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Abstraksi ----Corruption cases that have occurred in 

Indonesia at this time have been very worrying and have a 
tremendous adverse impact on almost all aspects of life. 

Corruption has damaged the economic system, democratic 
system, political system, legal system, government system 

and social order in this country. on the other hand, efforts 
to eradicate corruption that have been carried out so far 

have not shown optimal results. Especially the practice of 
corruption in the procurement of government goods and 
services which shows a very large number of cases. 

This study discusses 3 (three) issues. First, analyzing the 
pattern of eradicating corruption, especially those related 

to the procurement of goods and services. In the 
government. Both steps have been taken by the 

government in an effort to eradicate corrupt practices in 
procurement. third, analyze the problems that arise from 

eradication practices that have been carried out and then 
try to provide input in efforts to eradicate corruption in 

Indonesia. 

INTISARI 

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah 
sangat mengkhawatirkan dan berdampak luar biasa buruk 

pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah 
merusak sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem 

politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan 
sosial kemasyarakatan di negeri ini. dilain pihak upaya 

pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini 
belum menunjukkan hasil yang optimal. Khususnya 

praktek Korupsi di pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang menunjukan jumlah kasus yang sangat 

besar. 

Penelitian ini membahas 3 (tiga) pokok permasalahan. 

Pertama menganalisis pola pemberantasan korupsi 
khususnya yang terkait dengan pengadaan barang dan 

jasa di pemerintah. Kedua langkah apa saja yang telah di 
lakukan pemerintah dalam upaya pemberantasan praktek 

korupsi di pengadaan. ketiga menganalisa permasalahan 
yang muncul dari praktek pemberantasan yang telah 

dilakukan dan kemudian mencoba memberikan 
masukan/usulan dalam upaya pemberantasan korupsi di 

Indonesia. 

Kata Kunci — Upaya, Pemberantasan, korupsi, PBJ 

I. PENDAHULUAN 

Kasus korupsi yangterjadi di Indonesia saat ini sudah 
sangat mengkhawatirkan dan berdampak luar biasa buruk 
pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah 

merusak sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem 
politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan 
sosial kemasyarakatan di negeri ini. dilain pihak upaya 
pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini 

belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam 
berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seakan telah 

menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah 
dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan yang lebih parah 
korupsi sudah dianggap menjadi bagian dari kebudayaan 

Indonesia (Mohtar Pabottingi Dalam Saldi Isra 2003:vii-
vix) Jika kondisi ini tetap dibiarkan, maka cepat atau 
lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. 

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa 
extra ordinary crime yang oleh karenanya memerlukan 
upaya luar biasa pula untuk memberantasnya, setidaknya 
usaha pemberantasan korupsi terdiri dari dua cara 
Amirudin (2012:31) Pencegahan (preventive) dan 
Penindakan (repressive). Kedua unsur tersebut harus 
berjalan seiring dan saling melengkapi, oleh sebab itu 
strategi pemberantasan korupsi pun harus memahami 
kedua unsur tersebut.  

Pemerintah Indonesia sendiri bukanya tingal diam dan 
tak melakukan upaya pencegahan praktik korupsi, Upaya-
upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya 
sudah cukup banyak dan sistematis tercatat sejak Negara 
ini merdeka sudah memiliki dasar hukum penindakan dan 
pencegahan korupsi, tercatat ada UU No.3 tahun 1971 
tentang pemberantasan korupsi.UU No.28 tahun 1999 
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 
dari KKN.UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi.PP No.71 tahun 2000 tentang tata 
cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian 
penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi.UU No. 15 tahun 2002 tentang komisi 
pemberantasan tindak pidana korupsi. UU No. 
30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak 
pidana korupsi.UU No. 7 tahun 2006 tentang United Nation 
Convention Againest Corruption. Instruksi presiden RI 
No.5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan 
korupsi. 

Namun faktanya kasus korupsi tetap terjadi dan 
bukanya berkurang malah kasus kasus yang terungkap 
semakin banyak, dalam catatan KPK yang di rilis di 
website resminya, penanganan kasus korupsi yang 
ditangani oleh KPK dalam 5 tahun terahir juga 
menunjukkan peningkatan praktik korupsi di Indonesia. 
Setidaknya dalam lima tahun terahir ada 462 kasus dalam 
tahap penyelidikan, 418 dalam tahap penyidikan, 341kasus 
masuk tahap penuntutan, 280 kasus inkrach dan 298 
kasus dalam eksekusi.  

Penindakan Korupsi Oleh KPK 2014-2018 

No Penindakan  Tahun Total  

2014 2015 2016 2017 2018* 

1 Penyelidikan 80 87 96 123 76 462 
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2 Penyidikan 56 57 99 121 85 418 

3 Penuntutan 50 62 76 103 50 341 

4 Inkracht 40 38 71 84 47 280 

5 Eksekusi 48 38 81 83 48 298 

https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi 

*Update per 31 mei 2018 

 
Data yang di rilis KPK per 31 mei 2018 dalam laporan  

tahunannya  menunjukkan kasus korupsi yang di tangani 

oleh kpk jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun khususnya korupsi di pengadaan barang dan jasa. 
Pada tahun 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) mengindikasikan hal yang serupa, yaitu 80 persen 
dari laporan yang masuk terkait dengan kasus pengadaan 
barang dan jasa. Ini terkait dengan adanya persaingan 

yang tidak sehat diantara vendor, yang kebanyakan waktu 
terjadi pada saat kompetisi di pengadaan (kredibel 
2011:13)  Kemudian dalam temuan Indonesia Corruption 

Watch (ICW) pada tren korupsi 2014, 60% kasus 
korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berkaitan 
dengan pengadaan barang dan jasa. Melihat fenomena di 

atas tentunya sangat di sayangkan dan masih dibutuhkan 
usaha yang lebih besar untuk Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi di Indonesia khususnya di pengadaan 
barang dan jasa. 

Dari pemaparan data diatas, kemudian timbul 
pertanyaan mendasar yang selama ini mengemuka dan 
menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut, pertama 

bagaimana pola  pemberantas praktek korupsi di 
Indonesia kedua permasalahan apa yang muncul dari 
langkah pemberantasan praktek korupsi di Indonesia. 

Apa solusi yang di tawarkan untuk menyelesaikan 
masalah tanpa mengurangi semangat pemberantasan 
korupsi di Indonesia. 

Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan 
masalah di atas, maka pembahasan akan di berikan sengan 
sistematika berikut, pertama akan di sampaikan uraian 

secara teoritis yang nanti akan mempengarusi perspektif 
penulis dalam mengurai dan menjawab rumusan masalah 
dalam bagian bagian selanjutnya, kedua akan di 

uraikanlangkah langkah apa saja yang telah di lakukan oleh 
pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengadaan 
barag dan jasa secara elektronik. Ketiga akan mencoba 

menguraikan masalah yang timbul dari penerapan e 
procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Keempat 
tulisan ini nantinya mampu memberikan sumbangsih 

berupa saran dan kesimpulan guna meningkatkan upaya 
pencegahan korupsi di pengadaan barang dan jasa secara 
elektronik (e procurement) 

II. METODE PENELITIAN 

Menurut sugiono (2013) Metode penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan 
mendiskripsikan dan menganalisis suatu fenomena atau 
peristiwa secara apa adanya berdasarkan data tertulis, 

lisan atau mempertimbangkan pendapat orang lain atau 
narasumber. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal 

menurut pandangan manusia yang diteliti. Pengumpulan 
data adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang 
diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir 

penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan 
reliable, lihat bungin B (2003). Dengan demikian proses 
pengumpulan data yang akan dilakukan sedapat mungkin 
dapat memperoleh data sebagai bahan penelitian yang 

valid dan akurat dalam rangka mendukung penajaman 
terhadap tujuan penelitian 

III. REVIEW THEORY 

Pengantar :Bab ini akan menguraikan secara singkat 

konsep pengadaan barang dan jasa disektor publik , 
konsep e procurement dan metode e procurement. 
Kemudian juga di uraikan penelitian tentang konsep 

korupsi dimulai dari devinisi korupsi, bentuk bentuk 
korupsi, pola pola korupsi yang sering di gunakan untuk 
menjelaskan pola pola penyimpangan (fraud) dalam 

sistempengadaan barang dan jasa yang menimbulkan 
praktik korupsi 
Konsep pengadaan barang dan jasa 

Didalam setiap organisasi ataupun kegiatan publik 
khususnya pemerintahan maupun swasta selalu 
diperlukan barang/jasa baik untuk keperluan operasional 

yang bersifat rutin seperti bahan baku, bahan penolong 
(supplies), suku cadang, barang jadi, dan barang modal 
(kapital) seperti bangunan, mesin dan peralatan lainnya. 

