonesia. Bagaimana 
tidak? Sebelum melihat mata-

hari terbit di puncak, kita sudah 
disuguhi pemandangan kabut 

tebal yang menyelimuti kaki 
gunung, sehingga kita terasa 

berada di negeri di atas awan.

FOTO-FOTO: SUHARTI - LKPP

Pesona Negeri di Atas Awan
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Di sekitar Bromo hingga puncak memang tidak 
ditemui tanaman hijau selain semak belukar, 
namun inilah letak keunikannya. Gunung 
Bromo yang masih terdapat dalam Taman Na-
sional Bromo-Tengger-Semeru juga merupakan 
satu-satunya kawasan konservasi di Indonesia 
yang memiliki keunikan berupa lautan pasir 
seluas 5.250 hektare.

Wisata ke Bromo termasuk wisata populer, 
sehingga untuk menuju ke sana pun relatif 
mudah dan terjangkau. Bisa menggunakan pa-
ket tur dari berbagai penyelenggara atau bisa 
berpergian secara independen. 

Jika hendak menggunakan pesawat terbang, 
Surabaya adalah kota yang menjadi tujuan 
pertama menjangkau Jawa Timur. Dari Sura-
baya bisa meneruskan ke Probolinggo sebelum 
akhirnya mencapai Cemoro Lawang, desa 
terdekat menuju Bromo dengan menggunakan 
angkutan umum.

Waktu terbaik ke Bromo adalah saat musim ke-
marau untuk menghindari langit mendung saat 
melihat matahari terbit. Akan lebih menarik 
jika dapat menyaksikan Upacara Kesodo, yang 
diadakan oleh masyarakat Tengger. Upacara 
ini biasanya dimulai pada saat tengah malam 
hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar 
tanggal 14 atau 15 di bulan Kesodo menurut 
penanggalan Jawa. Namun ingat, bawalah 
pakaian tebal dan hangat, karena untuk 
melihat matahari terbit, pendaki perlu bangun 
pukul 3.30 pagi dan menahan suhu lima derajat 
celsius. [K]
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S E H A T

Dalam sebuah jajak pendapat terhadap 
2.000 orang yang diadakan oleh The 
Chartered Society of Phisioterapy (CSP) 

menyimpulkan bahwa dua dari lima orang 
kehabisan napas ketika menaiki tangga atau 
berlari untuk mengejar bis kota. Perempuan 
juga cenderung mengaku bahwa aktivitas 
sehari-hari yang sederhana sudah membuat 
mereka terengah-engah.

Menurut survei CSP, tekanan waktu dan 
keuangan memang menjadi alasan banyak 
orang tidak berolahraga. Padahal, banyak cara 
yang murah dan mudah untuk berolahraga, 
dan bisa dilakukan diantara rutinitas sehari-
hari. Salah satu yang disarankan adalah dengan 
bersepeda.

Nah, apa saja sih manfaat yang bisa didapatkan 

dari kegiatan bersepeda? 

Di balik kesannya sebagai olahraga yang seder-
hana, ternyata bersepeda menyimpan banyak 
sekali dampak baik bagi tubuh. Bersepeda 
merupakan olahraga yang lebih ringan bila 
dibandingkan dengan berenang atau jogging. 
Ini dikarenakan berat tubuh kita disangga 
oleh sadel sepeda. Bersepeda juga termasuk 
olahraga kardio yang paling baik, karena dapat 
dilakukan oleh orang-orang dengan keter-
batasan, seperti obesitas, gangguan lutut, dan 
nyeri kaki.

