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Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengamanatkan 
dalam sila kelima bahwa negara wajib memberikan keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, 
peme rintah wajib menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai 
bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur.1 
Keha diran pemerintah sesungguhnya merupakan syarat mutlak bila 
meng hendaki rakyatnya sejahtera. Tanpa kehadiran pemerintah akan 
terjadi ketidakberdayaan masyarakat dalam suatu wilayah untuk 
memenuhi kebutuhan dasarnya. Pembangunan infrastruktur dan 
pemanfaatan sumber daya adalah salah satu proses pemenuhan 
kebutuhan masyarakat oleh pemerintah.

Sebagai salah satu upaya untuk menyediakan kebutuhan masya-
rakat, Pemerintah melakukan pengadaan barang/jasa melalui peri-
katan antara unsur pemerintah selaku pengguna anggaran dan pelaku 
usaha selaku penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa diawali 
dengan adanya rencana kebutuhan dari pemangku kepentingan 
ter hadap barang dan jasa dan dituangkan ke dalam anggaran ta-
hunan pemerintah. Kesepakatan terhadap anggaran yang diusulkan 
disahkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak 
pengguna anggaran untuk mendapatkan dan mewujudkan barang/
jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses 
tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan 
lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut 
dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu 
pihak pengguna dan penyedia harus selalu berpatokan pada filosofi 
pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan 
barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan 
proses pengadaan barang/jasa yang baku. Filosofi pengadaan 

1 Yohanes Sogar Simamora, Disertasi: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 
oleh Pemerintah, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya,2005, hlm 1.
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barang/jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang dan 
dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (The system 
of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan 
metode dan proses pengadaan yang baku.2 

Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia diatur 
oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pe merintah. Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah 
ber tujuan untuk mensinergikan ketentuan pengadaan barang/jasa 
de ngan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah 
kebijakan yang diatur meliputi:3

a. Peningkatan penggunaan produksi barang/jasa dalam negeri 
dan industrinya terdapat didalam negeri untuk meningkatkan 
ke tahanan ekonomi dan daya saing nasional;

b. Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem sen
jata (alutista) dan industri alat material khusus (Almatsus dalam 
negeri);

c. Peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi 
kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah;

d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan 
pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjamin pemba
ngunan berkelanjutan;

e. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi 
elektronik;

f. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat 
proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;

2 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan berbagai permasalahannya. 
Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 3

3 Sri Eti Wahyuningsih, Wijaya Kusuma, Martoyo, Jurnal Tesis: Implementasi Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah pada kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak,Masyarakat dan 
Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kelimantan Barat. Pontianak, 2013, hal 2
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g. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab 
pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan 
barang/jasa;

h. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor pepajakan;
i. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;
j. Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil 

penelitian laboraturium atau institusi pendidikan dalam negeri;
k. Memanfaatkan sarana, prasarana penelitian dan pengembangan 

dalam negeri;
l. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di dalam wilayah Negara 

Kesa tuan Republik Indonesia termasuk di kantor Perwakilan 
Republik.

m. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaa pengadaan 
barang/jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat 
luas.

Dalam pengadaan barang/jasa, fakta menunjukkan telah banyak 
terjadi baik dari sisi pengguna maupun sisi penyedia tersangkut 
masalah korupsi, mulai dari tersangka, terdakwa maupun terpidana4. 
Salah satu cara agar dapat mencegah terjadinya kejahatan di bidang 
pengadaan barang/jasa adalah dengan memberikan sanksi yang 
tegas terhadap pelaku, dengan diberikannya sanksi yang tegas akan 
memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Menurut Kamus Hukum, sanksi adalah ancaman hukuman; satu 
pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-
norma hukum; akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak 
lain atas sesuatu perbuatan.5

4 Abu Samman Lubis, Jurnal: Pengantar Ilmu Hukum, Malang, 2011.
5 M. Marwan dan Jimmy T,: Kamus Hukum, Surabaya, Reality Publisher,2009, hal. 552
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Di Indonesia secara umum dikenal sekurang-kurangnya ada 3 
(tiga) jenis sanksi, yaitu:
a. Sanksi Pidana
b. Sanksi Perdata
c. Sanksi Administrasi.