Kebutuhan barang/jasa tidak dapat dihindarkan untuk 
menjaga kelancaran operasional dan untuk menjamin 
pertumbuhan, selain kebutuhan oprasional yang bersifat 

rutin di butuhkan juga pemenuhan kebutuhan yang 
sifatnya insidental dimana untuk mendapatkannya itu 
semua tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi 
diperlukan tenggang waktu. Tenggang  waktu tersebut 

dimulai dari saat melakukan pemesanan, waktu untuk 
memproduksinya, waktu untuk mengantarkan barang, 
bahkan sampai dengan waktu untuk memproses barang 

di gudang hingga siap digunakan oleh pemakainya. 
Berbagai rumusan tentang definisi pengadaan telah 

banyak di kemukakan oleh para pakar di antaranya adalah 

Arrowsmith (2004) Nur Bahagia (2006) Cristhoper 
&Schooner (2007) Yang pada intinya mendefinisikan 
pengadaan publik adalah kegiatan mendapatkan barang 

atau jasa secara efektif, efisien, transparan sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan pengguna. yang di maksud 
barang di sini adalah meliputi peralatan dan juga bangunan 

baik public maupun privat, Bahagia S,N, (2011:11-12)  
Menurur Christopher & Gross (2006) dalam jurnal 

LKPP Bahagia S,N (2011:10) sebenarnya isu dan 

permasalahan ini telah mendapat perhatian masyarakat 
internasional sejak tahun 60an, dan berbagai upaya telah 
dilakukan untuk mencari solusinya. Kesepakatan pertama 

lahir tahun 1979 pada Putaran Tokyo (Tokyo Round) 
dengan dikeluarkannya Government Procurement 
Agreement (GPA) sebagai suatu kesepakatan yang bersifat 
plurilateral yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1981. 

 
Konsep  E Procurement  

https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi
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Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 37 sebagai perubahan ke 4 
peraturan presiden republik Indonesia Nomor 54 tahun 
2010 menjelaskan pengadaan secara elektronik atau e-

procurement adalah pengadaan barang/jasa yang 
dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi dan 
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.E-procurement dapat diartikan sebagai sebuah 

aplikasi untuk pelaksanaan pelelangan terhadap 
pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan 
memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. 

Dalam aplikasi e-procurement ini dimunculkan seluruh 
proses lelang mulai dari pegumuman, mengajukan 
penawaran, seleksi, sampai pada pengumuman pemenang 

pelelangan secara online. Misi akhir dari penerapan e-
procurement ini adalah bagaimana proses pengadaan 
barang dan jasa di pemerintahan dan bagaimana caranya 

memanfaatkan teknologi informasi agar tidak banyak 
membuang buang waktu dan biaya (Indrajit dkk, 2002 : 
151) dalam Arsyad, M., Suriadi, L. O., & Anam, S (2016: ). 

Nugroho R, S (2015) berpendapat bahwa E-procurement 
adalah sebuah sistem lelang dalam kegiatan pengadaan 
barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, 

informasi dan komunikasi berbasis internet dalam 
melaksanakan tahapan atau semua proses pengadaan 
dengan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat 

berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan 
akuntabel. 

Nightisabha, et al., (2009) Udoyono (2012) 

menjelaskan e-procurement adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh sektor publik baik itu pemerintah pusat dan daerah 
maupun lembaga publik lain termasuk Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) dengan menggunakan fasilitas sistem  

internet yang terintegrasi dan area luas yang berbasis 
internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam 
sebagian atau seluruh proses pembelian barang/jasa yang 

dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/jasa Pemerintah (LKPP) dengan ketentuan 
perundang-undangan 

Kemudian dalam perkembangannya, untuk 
mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa dan 
meminimalisir praktik praktik korupsi di Pengadaan 

barang dan jasa maka dihadirkan Peraturan presiden  
54/2010 jo. 70/2012, menjelaskan bahwa pengadaan 
secara elektronik terbagi menjadi dua cara yaitu: e-

tendering dan e-purchasing yang akan di bahas pada bab 
selanjutnya. 

 

a) Prinsip-prinsip e procurement 
Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan 

barang dan jasa pemerintah sebagaimana tertuang pada 

penjelasan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 adalah efisien efektif, transparan, terbuka, bersaing, 
adil/tidak diskriminatif dan akuntabele: untuk lebih mudah 

memahami akan di uraikan dalam bentuk gambar 
dibawah ini. 
Gambar : prinsip prinsip e procurement pasal 5 

perpres No 54/2010 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Penjelasan dari prinsip prinsip e procurement 

berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 di jelaskan oleh Nugroho (2014:7-8) sebagai 
berikut : 

a) Efiaien : Prinsip-prinsip yang harus diterapkan 

dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 
sebagaimana tertuang pada penjelasan Pasal 5 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, 

adalah sebagai berikut. 
b) Efektif : Efektivitas pengadaan diukur terhadap 

seberapa jauh barang dan    jasa yang diperoleh 
dari proses pengadaan dapat mencapai 

spesifikasi yang sudah ditetapkan. 
c) Transparan : Bagaimana proses pengadaan 

barang dan jasa dilakukan dapat diketahui secara 

luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar 
hukum, ketentuan ketentuan, tata cara, 
mekanisme, aturan main, spesifikasi barang dan 

jasa, dan semua hal yang terkait dengan 
bagaimana proses penga-daan barang dan jasa 
dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti 

semua informasi tentang proses tersebut mudah 
diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat 
umum, terutama penyedia barang dan jasa yang 

berminat. 
d) Terbuka: Berarti pengadaan barang dan jasa 

dapat diikuti oleh semua orang penyedia barang 

dan jasa yang memenuhi persyaratan atau 
kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

e) Bersaing: Proses pengadaan barang dapat 
menciptakan iklim atau suasana persaingan yang 
sehat diantara para penyedia barang dan jasa, 

tidak ada intervensi yang dapat mengganggu 
mekanisme, sehingga dapat menarik minat 
sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa 
untuk mengikuti lelang atau seleksi yang pada 

gilirannya dapat diharapkan untuk memperoleh 
barang dan jasa dengan kualitas yang maksimal. 

Adil/tidak 

diskriminatif 

Efisien  

Efektif  

Transparan 

Terbuka 

Akuntabel 
Bersaing  

PRINSIP 

PENGADAAN 

PERPRES NO 

54/2010 
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f) Adil/tidak diskriminatif: Proses pengadaan dapat 

memberikan perlakuan yang sama bagi semua 
calon penyedia barang dan jasa dan tidak 
mengarah untuk memberikan keuntungan pada 

pihak tertentu, kecuali diatur dalam peraturan 
ini. Sebagai usaha bahwa dalam peraturan ini 
mengatur agar melibatkan sebanyak mungkin 
usaha kecil, usaha menengah dan koperasi kecil. 