Manfaat dari bersepeda adalah dapat memba-
kar kalori. Bersepeda dapat dijadikan salah satu 
cara untuk mengurangi berat badan. Dengan 
mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-
rata, kita dapat membakar sampai 450 kalori 

SATU GOWES, SEJUTA MANFAAT
Terlalu lama duduk dan mengetik di depan komputer, membuat pekerja kantoran 
cenderung kurang bergerak. Ancaman penyumbatan pembuluh darah yang beru-
jung pada stroke pun mengintai. Apalagi jika ditambah memiliki pola makan yang 
kurang sehat, seperti sering menyantap makanan berkolesterol tinggi. Solusinya, 

pekerja kantoran harus banyak berolahraga.
.....................................................................

SATU GOWES, SEJUTA MANFAAT
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per jam. Bagi seorang wanita yang memiliki 
berat tubuh sekitar 60 kg, mengayuh dengan 
kecepatan 22 km/jam, bisa menghabiskan 
kurang lebih 488 kalori dalam waktu 60 menit.

Manfaat lainnya, bersepeda mampu men-
dorong energi. Sebuah studi di Psychotherapy 
and Psychosomatics Journal menyebutkan 
bahwa bersepeda akan menaikkan level energi 
sebanyak 20% dan mengurangi kelelahan 
hingga 65%. Ini terjadi karena saat bersepeda 
otak akan mengeluarkan neurotransmitter 
dopamine, yang berhubungan dengan energi. 
Efeknya, peredaran darah kita menjadi lancar 
dan tubuh pun akan terasa lebih segar.

Aktivitas bersepeda juga dapat menggerakkan 
segala aspek dalam tubuh kita. Mulai dari otot 
hingga organ-organ dalam tubuh. Biasanya, 
para pengayuh sepeda memiliki kaki yang 
kencang. Bagian otot-otot kaki akan bekerja se-
mua untuk membantu mengayuh. Selain kaki, 
tubuh bagian atas juga ikut bekerja, misalnya 
tangan yang menggenggam kuat stang sepeda 
(handle bar). 

Juga jangan lupa, jantung adalah organ utama 
yang mendapat manfaat dari bersepeda. 
Menurut Womenshealth, saat berpacu di atas 

sepeda, denyut jantung turut berpacu sesuai 
kayuhan. Tingkat kolesterol dan tekanan darah 
dapat ditekan dengan berolahraga sepeda. 
Hasil penelitian menyebutkan bersepeda dalam 
jarak yang pendek dan sering dilakukan akan 
mengurangi kematian kurang lebih 22%. Risiko 
berbagai penyakit seperti serangan jantung, 
tekanan darah tinggi, dan diabetes pun dapat 
dicegah dengan bersepeda.

Tanpa disadari pula, aktivitas bersepeda juga 
dapat meningkatkan mood yang ada dalam diri 
kita. Tingkat ketegangan dan stres dapat di-
kurangi dengan bersepeda. Tubuh dan pikiran 
menjadi lebih rileks. Memang bersepeda dapat 
menimbulkan rasa lelah dan lemah karena 
tubuh kita akan bekerja ekstra keras dari 
biasanya. Tapi itu terjadi pada awalnya saja. 
Selanjutnya apabila kita melakukannya secara 
berkala, maka rasa bugarlah yang akan didapat. 
Apalagi jika kita bersepeda sambil memper-
hatikan lingkungan sekitar serta bersosialisasi 
dengan alam, maka semangat positif pun akan 
timbul dengan sendirinya.

Yuk, mulai biasakan diri kita untuk bersepeda! 
Karena dari satu gowes, ada sejuta manfaat 
yang akan didapat. [K]

Bersepeda dalam jarak yang 
pendek dan sering dilakukan 
akan mengurangi kematian 
kurang lebih 22%. 
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TOKOH BANGSA

Sutan Syahrir, yang dikenal dengan sebutan 
Bung Kecil, merupakan salah satu Bapak Pen-
diri Bangsa. Lahir di Padang Panjang, Sumatera 

Barat pada 5 Maret 1909, Sjahrir adalah perdana 
menteri pertama Indonesia sekaligus termuda di 
dunia pada usia 36 tahun.