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut 
R. Soesilo, hukuman adalah: “Suatu perasaan tidak enak (sengsara) 
yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah 
melanggar undang-undang hukum pidana”.6

Dalam Bab keI buku pertama, pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, dite
gas kan bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan 
atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada 
terdahulu dari pada perbuatan itu”. Jadi, bila mana perbuatan ter-
sebut belum diatur dalam undang-undang maka setiap perbuatan 
atau peristiwa hukum tidak dapat dihukum tanpa ada terlebih dulu 
diatur dalam undang-undang.7 Ketentuan pada pasal 1 ayat (1) KUHP 
tersebut di atas disebut juga dengan asas legalitas, yang menentukan 
dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Dengan 
demikian azas inilah yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 
yang dilarang dan diancam pidana apabila tidak ada ditentukan ter-
lebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum perdata juga terdapat sanki yang diberikan apabila 
ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
yang berlaku. Sanksi di dalam hukum perdata merupakan suatu 
putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yang dapat berupa. 8

6 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1980

7 Lihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undng Undang Hukum Pidana
8 Riduan Syahrani., Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti 

Bandung, Cet. V, 2009
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1. Putusan condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum 
pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). 
Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, 
pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.

2. putusan declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan 
suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya 
bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum 
semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa peng-
gugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.

3. putusan constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu 
keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: 
putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Demikian pula halnya dalam hukum administrasi negara, yang 
merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengatur hubungan 
antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hukum admi nis-
trasi negara, juga terdapat beberapa jenis sanksi. Adapun sanksi 
administrasi dimaksud adalah sebagai berikut:9

1. Paksaan pemerintah (Bestuurdwang)
Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilakukan 
organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, 
mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada ke-
adaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan 
yang ber tentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan.

2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, 
pembayaran dan sebagainya)

3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (Dwangsom)
4. Pengenaan Denda Administrasi (Administrative Boete)

9 Ridwan HR, Hukum Adminsitrasi Negara, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2014, hal. 303.
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Peraturan Prseiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sesungguhnya mengacu kepada undang-
undang keuangan negara yang merupakan bagian dari hukum 
perbendaharaan. Hukum administrasi perbendaharaan atau hukum 
administrasi di lapangan perbendaharaan adalah bagian dari hukum 
administrasi negara yang menguji hubungan hukum yang diadakan 
akan memungkinkan para pejabat yang bertugas melakukan admi-
nistrasi keuangan negara (administrasi negara di lapangan keuangan) 
melakukan tugas mereka.10

Kerangka Teori

Setiap manusia yang hidup dalam masyarakat memiliki kepen-
tingan yang berbeda. Perbedaan atau pertentangan kepentingan 
dapat menimbulkan kekacauan, oleh karena itu diperlukan petunjuk/
kaidah dalam bermasyarakat. Hidup bermasyarakat adalah suatu hal 
penting, karena dalam kehidupan setiap manusia dapat melakukan 
kerjasama yang positif untuk mencapai kehidupan yang layak. Untuk 
menjembatani berbagai kepentingan itu perlu adanya norma hukum 
yang dapat mengatur dan melindungi kepentingan manusia dalam 
pergaulan hidupnya. Dalam setiap melakukan pelanggaran norma, 
terutama norma hukum tentu saja dapat terkena sanksi. Sanksi 
merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran atas norma 
yang dilanggar. Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara 
norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh 
Hans Kelsen berikut, bahwa Perbedaan mendasar antara hukum dan 
moral adalah: hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah 
tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan 
memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada 
perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan 
sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan 

10 Djindang, Moh. Saleh, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 
1980, hal. 383
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moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan 
ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, 
dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi.11