Disamping itu juga menguta- makan produksi 
dalam negeri 

g) Akuntabel: Harus sesuai dengan aturan dan 

ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang 
dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Prosedur Pengadaan Barang/jasa secara 
elektronik 
Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan 

kontruksi/jasa lainnya secara elektronik yang memerlukan 
penyedia barang/jasa dilakukan dengan beberapa tahapan 
di jelaskan oleh Yakobustefa S.A (2013:6-8) sebagai 

berikut : 
a) Pengumuman dan Pendaftaran Peserta 
Panitia pengadaan mengumumkan secara luas tentang 

adanya pelelangan umum dengan pascakualifikasi atau 
adanya prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum 
melalui media elektronik dalam sistem pengadaan secara 

elektronik (SPSE). Isi pengumuman memuat antara lain 
nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan 
mengadakan pelelangan umum, uraian singkat mengenai 

pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan 
dibeli, perkiraan nilai pekerjaan, syarat-syarat peserta 
lelang umum, tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk 
mengambil dokumen pengadaan. Setelah diumumkan, 

panitia mengirimkan dokumen lelang yang diupload 
melalui sistem sehingga dapat diakses oleh publik. Peserta 
lelang melakukan pendaftaran secara elektronik dengan 

terlebih dahulu melakukan verifikasi data perusahaannya 
kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 
 

b) Penjelasan Lelang (Aanwijziing) 
Penjelasan lelang dilakukan melalui SPSE antara Panitia 
dan penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam daftar 

peserta lelang. Yang harus dijelaskan kepada peserta 
lelang antara lain metoda pengadaan/penyelenggaraan 
pelelangan, Cara penyampaian penawaran (satu sampul 

atau dua sampul atau dua tahap), dokumen yang harus 
dilampirkan dalam dokumen penawaran, acara 
pembukaan dokumen penawaran, metoda evaluasi, hal-

hal yang menggugurkan penawaran, jenis kontrak yang 
akan digunakan, ketentuan dan cara evaluasi berkenaan 
dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam 

negeri, ketentuan dan cara sub kontrak sebagian 
pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, 
besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat 

mengeluarkan jaminan penawaran. Bila dipandang perlu, 
panitia/pejabat pengadaan dapat memberikan penjelasan 
lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan, 
Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen 

pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan 
dari peserta dan jawaban dari panitia/pejabat pengadaan 

serta keterangan lain termasuk perubahannya dan 

peninjauan lapangan.  
 
c) Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran 

Dokumen penawaran disampaikan secara elektronik 
melalui SPSE sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
Penawaran yang terlambat secara otomatis akan ditolak 
oleh sistem. Panitia mendownload dokumen penawaran 

yang telah dikirim penyedia untuk dilakukan evaluasi 
administrasi, teknis dan harga yang dilakukan secara 
manual.  

 
d) Evaluasi Penawaran 
Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh 

panitia/pejabat pengadaan terhadap semua penawaran 
yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi 
administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, 

metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan 
dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. 
Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang 

sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi 
yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia 
barang/jasa, tanpa ada penyimpangan yang bersifat 

penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penyimpangan 
yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat 
adalah: jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap 

hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi 
lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan 
substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen 

pemilihan penyedia barang/jasa, adanya penawaran dari 
penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahan di 
luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa 
yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau 

tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat. 
 
e) Pembuktian Kualifikasi 

Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan 
sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan 
verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada 

dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman 
atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan 
konfirmasi dengan instansi terkait.  

 
f) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan 
Panitia/pejabat pengadaan membuat kesimpulan dari hasil 

evaluasi administrasi, teknis, dan harga dituangkan dalam 
berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil 
pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-

rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan 
pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang 
dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP 

ditandatangani oleh ketua dan semua anggota panitia 
pengadaan atau sekurangkurangnya dua pertiga dari 
jumlah anggota panitia. Berita Acara Hasil Pelelangan dan 

Berita Acara Hasil Evaluasi kemudian dikirimkan kepada 
para penyedia yang mendaftar dan memasukan 
penawaran 
 

g) Penetapan Pemenang Lelang  
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Panitia pengadaan menetapkan calon pemenang lelang 

yang menguntungkan bagi negara dalam arti penawaran 
memenuhi syarat administratif dan teknis yang 
ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia 

barang/jasa, perhitungan harga yang 
ditawarkan adalah terendah yang responsive, telah 
memperhatikan penggunaan 
semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri, 

penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran 
yang memenuhi syarat. 
 

h) Pengumuman Pemenang Lelang 
Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh 
panitia kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) 

hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia 
barang/jasa dari pejabat yang berwenang melalui SPSE. 
 

Untuk menjamin tingkat ke suksesan dari penerapan 
eprocurement ini, perlu di perhatikan beberapa factor, 
Menurut Nurmandi & Kim (2015:201-203) kesuksesan 

implementasi e-procurement ditentukan oleh beberapa 
faktor berikut  :  

a. Leadership 

Implementasi e-procurement membutuhkan 
komitmen dandukungan penuh dari pimpinan dalam 
wujud tindakannyata  

b. Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM) 
Implementasi e-procurement membutuhkan jumlah 
SDM yang memadai, tidak hanya dari sisi jumlah yang 

harus diperhatikan, namun juga dari sisi kompetensi 
yang mereka miliki. 

c. Perencanaan dan manajemen 
Perencanaan dan manajemen sangat berhubungan 

dengan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 
implementasi e-procurement  

d. Kebijakan dan peraturan 

Salah satu vairabel kunci dari implementasi e-
procurement adalah adanya kebijakan dan peraturan 
yang saling mendukung dan tidak tumpang tindih. 

e. Sistem yang terintegrasi 
Dalam pelaksanaan e-procurment diperlukan sistem 
yang terintegrasi secara komperhensip dan saling 

terhubung 
f. Infrastruktur dan standarisasi 

Infrastruktur yang dimaksud disini mencakup banyak 

hal, dari mulai perangkat keras, piranti lunak, sampai 
kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya.  

 

Sistem e-procurement merupakan terobosan yang 
dikembangkan oleh pemerintah dalam menciptakan good 
governance. Namun dalam prosesnya implementasi e-

procrurement bukan tanpa hambatan. Hambatan yang 
dihadapi dari faktor manusia dan faktor teknis seperti 
infrastruktur dan kualitas sistem, Keberhasilan 

implementansi e-procrurement tidak akan berhasil tanpa 
memperhatikan kendala-kendala tersebut, karena E-
procurement sebagai salah  satu  upaya dalam menciptakan 
tata pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, 

maka mempunyai beberapa tantangan diantaranya 
pemahaman dan penolakan atas peralihan sistem 

pengadaan barang dan  jasa konvesional ke sistem baru 

secara on-line. Penolakan atas sebuah perubahan adalah 
wajar, yang  paling penting pemerintah melalui LPSE dan 
LKPP selalu mensosialisasikan pentingnya pengadaan 

barang dan jasa pemerintah melalui e procurement 
 
Konsep korupsi 
Sebelum melangkah lebih jauh pembahasan upaya 

pencegahan kasus korupsi di pengadaan barang dan jasa, 
penulis akan mencoba menguraikan terlebih dahulu 
devinisi korupsi khususnya korupsi di pengadaan barang 

dan jasa. Pengertian yang dikeluarkan Transparency 
International Indonesia sebuah organisasi internasional 
yang ada di wilayah indonesia dan bertujuan untuk 

memerangi korupsi mendefinisikan korupsi sebagai the 
abause of entrustedpower for privat a gain yaitu  
penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, 

Lihat Indriati E(2014:2-4). Definisi ini semakna dengan 
yang disampaikan Hustead (2002:414) yang 
mendefinisikan korupsi sebagai “the misuse of public 

power for private benefit.” penyalahgunaan kekuatan 
publik untuk kepentingan pribadi. John Waterbury 
(1993:19) korupsi dapat didefinisikan dalam arti hukum 

yang berdasarkan norma. Di mana pada masyarakat 
tertentu, kedua definisi tersebut dapat berbentuk serupa 
(coincedent). Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah 

laku yang mengurus kepentingan diri sendiri dengan 
merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang 
langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku 

tersebut. Oleh karena itu, orang yang korup menurut 
hukum dapat saja dianggap tindakan tidak tercela dalam 
koridor norma. Sebaliknya, orang bisa dinilai korup oleh 
standar normatif, namun justru dianggap bersih menurut 

hukum. Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa 
korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh 
pemerintah untuk tujuan pribadi. 