Sjahrir dikenal sebagai sosok yang cerdas, inte-
lektual muda, jurnalis handal, diplomat, sosialis 
sejati, revolusioner, tetapi anti kekerasan. Dikenal 
juga sebagai salah satu penggagas Sumpah Pemuda, 
perencana Proklamasi Kemerdekaan RI, serta arsitek 
perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet 
Parlementer.

Sjahrir bersekolah di ELS dan MULO di Medan. Se-
lanjutnya Sjahrir meneruskan pendidikannya ke AMS 
Westers Klassieke Afdeling jurusan Budaya Barat 
Klasik di Bandung. Sekolah setingkat SD, SMP, dan 
SMA tersebut menggunakan bahasa Belanda.

Sewaktu di AMS, Sjahrir aktif dalam pergerakan 
organisasi Pemuda Indonesia yang kelak berkem-
bang menjadi Indonesia Muda. Ia ikut mendirikan 
perguruan nasional “Tjahja Volksuniversiteit” yang 
mendidik anak-anak pribumi. 

Setamat dari AMS Bandung, Sjahrir belajar di Fakul-
tas Hukum Gemeente Universiteit van Amsterdam 
juga di Universiteit Leiden. Dia jarang mengikuti 
kuliah, tetapi serius mempelajari sosialisme. Di 
Belanda inilah Sjahrir bertemu dengan Mohammad 
Hatta yang belajar di Sekolah Tinggi Ekonomi di Rot-
terdam. Hatta adalah ketua Perhimpoenan Indone-
sia, organisasi mahasiswa yang didirikan tahun 1908. 

Sjahrir bergabung dan menjadi sekretaris perhim-
punan pada Februari 1930.

Pada akhir Desember 1929, Ir. Soekarno ditangkap 
dan dipenjarakan. Partai Nasional Indonesia (PNI) 
yang dipimpin Soekarno dibubarkan. Kader yang me-
nentang pembubaran PNI membentuk wadah baru, 
PNI-Baru. Sjahrir dan Hatta berpendapat bahwa 
mereka harus membantu PNI-Baru ini. Pada akhir 
Desember 1931, Sjahrir kembali dari Belanda dan tiba 
di Bandung. 

Agustus 1932, Hatta juga kembali ke Indonesia dan 
mengambil alih kepemimpinan PNI-Baru. Sjahrir 
mengurangi keterlibatannya di PNI-Baru dan be-
rencana melanjutkan studinya di Belanda. Ternyata 
rencana itu tidak pernah terlaksana. Tahun 1934 
Belanda menangkap 13 orang aktivis PNI-Baru terma-
suk Hatta dan Sjahrir. Tanggal 23 Januari 1935 mere-
ka dibuang ke Boven Digoel. Tahun 1936-1942 Hatta 
dan Sjahrir dipindahkan ke Banda Neira, Maluku. 

Selama masa pendudukan Jepang, Sjahrir bekerja 
di bawah tanah. Pada bulan Agustus 1945, Sjahrir 
menyampaikan informasi kepada Hatta bahwa 
Jepang telah kalah perang. Namun Soekarno dan 
Hatta tidak percaya. 

Pada tanggal 14 November 1945, Sjahrir terpilih 
sebagai perdana menteri, dan menjabat sampai 27 
Juni 1947. Sejak akhir tahun 1949 Sjahrir tidak lagi 
memegang jabatan resmi kenegaraan. Sjahrir lantas 
mengembangkan Partai Sosialis Indonesia (PSI) 
yang didirikan di Yogyakarta pada 12 Februari 1948. 

Pada 21 Juli 1960 Soekarno menegaskan bahwa 
PSI dan Masyumi harus dibubarkan. Pada tanggal 
16 Januari 1962 Sjahrir dan beberapa orang lainnya 
ditangkap. Selama menjadi tahanan, Sjahrir sempat 
dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena tekanan 
darah tinggi. Kemudian ia juga terkena stroke. Sjahrir 
lalu diupayakan untuk bisa berobat ke luar negeri. 
Soekarno mengizinkan, dengan status tetap sebagai 
tahanan. 