 
Sementara itu Gerald E. Caiden (1998) yang dikutif 
Jeremy Pope (2003) memaparkan secara rinci bentuk-

bentuk korupsi yang umum di kenal dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain 
adalah: (1) berkhianat, transaksi luar negeri illegal dan 

penyelundupan,(2)menggelapkan barangmilik lembaga, 
negara ,swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan 
mencuri, (3) menggunakan uang negara/ lembaga yang 

tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan 
uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, 
menggelapkan pajak dan menyalagunakan dana, (4) 

menyalagunakan wewenang, menipu, mengecoh, 
mencurangi, memperdaya dan memeras, (5) penyuapan 
dan penyogokan, mengutip pungutan dan meminta 

komisi, (6) menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang 
milik pemerintah/ negara, dan surat izin pemerintah, (7) 
manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, 

kontrak dan pinjaman uang, (8) menghindari pajak, 
meraih laba berlebihlebihan, (9) menerima hadiah, uang 
pelican dan hiburan dan perjalanan yang tidak pada 
tempatnya, dan (10) menyalagunakan stempel dan kertas 

surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan. 
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Menurut perspektif hukum definisi korupsi dijelaskan di 

dalam UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 
2001. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir 

dengan diratifikasinya United Nations Convention 
Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan UU No. 7 Tahun 
2006.  Dapat di simpulkan bahwa korupsi adalah Setiap 

orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian Negara. Berdasarkan UU tersebut, ada 
30 jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak 
pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu dapat 

dikelompokkan menjadi 7 kategori yaitu: (1) kerugian 
keuangan negara, (2) suap-menyuap, (3) penggelapan 
dalam jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) 

benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) 
gratifikasi. Lihat buku saku KPK (2006:15-17) 
 

Konsep Penyalahgunaan (fraud) dalam sistem 
pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan 
praktik korupsi. 

 
Menurut wibowo (2015:41) dalam melihat isu 
pencegahan kasus korupsi di indonesia khususnya di 

pengadaan maka menarik untuk melihat konsep yang di 
kembangkan oleh Association of Certifed Fraud 
Examiners (Kassem dan Higson, 2012: 192) (Wolfe dan 
Hermanson, 2004: 38-42) yang di kenal dengan teori 

penyalahgunaan wajik empat (fraud diamond theory). 
Wolfe dan hermanson mengatakan “ many frauds would 
not have occurred without the right person with the 

capabilities the details of fraud” banyak penipuan tidak 
akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan 
rincian penipuan.  Secara keseluruhan fraud diamond 

merupakan penyempurnaan dari fraud model yang 
dikemukakan Cressey. Adapun elemen-elemen dari fraud 
diamond theory yaitu  pressure, opportunity, 

rationalization dan capability. 
Gambar 2 

fraud diamond theory 

 

 
Pada intinya, teori ini menyatakan bahwa perilaku 
koruptif (penyalahgunaan) dapat terjadi karena empat hal: 

Pertamadorongan dari pegawai untuk menyalahgunakan 
uang dan asset institusi; Kedua keadaan yang 

memungkinkan pegawai untuk melakukan 

penyalahgunaan; Ketiga pola pikir dan etika pegawai yang 
memungkinkan pegawai untuk melakukan 
penyalahgunaan; Keempat kapasitas pegawai untuk 

membuat kejahatannya tidak terdeteksi oleh sistem.  
Pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
dapat dikelompokan berdasarkan tahap kegiatannya. 
Tahap kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat 

dikelompokkan dalam 4 (empat) tahap (Amiruddin; 2010 
: 46 - 47) : 
 

1. Tahap persiapan. Pada tahap ini kegiatannya 
meliputi (a) Perencanaan pengadan barang dan 
jasa, (b) pembentukan panitia pengadaan barang 

dan jasa, (c) penetapan sistem pengadaan barang 
dan jasa, (d) penyusunan jadwal pengadaan barang 
dan jasa (e) penyusunan Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS), dan (e) penyusunan Dokumen Pengadaan 
barang dan jasa. 

2. Tahap Proses pengadaan. Pada tahap ini kegiatan 

meliputi (a) pemilihan penyedia barang dan jasa 
dan (b) penetapan penyedia barang dan jasa. 

3. Tahap penyusunan kontrak. 

4. Tahap pelaksanaan kontrak 
 

Sedangkan pola penyimpangan yang terjadi pada masing-

masing tahap pengadaan barang dan jasa, dapat 
diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap 

persiapan, adalah: penggelembungan (mark up) biaya 
pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya. 
Gejala ini dapat terdeteksi dari unit-price yang tidak 
realistis dan pembengkakan jumlah APBN/APBD. 

b. Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan 
produk atau penyedia barang dan jasa tertentu. 
Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada 

suatu produk dan penyedia barang dan jasa tertentu 
(yang tidak mungkin dilakukan oleh penyedia barang 
dan jasa yang lain). 

c. Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari 
sudut waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan 
ditentukan menjadi sangat singkat sehingga 

perusahaan 
tertentu yang mampu melaksanakan perkerjaan 
tersebut, karena mereka telah 

mempersiapkan diri lebih awal. Hal tersebut dapat 
terjadi dengan cara menyuap panitia agar informasi 
tender dan pekerjaan dapat mereka peroleh lebih 

awal dari pada peserta lain. 
d. Panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan 

nampak dikendalikan oleh pihak tertentu. 

e. Gambaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-
tutupi padahal seharusnya tidak bersifat rahasia. 

f. Harga dasar tidak standar. 

g. Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu. 
h. Dokumen lelang tidak standar. i. Dokumen lelang 
yang tidak lengkap. (Adrian Sutedi; 2008 : 126 - 
139.) 
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Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap proses, adalah 

(a) jangka waktu pengumuman singkat. (b) pengumuman 
tidak lengkap dan membingungkan (ambigious), (c) 
penyebaran dokumen tender yang cacat, (d) pembatasan 

informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu saja 
yang memperoleh informasi lengkap, (e) aanwijzing 
dirubah menjadi tanya jawab, (f) upaya menghalangi 
pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu 

agar peserta tertentu terlambat menyampaikan dokumen 
penawarannya, (g) penggantian dokumen dilakukan 
dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam 

dokumen awal, (h) panitia bekerja secara tertutup, (h) 
pengumuman pemenang tender hanya kepada kelompok 
tertentu, (i) tidak seluruh sanggahan ditanggapi, (j) surat 

penetapan sengaja ditunda pengeluarannya, tujuannya 
agar mendapatkan uang pelicin (ibid 2008:130 - 144.). 
 

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap penyusunan 
dan penandatanganan kontrak, adalah penandatanganan 
kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen 

pendukung atau dokumen fiktif dan penandatangan 
kontrak yang ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan 
yang belum ada (ibid. 2008:144 – 145) 

 
Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap pelaksanaan 
kontrak dan penyerahan barang dan jasa, adalah barang 

yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang 
ditentukan dalam kontrak dan penandatangan berita 
acara serah terima padahal pekerjaan belum selesai, 

biasanya hal ini dilakukan pada akhir tahun anggaran. 
Bertolak dari pola penyimpangan di atas, maka dapat 
diindentifikasi pola korupsi dalam pengadaan barang dan 
jasa adalah (a) penyalahgunaan wewenang, (b) suap yang 

dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, (c) kolusi, baik 
yang dilakukan antar pejabat, atau antara pejabat dengan 
penyedia barang dan jasa, atau antar penyedia barang dan 

jasa. 
 