Setelah koma selama tujuh hari, Sjahrir akhirnya 
meninggal dunia pada tanggal 9 April 1966 di Zurich, 
Swiss. Tanggal 19 April 1966 Sjahrir dimakamkan 
di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di akhir kata 
perpisahannya pada pemakaman sahabatnya, Bung 
Hatta berpesan: “Pemuda Indonesia, tanamlah dalam 
hatimu: Sjahrir Pahlawan Nasional Indonesia.” [K]

Kiprah Besar Si Bung Kecil
Sutan Sjahrir
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Seringkali tanpa disadari, praktik korupsi hadir 
begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. 
Melihat realita ini Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) mencoba menumbuhkan budaya 
antikorupsi melalui pendekatan media film. KPK 
menggandeng Transparency International Indo-
nesia (TII), United State Agency International 
Development (USAID), Management Systems 
International, serta Cangkir Kopi, membuat film 
“Kita Versus Korupsi”. 

Film berdurasi sekitar satu setengah jam ini adalah 
gabungan empat film pendek, yaitu “Rumah 
Perkara” karya Emil Heradi, “Aku Padamu” (Lasya 
F Susatyo), “Selamat Siang, Risa!” (Ine Ferbriyanti), 
dan “Psttt..Jangan Bilang Siapa-siapa” (Chairun 
Nissa). Masing-masing film ini bercerita mengenai 
tindakan korupsi `kecil-kecilan` di masyarakat. 
Pemeran yang terlibat antara lain Nicholas Saputra, 
Revalina S Temat, Tora Sudiro, Agus Ringgo Rah-
man, serta Teuku Rifnu Wikana.

“Rumah Perkara” bercerita tentang seorang lurah 
bernama Yatna (Teuku Rifnu Wikana). Ketika dulu 
berkampanye, Yatna pernah berjanji untuk menye-
jahterakan warganya. Namun setelah menjabat se-
bagai lurah, ia malah mengusir satu per satu warga 
dari desa karena lahan mereka akan dijadikan kom-
pleks perumahan oleh seorang pengembang. Kon-
flik timbul karena ada Ella (Ranggani Puspandya), 
seorang janda yang menolak untuk menyerahkan 
surat rumahnya meskipun pihak pengembang 
mengancam akan menggusurnya. 

“Aku Padamu” berkisah tentang upaya sepasang 
kekasih (Nicholas Saputra dan Revalina S Temat) 
yang hendak kawin lari dan pergi ke KUA untuk 
melaksanakan niatnya. Namun karena mereka 
tidak memiliki kartu keluarga, maka sang pemuda 

mencoba menyogok orang yang bekerja di KUA. 
Namun pasangannya tidak setuju karena perbuatan 
tersebut dianggap sebagai “menyogok Tuhan”. Ia 
teringat dengan teladan seorang guru pada masa 
kecilnya, Markun (Ringgo Agus Rahman), yang me-
nolak untuk menyogok pada ayahnya agar diangkat 
menjadi guru tetap.

“Selamat Siang, Risa!” bercerita mengenai sosok 
Woko (Tora Sudiro), seorang pegawai gudang 
yang bergaji pas-pasan. Woko berusaha menolak 
suap yang diajukan seorang pengusaha penimbun 
beras untuk menyewa gudang itu. Woko berupaya 
menolak meski dia tahu bahwa istrinya (Dominique 
Diyose) tengah berjuang mencari cara untuk men-
gobati anak mereka yang sakit. 