Selain pola penyimpangan di atas Antasari Azhar (kompas 

22/08/2008) di kutip oleh Amirudin A (2012:30-31) 
mengidentifikasi beberapa modus operandi korupsi 
pengadaan barang dan jasa, yaitu : 

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat 
untuk “membujuk” kepala daerah/pejabat daerah 
mengintervensi proses pengadaan dalam rangka 

memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan 
meninggikan harga atau nilai kontrak dan 
pengusaha/rekanan dimaksud memberikan 

sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun 
daerah 

2. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah/pejabat 

daerah untuk mengintervensi proses pengadaan 
agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender 
atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa 

dinaikkan (mark-up), kemudian selisihnya 
dibagibagikan 

3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang 
yang mengarah ke merek atau produk tertentu 

dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan 
melakukan mark-up harga atau nilai kontrak 

4. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan 

bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan 
dana/anggaran yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya kemudian mempertanggung 

jawabkan pengeluaran pengeluaran dimaksud 
dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar 
atau fiktif 

5. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan 

bawahannya menggunakan dana/uang daerah 
untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk 
kepentingan pribadi kepala daerah/peiabat daerah 

yang bersangkutan atau kelompok tertentu, 
kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-
pengeluaran dimaksud dengan menggunakan 

bukti-bukti fiktif 
6. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di 

muka) kepada pemenang tender sebelum 

melaksanakan proyek; 
7. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari 

rekanan dengan menjanjikan akan diberikan 

proyek pengadaan; 
8. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di 

muka) kepada pemenang tender 

sebelum melaksanakan proyek; 
9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari 

rekanan dengan menjanjikan akan diberikan 

proyek pengadaan; 
10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas 

daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat 

dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk 
mempermudah pencairan dana tanpa melalui 
prosedur; 

11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa 

giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan 
di bank; 

12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan 

sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak 
memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk 
kepentingan pribadi atau kelompoknya; 

13. Kepala daerah menerima uang/barang yang 
berhubung dengan proses perizinan yang 
dikeluarkannya; 

14. Kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli 
lebih dahulu barang dengan harga yang sudah 
murah kemudian dijual kembali kepada instansinya 

dengan harga yang sudah di mark-up; 
15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk 

mencicilkan barang pribadinya dengan 

menggunakan anggaran daerah; 
16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat 

tertentu dengan beban pada anggaran dengan 

alasan pengurusan DAU/DAK; 
17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD 

dalam proses penyusunan APBD; 

18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara 
pribadi dengan beban anggaran daerah (Antasari 
Azhari, dalam Kompas, 23-08 2008). 

Menarik untuk mencermati beberapa modus operandi 

korupsi pengadaan barang dan jasa yang telah di 
ungkapkan oleh Antazari Azhar ini, di mana dia pernah 
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menjadi panglima tertinggi KPK sebelum diberhentikan 

sementara pada tanggal 6 Mei 2009. Kemudian Pada 11 
Februari 2010 Antasari divonis hukuman penjara 18 
tahun karena terbukti bersalah turut serta melakukan 

pembujukan untuk membunuh Nasrudin Zulkarnaen, 
namun kasus ini menjadi kontroversi karena masyarakat 
Indonesia meyakini adanya kriminalisasi KPK, dimana 
Antasari sangat gigih berjuang untuk membersihkan 

Indonesia dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme) melalui KPK. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Upaya Pemberantasan Korupsi Di Pengadaan 

Barang Dan Jasa Di Indonesia 
Terkait upaya pencegahan korupsi di pengadaan barang 
dan jasa di Indonesia dibutuhkan suatu strategi. Strategi 

pemberantasan suatu kejahatan pada umumnya harus 
mengandung dua unsur, yaitu pencegahan (preventive) dan 
penindakan (repressive)lihat : Amiruddin A (2012:32-34). 

Kedua unsur tersebut harus berjalan seiring dan saling 
melengkapi, oleh sebab itu strategi pemberantasan 
korupsi pun harus memahami kedua unsur tersebut. 

 
Strategi pemberantasan  korupsi melalui metode 
pencegahan (preventive) 

Strategi pencegahan korupsi dengan metode pencegahan 
(preventive) juga di kemukakan oleh Gretta Fenner 
menjelaskan (Gretta Fenner, 2003:1) dikutip oleh 

Amiruddin A (2012:32-34). 
 
“As regards preventing corruption, the discussion focused 
both on ways to enhance integrity in the public service 

through management of conflictofinterest situations and on 
measures to strengthen integrity in the business 
sector. With the aim of assisting countries to increase their 

detection rate of corruption, a second set of workshops 
discussed the needs and tools for meaningful whistleblower 
protection and the necessity, in some particularly 

corruption prone areas such as public procurement, to 
develop particular types of systems for corruption prevention 
and detection. The third set of workshops concentrated on 

some of the mechanisms required to make investigation and 
prosecution of corruption more effective, including the 
techniques of forensic accounting and functioning procedures 

for mutual legal assistance and asset recovery.” 
 
Penjelasan di atas telah memberi gambaran pada kita 

bahwa pada pertemuan regional ke-4 Anti-Korupsi di 
Malaysia tersebut telah membahas tiga hal yang terkait 
dengan langkah-langkah pencegahan korupsi, yaitu (1) 

peningkatan integritas pejabat pada sektor public dan 
sektor swasta, (2) pengembangan sistem tertentu untuk 
pencegahan dan pendeteksian korupsi, dan (3) 

mengefektifkan penyidikan dan penuntutan 
korupsi. 
 
Metode pencegahan korupsi dengan cara preventif juga 

dikemukakan oleh Greyclar dan Prenzler (2013: 72) 
dikutip dalam wibowo (2015:41-42) korupsi dapat 

dicegah dengan lima cara, yaitu: (i) mempersulit upaya 

untuk melakukan korupsi; (ii) mengurangi penyebab yang 
mentolerir/memungkinkan terjadinya korupsi; (iii) 
meningkatkan resiko terdeteksi; (iv) mengurangi insentif 

terjadinya korupsi; dan (v) mengurangi provokasi untuk 
terjadinya korupsi. 
 
Berkaitan dengan metode pencegahan yang sifatnya 

preventif ini, telah banyak ikhtiar yang dilakukan oleh 
Pemerintah Indonesia guna mencegah korupsi di sektor 
pengadaan, salah satunya adalah perubahan struktur 

organisasi pengadaan serta melaksanakan sistem 
pengadaan berbasis elektronik. Berikut adalah snapshots 
singkat tentang upaya yang telah dilakukan: lihat catatan 

dalam wibowo (2015:42-45) 
 
1) Mengubah struktur pengadaan di Indonesia berdasar 

peraturan perundang undangan yang berlaku: 
 
Pemerintah Indonesia telah mendesain ulang strukur 

organisasi pengadaan, dari yang amat vertikal (hierarkis), 
menjadi lebih horisontal. Struktur yang lama didasarkan 
pada Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003, 

sedangkan struktur yang lebih horisontal dibentuk oleh 
Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010. Struktur yang 
horisontal, lebih memungkinkan terciptanya saling 

kontrol pada proses pengadaan. 
 

Gambar 2 

Struktur organisasi pengadaan berdasar 
(Keppres) No 80/2003 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gambar 3 

Struktur organisasi pengadaan berdasar 

(Keppres) No 54/2010 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Keteranggan: 
PA/KPA :Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen 
PP/ULP : panitia pengadaan/Unit layanan pengadaan 

PPHP : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
 

Pimpinan badan publik 

Penguna barang / jasa 

Pejabat/panitia pengadaan 
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Tabel 1 

Perubahan setruktur pengadaan berdasarkan 
kepres No 80/2003 menjadi No 54/2010 

 

Di olah dari:  jurnal “Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa” (Richo 

Andi Wibowo) 46 Volume 1 Nomor 1 – November 2015 (2015:42-45) 

 
Perubahan struktur organisasi pengadaan ini 
memungkinkan adanya mekanisme saling kontrol diantara 
PPK dengan PP/ULP. Kesetaraan posisi PP/ULP dengan 

PPK juga dijamin dengan ketentuan yang menyatakan 
bahwa jika ada perselisihan dan/ atau perbedaan 
pendapat diantara keduanya, maka yang akan 

menyelesaikan adalah PA/KPA (Pasal 8 (1) (i)). Selain itu, 
lahirnya posisi PPHP juga memperkecil kewenangan PPK 

yang sebelumnya terlampau luas. Posisi ini didesain untuk 

menjadi “kiper” guna melakukan pengecekan akhir 
apakah penyedia sudah memenuhi prestasi sebagaimana 
dalam kontrak ataukah belum. Dengan tereduksi dan 

terdesentralisirnya kewenangan PPK ditangan PP/ 
ULP dan PPHP, maka internal checks and balances dapat 
lebih berjalan. 
 

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, 
pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya 
korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran 

negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. 
Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan 
pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan 

kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana 
direncanakan. Lihat catatan Amirudin A (2012:33-34) 
 

Lembaga pengawas yang ada, seperti Inspektorat, Irjen, 
dan BPKP belum berfungsi secara optimal. Hal ini 
disebabkan beberapa faktor, antara lain (a) adanya 

tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) 
kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang 
adanya koordinasi antar pengawas, (d) kurangnya 

kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan 
oleh pengawas sendiri, hal ini sering kali para pengawas 
tersebut terlibat dalam praktik korupsi. Ibid,. (2012:33-

34) 
 
Mengingat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, menjadi Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat 
kekurangan dan belum menampung perkembangan 
kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas 

Pengadaan Barang/Jasa yang baik maka sejak juli 2018 di 
hadirkan peraturan presiden no 16 tahun 2018 guna 
meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa 

pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien, diantara 
perubahannya adalah sebagai berikut : 
 

a) Lebih Sederhana Perpres PBJ Baru terdapat 15 
Bab dengan 98 pasal, lebih sederhana 
dibandingkan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta 

perubahannya yang memiliki 19 Bab dengan 139 
Pasal. Selain jumlah pasalnya yang lebih sedikit, 
Perpres PBJ Baru juga menghilangkan bagian 

penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan 
norma-norma pengadaan. Hal-hal yang bersifat 
prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan 
Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral 
lainnya 

b) Agen pengadaan Dalam Perpres Baru akan 
diperkenalkan Agen Pengadaan yaitu Perorangan, 
Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan 
melaksanakan sebagian atau seluruh proses 

pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh 
K/L/D/I. 

PERUBAHAN (Keppres) No 80/2003 (Perpres) No 54/2010 

Struktur 
organisasi 

Struktur organisasi pengadaan 

dipilah menjadi tiga lapisan 

petugas: (i) pimpinan badan 

publik, seperti: Menteri/Panglima 

TNI/Kapolri/Pemimpin 

Lembaga/Gubernur/ 

Bupati/Walikota/Dewan 

Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ 

Direksi BUMN/ BUMD atau 

pejabat yang diberi kuasa; 

(ii)adalah Pengguna Barang dan 

Jasa (iii) Pejabat atau Panitia 

Pengadaan 

Struktur organisasi 

pengadaan dipilah menjadi 

empat lapisan petugas: 

(i) Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran (PA/KPA); (ii) 

adalah Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK); (iii) 

adalah panitia pengadaan 

(PP); (iv) Pejabat Penerima 

Hasil Pekerjaan (PPHP). 

Kelebihan/

Kelemahan 
Kelemahanya :pertamadalam 

hal struktur organisasi,pada 

Struktur Keppres no 80/2003 

mendesainbahwa petugas 

pertama memilih petugas kedua, 

dan petugas kedua memilih 

petugas ketiga. Dengan kata lain, 

petugas ketiga bertanggung jawab 

pada petugas kedua, dan petugas 

kedua bertanggung jawab pada 

petugas pertama (Pasal 1, Pasal 9 

(2), danPasal 9 (3) (b)). Artinya, 

struktur organisasi pengadaan ini 

didesain sedemikian hierarkis dan 

berjenjang, dengan petugas 

pertama berada di puncak 

struktur dan petugas ketiga di 

dasar struktur. Kelemahan dari 

hal ini adalah, pola kontrol yang 

mungkin timbul hanyalah dari 

atasan ke bawahan 

Kedua luasnya wilayah cakupan 

“tugas” petugas ke dua. pengguna 

barang/jasa berwenang untuk 

merencanakan pengadaan; 

berdasarkan Pasal 26, struktur ini 

bisa menetapkan pemenang lelang 

(untuk pengadaan di bawah 50 

Miliar); lalu, pada Pasal 32, 

struktur ini juga berwenang untuk 

menandatangani kontrak dengan 

penyedia barang/jasa terpilih. 

Bahkan, pada Pasal 36 (2), 

struktur ini juga yang berwenang 

menyatakan bahwa barang/jasa 

sudah diterima dengan baik dari 

penyedia. Kelemahannya adalah, 

luasnya kewenangan ini tidak 

hanya merepotkan siapapun yang 

berada di posisi pengguna 

barang/jasa; namun juga membuka 

peluang untuk melakukan 

penyimpangan. 

Kelebihanya :Pada 

stuktur yang baru, PP akan 

berhimpun di struktur Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) 

(pasal 130), hal ini 

memungkinkan mereka 

untuk bersikap lebih 

professional serta 

memungkinkan mereka 

berada di kantor yang 

berbeda dengan PPK. 

Sehingga PP/ ULP bisa lebih 

leluasa menyampaikan 

pandangannya dan/atau 

melaksanakan kerjanya 

walaupun mungkin itu 

berseberangan dengan 

PPK, tanpa perlu ewuh 

pakewuh dengan hal lain 

yang 

tidak relevan, misalnya 

dirinya lebih junior dalam 

kepangkatan 

daripada PPK. 
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Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat 

dilakukan melalui proses swakelola bilamana 
pelakananya adalah UKPBJ K/L/D/I atau melalui 
proses pemilhan bilamana dilakukan oleh 

perorangan atau badan usaha. 
Agen Pengadaan akan menjadi solusi untuk 
pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak biasa 
dilaksakan oleh suatu satker, sementara satker 

tersebut tidak memiliki personil yang memiliki 
kemampuan untuk melaksanakan proses 
pengadaan sendiri. 

c) Swakelola tipe baru Bila pada Perpres No. 54 
Tahun 2010 beserta perubahannya kita mengenai 
3 tipe swakelola, maka pada Perpres PBJ Baru 

dikenal dengan 4 tipe swakelola. Tipe keempat 
yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang 
dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, 

dll. 
d) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak 

Pengadaan Melihat banyaknya masalah kontrak 

yang tidak terselesaikan, bahkan sering berujung 
ke pengadilan atau arbitrase yang mahal, maka 
LKPP memberikan respon dengan membentuk 