Terakhir, di film “Psssttt… Jangan Bilang Siapa-Sia-
pa” diceritakan tentang kebiasaan korupsi yang su-
dah muncul sejak seseorang duduk di bangku SMA. 
Seorang siswi diceritakan menjadi calo buku yang 
dijual lebih mahal kepada kawan-kawannya dengan 
imbalan katrolan nilai dari guru yang dia ajak 
kerja sama. Ada pula tokoh lain, Olla (Alexandra 
Natasha), yang terbiasa melebihkan permintaan 
uang keperluan sekolahnya kepada orang tuanya 
yang ternyata juga melakukan penggelapan uang 
di tempat kerjanya. Berbeda dengan tokoh lain, 
Gita (Nasha Abigail), yang sabar menabung selama 
setahun untuk membeli kamera idamannya.

Film yang sangat layak ditonton ini sayangnya 
memang bukan sebuah film komersil. Film ini hanya 
diputar melalui kegiatan roadshow di beberapa 
kota di Indonesia, dan dikemas dalam kegiatan 
diskusi atau bedah film. Namun jangan khawatir, 
bagi Anda yang tertarik untuk menggelar ‘nonton 
bareng’ film ini, bisa menghubungi pihak KPK atau 
TII.  [K]

RESENSI
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REFLEKSI

Sang Sutradara

Miliaran manusia yang berjalan berjingkat-
jingkat hingga desiran anginnya pun 
tak terasa telah melewati panggung 

kehidupan ini, dan sepertinya tak ada yang tahu 
kalau mereka pernah lewat. Apakah Anda salah 
seorang yang sedang berjalan berjingkat-jingkat 
menuju akhir kehidupan, ataukah Anda sedang 
menyita perhatian orang karena suara kaki Anda 
terdengar mantap dan membuat orang harus 
menoleh? 

Sebagian manusia memilih menjadi pemain di 
tengah arena, sebagian memilih menjadi penon-
ton yang bersorak-sorai dan sebagian lagi tidak 
tahu kalau hidup ini adalah panggung pertunjuk-
an dimana terdapat pilihan sederhana: menjadi 
pemain atau penonton. Mereka bukan pemain 
dan juga bukan penonton. Mereka gamang 
dalam memposisikan diri. Mudah-mudahan Anda 
bukan tergolong kelompok yang terakhir.

Pekerjaan rutin, kursi kerja yang empuk, ruang 
kerja yang sejuk dengan segala fasilitas dalam 
jangkauan, boleh jadi adalah labirin yang bisa 
menjebak Anda, menjauhkan Anda dari pang-
gung permainan dan tidak juga menempatkan 
Anda sebagai penonton.

Saya teringat puluhan tahun lalu saat produser 
film masih bisa dihitung jari jumlahnya, sangat 
sedikit kesempatan untuk menjadi pemain film. 
Tokoh film yang kita kenal masih bisa dihafal 
namanya satu per satu. Apakah memang sangat 
sedikit yang memiliki kemampuan bermain film 
pada saat itu?

Ternyata setelah industri film berkembang, pro-
duser film layar lebar dan layar kaca bertebaran di 
mana-mana, ternyata sangat banyak orang yang 
terbukti bisa bermain film. Motif mereka bermain 
film ada karena materi dan sebagian lagi mencari 
popularitas. Apapun motifnya tidak menjadi soal, 
yang pasti bahwa motif dan kesempatan yang 

luas telah menciptakan arena pertunjukan yang 
lebih ramai dan dinamis. 

Mari kita membayangkan dunia ini adalah sebuah 
panggung pertunjukan dan Tuhan telah me-
nyediakan segala fasilitas pertunjukan dengan 
beragam skenario untuk kita pilih. Peran apakah 
yang telah atau akan Anda pilih? Apakah peran 
sebagai tokoh yang berjuang untuk kebaikan 
atau sebagai tokoh antagonis yang menyebar-
kan permusuhan, ketakutan, horor, kebencian, 
kejengkelan, dan rasa frustrasi di atas bumi ini?

Pemilihan peran dan kemauan mengambil satu 
peran penting sangat ditentukan oleh motif Anda 
dalam kehidupan ini. Ketika kita belum bersen-
tuhan Iangsung dengan panggung kehidupan 
saat kita masih anak-anak, kita biasa mendengar 
orangtua, guru,  atau keluarga dekat kita berta-
nya:  “Mau jadi apa kalau besar nanti?”

Dengan keluguan seorang calon pemain, anak-
anak biasanya mengatakan: mau jadi dokter, 
insinyur, pilot, presiden, dan sebagainya. 

Pernahkah Anda mendapati atau mendengar 
seorang anak yang bercita-cita ingin mengambil 
peran antagonis? Misalnya penjahat, perampok, 
mafia, koruptor, pembunuh, penculik, teroris, dan 
peran antagonis Iainnya. Saya tak pernah, mung-
kin juga Anda tak pernah menemukannya.

Tapi dalam kenyataan, pemain untuk peran 
antagonis dalam kehidupan ini tidak sedikit 

Oleh: Ben Baharuddin Nur

“Kebanyakan orang berjingkat-jingkat menjalani hidup, berharap tiba 
dengan selamat hingga kematian.” (Earl Nightingale)

Peran apakah yang telah atau akan 
Anda pilih? Apakah peran sebagai 

tokoh yang berjuang untuk kebaikan 
atau sebagai tokoh antagonis yang 

menyebarkan permusuhan, ketakutan, 
horor, kebencian, kejengkelan, dan rasa 

frustrasi di atas bumi ini? 
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Kita adalah sutradara merangkap pemain. 
Kita adalah sutradara atas diri kita. 

Kitalah yang memilih peran dari skenario 
yang telah diturunkan Tuhan dengan 

segala syarat dan konsekuensinya yang 
harus kita pikul sendiri.

jumlahnya. Bisakah kita sebut itu sebagai pilihan 
setelah memasuki panggung, atau peran yang 
terpaksa diambil karena sutradara hanya menyo-
dorkan peran itu? Yang pasti itu bukan peran yang 
diimpikan. Siapakah gerangan sang sutradara 
yang begitu tega memberikan peran yang mem-
posisikan pemerannya menjadi sasaran keben-
cian, ketakutan, dan hujatan?

Kalau kita mengatakan sang sutradara adalah 
Tuhan, terus terang ini salah satu cara pandang 
yang menjerumuskan. Mengapa menjerumuskan? 
Karena tugas sutradara adalah sebagai pengarah 
peran, dan tentu tidak bisa kita bayangkan bahwa 
Tuhan memberikan peran antagonis kepada 
seseorang dan mengarahkannya, sementara 
keyakinan religius kita di sisi lain meyakini bahwa 
tempat bagi pemeran antagonis adalah neraka. 
Apakah logis untuk mengatakan bahwa Tuhan 
sengaja memberikan peran untuk kemudian 
membawa seseorang ke neraka? Tentu tidak. 
Semua peran itu adalah pilihan manusia.

Lebih baik kita berpikir 
bahwa Tuhan adalah 

pemilik skenario yang 

telah menuliskan berbagai peran dalam kehidup-
an ini dengan segala konsekuensinya. Tuhan tidak 
punya kepentingan terhadap peran apapun yang 
kita ambil, apakah peran baik atau peran yang 
buruk. Kitalah yang berkepentingan terhadap pi-
lihan peran itu, karena setiap peran pasti telah kita 
pertimbangkan baik dan buruknya serta konse-
kuensinya kepada diri kita.  

Bila demikian, siapakah sang sutradara? Siapakah 
yang memilih peran? Siapakah yang menentukan 
kita mau bersikap atau berperilaku seperti apa 
dalam kehidupan ini? Siapakah yang memilih dan 
mengarahkan peran seperti Mahatma Gandhi, 
Muhammad Yunus, Bunda Theresa, Cut Nyak 
Dhien, Raden Ajeng Kartini, Hitler, Mussolini, 
Firaun, atau mirip siapapun? 