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang akan 
diatur lebih rinci didalam Perpres PBJ Baru. 
Layanan ini diharapkan menjadi solusi untuk 

menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak 
sehingga tidak perlu harus diselesaikan di 
pengadilan 

e) Perubahan istilah Perpres PBJ Baru akan 
memperkenalkan istilah baru dan juga mengubah 
istilah lama sebagai penyesuaian dengan 
perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru 

tersebut diantaranya adalah Lelang menjadi 
Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi 
Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD 

f) Otonomi BLU Untuk Mengatur Pengadaan 
Sendiri Perpres PBJ Baru akan menekankan 
bahwa BUMN/BUMD dan BLU Penuh untuk 

mengatur tatacara pengadaan sendiri yang lebih 
sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksilitas ini 
dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU. 
Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan 
BLU dalam menyusun tatacara pengadaannya tidak 

terjebak sekedar mengubah batasan pengadaan 
langsung dan lelang dan secara substansi tidak 
memiliki perbedaan yang signifikan dengan 

Perpres Pengadaan Pemerintah 
g) ULP menjadi UKPBJ Istilah ULP atau Unit 

Layanan Pengadaan yang merupakan nama generic 

untuk menunjukan organisasi pengadaan di 
K/L/D/I akan diubah menjadi Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa. 

h) Batas Pengadaan Langsung Batas pengadaan 
langsung untuk jasa konsultansi akan berubah dari 
Rp.50 juta menjadi Rp.100 juta, sedangkan untuk 
pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap 

dinilai sampai dengan Rp.200 juta 

i) Jaminan penawaran. Jaminan penawaran yang 

dihapus oleh perpres No 4 tahun 2015 kembali 
diberlakukan khusus untuk pengadaan konstruksi 
untuk pengadaan diatas Rp.10 milyar. 

j) Jenis Kontrak  Jenis kontrak akan 
disederhanakan menjadi dua jenis pengaturan saja, 
yaitu untuk barang/konstruksi/jasa lainnya hanya 
akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, 

gabungan, terima jadi (turnkey) dan kontrak 
payung (framework contract). Sedangkan untuk 
konsultansi terdiri dari kontrak 

keluaran (lumpsum), waktu penugasan (time 
base) dan Kontrak Payung. Lihat catatan 
(pengadaan.web.id 2018/03/10 ) 

 
Dengan diterbitkanya peraturan presiden no.16 tahun 
2018 di harapkan pelaksanaan pembangunan nasional 

untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan 
perekonomian nasional dan daerah lebih cepat 
diwujudkan dan memberikan pemenuhan nilai manfaat 

yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi 
dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 
peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah serta pembangunan berkelanjutan. 
 
2) Inovasi pengandan barang dan jasa di sector public : 

Electronic tendering dan Electronic purchasing 
 

E-tendering adalah sistem tender secara elektronik 

dimana para penyedia berkompetisi untuk mendapatkan 
kontrak dari badan publik. Beberapa penelitian 
mengkonfrmasi bahwa tender secara elektronik lebih 
mencegah terjadinya korupsi (Haryati, Anditya, Wibowo, 

2010: 337) (Djojosoekarto, 2008: 139-143) (Jasin, dkk, 
2007: iv). Pada e-tendering, badan publik akan memilih 
pemenang tender dengan tolak ukur: (i) penawar harga 

terendah yang memenuhi persyaratan; atau (ii) penawar 
dengan harga ekonomi terbaik. 
 

Sedangkan konsep e-purchasing menurut wibowo 
(2015:48-49) adalah badan public membeli barang secara 
langsung kepada penyedia melalui sistem elektronik. 

Caranya, pegawai badan publik mencari dan memilih 
barang/jasa berdasarkan spesifkasi dan harga yang 
diinginkan di katalog elektronik. Harga yang tertera di 

katalog elektronik dapat dipastikan lebih murah dari 
harga di pasaran. Harga murah bisa didapatkan karena 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) telah 

melakukan kontrak payung dengan produsen, distributor 
tunggal, pemegang lisensi, dlsb. Sisi positif dari hal ini 
adalah, kemungkinan badan publik untuk berurusan 

dengan/membeli dari makelar atau re-seller menjadi jauh 
berkurang. Setelah menemukan barang yang diinginkan, 
badan public mengundang penyedia untuk melakukan 

negosiasi harga. Untuk banyak kategori barang, seperti 
pengadaan kendaraan bermotor, badan publik dapat 
hanya mengundang satu penyedia saja. Negosiasi di atas 
memungkinkan badan publik untuk menawar. Ibid,. (48-

49) 
 

http://www.pengadaan.web.id/2018/08/kontrak-payung-dalam-pbj-beserta-contohnya.html
http://www.pengadaan.web.id/2018/08/kontrak-payung-dalam-pbj-beserta-contohnya.html


Medan, 30 November- 03 Desember 2018      APPPTMA KE-8 

11 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3  

 

Dalam pelaksanaannya, sistem ini telah membuktikan 

banyak hal positif. Pertama, e-purchasing diyakini mampu 
mencegah penggelembungan anggaran, mengingat harga 
barang yang diinginkan sudah “dikunci” dengan kontrak 

payung. Apalagi harga tersebut bersifat transparan karena 
dipublikasikan di website katalog elektronik (lihat di: 
https://e-katalog.lkpp.go.id/ e-catalogue/). Ibid,. (48-49) 
Selain itu, badan publik bisa mendapatkan barang yang 

diinginkan dengan jumlah uang yang lebih sedikit atau bisa 
pula mendapatkan barang yang lebih banyak dengan 
jumlah uang yang sama 

 
Strategi pemberantasan  korupsi melalui metode 
penindakan (repressive) 

 
Menghukum seberat-beratnya terhadap pelaku korupsi 
merupakan strategi yang diterapkan dalam 

pemberantasan korupsi selama ini. Strategi ini dianggap 
yang paling cocok dalam memberantas korupsi, pada hal 
hukuman merupakan jalan terakhir (ultimum remedium). 

Terkait dengan hukuman, dalam ilmu hukum pidana 
dikenal teori tujuan pemidanaan, yaitu (a) teori absolut 
(teori pembalasan), (b) teori relatif (teori prevensi) dan 

(c) teori gabungan, lihat Amirudin A (2012:33-35) 
 

a) teori absolut (teori pembalasan) 

bahwa syarat dan pembenaran hukuman 
tercakup di dalam kejahatan itu sendiri, terlepas 
dari kegunaan praktikal yang diharapkan darinya. 

Dalam konteks teori ini sanksi merupakan res 
absoluta ab effectu future(keniscayaan yang 
terlepas dari dampaknya di masa depan). Karena 
orang telah melakukan korupsi, maka ia harus 

dihukum, quia peccatum (karena telah melakukan 
dosa). 

b) Teori relatif/prevensi 

memandang sanksi/hukuman adalah sebagai 
sarana untuk mencegah kejahatan. Dalam hukum 
pidana, sifat dari teori relatif/prevensi adalah 

prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut 
teori prevensi umum, tujuan utama yang hendak 
dicapai dalam pemberian sanksi adalah agar 

masyarakat (selain pelaku) tidak melakukan 
kejahatan. Sedangkan teori prevensi khusus, agar 
pelaku tidak melakukan kejahatan lagi atau agar 

calon pelaku mengurungkan niatnya untuk 
melakukan kejahatan. Teori relatif/prevensidisebut 
juga dengan teori menakut-nakuti/efek jera.Untuk 

mencegah tindak pidana korupsi, penerapan teori 
ini kurang tepat, karena oknom pelaku korupsi 
pada umumnya "orang pintar", berpendidikan, dan 

para pejabat, sehingga mereka dapat menutupi 
perbuatannya dengan berbagai cara dan strategi 
yang sulit terdeteksi, kecuali setelah oknum tersebut 

tidak menduduki jabatan lagi, baru perbuatannya 
diketahui. Meskipun telah banyak pelaku korupsi 
yang dihukum, namun tetap saja bermunculan 
kasus korupsi yang lain yang dilakukan oknum 

pejabat. Hal ini menunjukkan tidak bekerjanya teori 

menakut-nakuti atau teori efek jera yang dianut 

dalam pemberantasan korupsi di Indonesia 
c) Teori gabungan 

mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana 

hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan 
mempertahankan ketertiban masyarakat, yang 
diterapkan secara kombinasi dengan 
menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa 

menghilangkan unsur yang lain maupun pada 
semua unsur yang ada 
 

Bertumpu pada prinsip ultimum remedium, maka pola 
pemberantasan korupsi dengan bersaranakan sanksi 
pidana saja yang selama ini diterapkan adalah kurang 

efektif karena tidak menghentikan perbuatan korupsi 
yang dilakukan orang lain. Menghukum pelaku hanyalah 
menghentikan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh 

orang yang dihukum itu saja. Sedangkan perbuatan 
korupsi yang dilakukan orang lain terus berjalan. 
Sekalipun menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang 

berat dan bahkan sampai dengan hukuman mati 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 
31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU 