Jawabannya semakin jelas 
dan semakin gamblang. Kita 
adalah sutradara merangkap 
pemain. Kita adalah sutradara 
atas diri kita. Kitalah yang 
memilih peran dari skenario 
yang telah diturunkan Tuhan 
dengan segala syarat dan 
konsekuensinya yang harus 
kita pikul sendiri.  

Kitalah yang menentukan 
apakah akan memilih men-
jadi manusia yang hanya 
berjalan berjingkat-jingkat 
dalam kehidupan karena 
berbagai alasan, termasuk 
agar tidak ada yang tahu 
bahwa kita pernah lewat? 
Ataukah kita mau memilih 
berjalan dengan suara kaki 
yang kedengaran mantap, 
yang akan membuat banyak 
orang tahu bahwa kita per-
nah hadir dalam kehidupan 
ini untuk sebuah misi?  [K]
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Suatu pagi di sebuah 
kantor pemerintah...

SEPERTINYA 
BELIAU SEDANG 

MEMIKIRKAN SESUATU 
YANG RUMIT …

IBU KiREy YA..?
SILAHKAN MASUK, SAYA 
PERLU MENDISKUSIKAN 

SESUATU…

BAGAIMANA 
SAYA BISA MENDAPAT-
KAN DESAIN SEPERTI 

INI ..??

RUPANYA PAK RUDY sedang 
MEMIKIRKAN CARA 
MENDAPATKAN KONSULTAN 
UNTUK DESAIN KHUSUS YANG 
TELAH DIRENCANAKAN 
KANTORNYA SEJAK LAMA.

Oh ya? baru 
dengar saya 
aturan itu. 

Emang bisa?

TERIMAKASIH BU 
kirey. SEKARANG SAYA BISA 
LEGA. MUDAH-MUDAHAN DARI 

SAYEMBARA ITU KITA BISA 
MENDAPATKAN INOVASI 
TERBAIK BAGAIMANA 

SEHARUSNYA PERUMAHAN UNTUK 
PEGAWAI DIBANGUN DENGAN 
MENGUTAMAKAN KESELAMATAN 

LINGKUNGAN HIDUP DAN TIDAK 
BOROS ENERGI. MUDAH-
MUDAHAN KONSEP DARI 

SAYEMBARA ITU JUGA BISA 
DIMANFAATKAN OLEH LEMBAGA 

PEMERINTAH LAINNYA DAN 
DITIRU OLEH MASYARAKAT 

UMUM.

DI PASAL 46 
PERPRES 54 DIKATAKAN 

BAHWA SAYEMBARA DIGUNAKAN 
UNTUK PENGADAAN JASA LAINNYA 

YANG MERUPAKAN HASIL DARI 
GAGASAN, KREATIVITAS, INOVASI, 

BUDAYA DAN METODE 
PELAKSANAAN TERTENTU. 

KENAPA bapak 
TIDAK COBA METODE 

PENGADAAN 
SAYEMBARA ?ITULAH YANG 

SEDANG SAYA 
PIKIRKAN BU… 

BAGAIMANA 
MENDAPATKAN 

PENYEDIA YANG 
BISA MEMBERIKAN 
KONSEP PERUMAHAN 

PEGAWAI YANG 
RAMAH 

LINGKUNGAN DAN 
HEMAT ENERGI…

Pasal 46 Perpres 54/ 2010
(1) Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa 
     Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai 
     berikut:
     a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, 
         kreatiÞtas, inovasi dan metode pelaksanaan 
         tertentu; dan
     b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Okay !! 
TOLONG SEGERA 
DIPERSIAPKAN 

SEGALA SESUATUNYA 
YA BU !

Illustrasi/ narasi by : Ben B. Noor 
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21 April 2012

Selamat Hari Kartini

Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan.

Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas. Di

bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana

yang baik dan mana yang jahat. Pergi! Pergilah! Berjuang dan

menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi.

(Surat Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901)
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