No 20 Tahun 2001, tidak akan efektif untuk mencegah 
perbuatan korupsi. Disamping strategi pemberantasan 
korupsi sebagaimana diungkap di atas, patut 

juga diperhatikan salah satu faktor yang ikut 
mempengaruhi dalam pemberantasan 
korupsi, yaitu penegakan hukum (law enforcement) 

Penegakan hukum merupakan proses 
untuk mewujudkan tujuan hukum Ibid,.(2012:34) 
 
Catatan Penulis 

Catatan bagi penegakan hukum melalui penindakan 
(repressive) yaitu Cara penindakan Korupsi yang terjadi 
secara massif di Indonesia dengan pendekatan hukum 

pidana yang bersifat represif dan berorientasi pada 
penindakan memiliki dua mata pisau, Di satu sisi hal ini 
baik karena memberikan terapi kejut, sehingga membuat 

orang takut dan berfikir dua kali untuk melakukan 
korupsi. Buktinya adalah perencanaan untuk melakukan 
korupsi tidak lagi dilakukan secara terang-terangan, 

namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan 
menggunakan aneka sandi atau menggunakan bahasa lain, 
seperti sandi “apel” malang untuk jumlah uang suap 

dalam bentuk rupiah dan apel wasington dalam bentuk 
uang pecahan dolar dan juga mengunakan istilah bahasa 
arab dan juz al quran. Namun disisi lain tindakan ini 

kontra produktif, karena penegakan hukum yang bersifat 
represif ini tidak menyelesaikan asal muasal masalah 
korupsi itu sendiri (pencegahan masalah) Padahal, strategi 

nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah 
mengarahkan agar pemberantasan korupsi 
mengedepankan pencegahan, dan bukan semata-mata 

penindakan (Lampiran PP No 5/2012: 23-24). 
 
Pendekatan represif yang overuse menurut wibowo 
(2015:38-40) menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi 

aparatur Negara untuk melakukan tindakan dan/atau 
inovasi. Dalam konteks PBJ, pendekatan yang represif ini 

https://e-katalog.lkpp.go.id/
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justru membuat aparatur Negara takut untuk terlibat di 

dalam kegiatan pengadaan, sehingga mereka berupaya 
untuk membuat diri mereka tidak eligible untuk dipilih 
sebagai pihak yang terlibat di pengadaan dengan cara 

menggagalkan diri mereka dalam tes nasional. Lihat 
catatan (kabar24bisnis 10/05/2016) (Hukumonline, 
26/05/2008) 
 

Langkah ini tentunya kontra produktif bagi 
perkembangan pengadaan barang dan jasa, di tengah 
instruksi presiden yang akan mempercepat pengadaan 

barang dan jasa termasuk dalam tender proyek proyek 
besar. Namun, permasalahan ketakutan kriminalisasi bagi 
aparatur Negara yang terlibat di dalam kegiatan 

pengadaan menjadi masalah tersendiri, bahkan Kepala 
LKPP Agus Prabowo (kabar24bisnis 
10/05/2016):menyatakan: presiden telah 

menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian dan jaksa 
agung untuk menahan diri terhadap aduan masyarakat 
terkait pengadaan barang dan jasa. Ancaman kriminalisasi 

menimbulkan ketakutan bagi kementerian/lembaga dan 
pemda untuk melakukan pengadaan. “Jadi jangan turun 
dulu. Yang turun itu aparat internal dulu, inspektorat dulu. 

Kalau ada kasus kerugian negara yang nyata baru boleh 
masuk [kepolisian dan jaksa, Ibid,. (10/05/2016) 
 

 
IV. KESIMPULAN  
 

Terkait upaya pemberantasan praktek korupsi di 
pengadaan barang dan jasa di Indonesia dilakukan dengan 
dua metode yaitu: pertama pencegahan (preventive) dan 
kedua penindakan (repressive). 

 
Langkah pencegahan (preventive) dilakukan dengan 
2 (dua) method yaitu (pertama) Mengubah struktur 

pengadaan di Indonesia berdasar peraturan perundang 
undangan yang berlaku (Keppres) No 80/2003 menjadi 
(Perpres) No 54/2010 dimana yang menjadi titik 

perubahan adalah model struktur organisasi dari 3 lapisan 
petugas pengandaan menjadi 4 lapisan petugas 
pengandaan. (kedua) Inovasi pengandan barang dan jasa 

di sector public :Electronic tendering dan Electronic 
purchasing 
 

Langkah Penindakan (represive) yaitu dengan 
method penindakan dan penghukuman terhadap orang 
orang yang bersalah. Terkait dengan hukuman, dalam 

ilmu hukum pidana dikenal teori tujuan pemidanaan, yaitu 
(a) teori absolut (teori pembalasan), (b) teori relatif 
(teori prevensi) dan (c) teori gabungan, 

hukum pidana yang bersifat represif dan berorientasi 
pada penindakan memiliki dua mata pisau, Di satu sisi hal 
ini baik karena memberikan terapi kejut, sehingga 

membuat orang takut dan berfikir dua kali untuk 
melakukan korupsi. Buktinya adalah perencanaan untuk 
melakukan korupsi tidak lagi dilakukan secara terang-
terangan. Namun disisi lain tindakan ini kontra produktif, 

karena penegakan hukum yang bersifat represif ini tidak 
menyelesaikan asal muasal masalah korupsi itu sendiri 

(pencegahan masalah) Pendekatan represif ini 

menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi aparatur 
Negara untuk melakukan tindakan dan/atau inovasi 
pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks PBJ, 

pendekatan yang represif ini justru membuat aparatur 
Negara takut untuk terlibat di dalam kegiatan pengadaan, 
sehingga mereka berupaya untuk membuat diri mereka 
tidak eligible untuk dipilih sebagai pihak yang terlibat di 

pengadaan dengan cara menggagalkan diri mereka dalam 
tes nasional, Padahal strategi nasional pencegahan dan 
pemberantasan korupsi sudah mengarahkan agar 

pemberantasan korupsi mengedepankan pencegahan, dan 
bukan semata-mata penindakan 
 

SARAN 
Pemerintah bersama dengan LKPP perlu mengoptimalkan 
penggunaan e-catalog, e- purchasing untuk meminimalisir 

terjadinya potensi korupsi mulai dari tahap perencanaan. 
Pemerintah perlu juga untuk melaksanakan open 
contracting agar masyarakat dapat memantau setiap 

pengadaan yang dilaksanakan. 
 
Setiap K/L/D/I harus mematuhi rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh LKPP bila ditemukan adanya potensi 
pelanggaran atau kerugian negara yang ditimbulkan 
terkait dengan PBJ. 

 
Adanya penyempurnaan sistem pengadaan barang/jasa 
Pemerintah yang benar-benar dapat dijalankan dengan 

baik dan dapat diterima oleh seluruh stakeholder. 
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