1. Teori Utama (Grand theory) dalam penelitian hukum ini adalah 
teori Negara Hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang 
menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 
Tujuan hukum yang terkandung dalam UUD 1945 tercermin 
dalam konsepsi negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat) 
bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pada 
hakikatnya, konsep “negara hukum” merupakan bagian yang tak 
ter pisahkan dari pembahasan doktrin mengenai “rule of law” di 
mana menurut A.V. Dicey menyatakan bahwa “rule of law” terdiri 
atas 3 (tiga) unsur yaitu (1) Supremasi Hukum atau Supremacy 
of Law, (2) Persamaan di depan hukum atau Equality before of 
Law dan (3) Konstitusi yang didasarkan atas hakhak perorangan 
atau the constitution based on individual rights, yaitu dalam artian 
formil dan materiil (ideologis).12 Di dalam arti formil, maka rule 
of law dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir. 
Negara hukum Pancasila mengandung lima unsur, yaitu sebagai 
berikut:13

a. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, 
yang berarti kita menghendaki satu sistem hukum nasional 
yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan,wawasan 
nusantara, dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika.

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tinggi 
yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang

11 Tadjuddin, Sanksi Hukum, 2012, dalam http://tadjuddin.blogspot.com/2012/02/sanksi-
hukum. html diakses tanggal 1 November 2021

12 A.V. Dicey, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam Beberapa Permasalahan 
Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis), UI Press, 
Jakarta, 1983, hlm. 66-67

13 Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 
Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2012 hal. 35
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undang Dasar yang melandasi segala peraturan perundang-
undangan yang lainnya, dimana undang-undang dibentuk 
oleh DPR bersamasama Presiden. Hal ini menunjukkan 
prinsip legislatif yang khas Indonesia, kekeluargaan atau 
kebersamaan.

c. Pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu suatu sistem yang 
tertentu yang pasti dan yang jelas dimana hukum yang hendak 
ditegakkan oleh Negara dan yang membatasi kekuasaan 
penguasaan atau pemerintahan agar pelaksanaannya teratur 
dan tidak simpang siur harus merupakan satu tertib dan satu 
kesatuan tujuan. Konstitusi merupakan satu hukum dasar 
dalam bernegara dimana semua peraturan hukum (baik yang 
tertulis maupun tidak tertulis) dapat dikembalikan. Rumusan 
itu berbeda dengan rumusan rechstaat atau rule of law yang 
lebih menekankan rumusan negara berdasarkan undang-
undang atau negara berdasarkan atas hukum atau negara 
yang bermanfaat jadi lebih luas.

d. Semua warga Negara sama kedudukannya di hadapan 
hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 
7 ayat 1 UUD 1945). Prinsip itu lebih jelas dan lengkap dari 
pada prinsip equality before the law dan konsep rule of the 
law, karena selain menyangkut persamaan dalam hak-hak 
politik juga menekankan persamaan dan kewajiban.

e. Kekuasaaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, 
artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. 
Prinsip ini dimaksud terutama untuk menjamin adanya suatu 
peradilan yang benar-benar adil dan tidak memihak.

Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum 
yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan 
merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk 
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war ga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu 
diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi 
warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang 
sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan 
keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.14 Tujuan 
dibentuknya hukum adalah untuk menertibkan masyarakat dan 
tujuan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran adalah 
sebagai reaksi karena seseorang dimaksud telah melakukan 
pelanggaran atas ketentuan atau peraturan yang berlaku. Dan 
tujuan pemberian sanksi sesunguhnya adalah untuk membuat 
orang jera dan tidak melakukan lagi pelanggaran, namun pem-
berian sanksi juga bukan semata-mata untuk memberikan 
balasan atau membalas dendam terhadap pelanggaran yang 
telah dilakukannya akan tetapi juga membuat seseorang yang 
telah melakukan pelanggaran tersebut mendapatkan suatu 
pelajaran supaya ia kembali sadar dan tidak mengulanginya lagi 
perbuatan yang telah ia lakukan. 

Dalam mazhab “sociological jurisprudence”, Roscoe Pound, 
Eugen Ehrlich dan lain lain dikatakan bahwa hukum itu 
mencerminkan nilai nilai yang hidup di dalam masyarakat. 
“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum 
yang hidup dalam masyarakat”. Mazhab ini mengetengahkan 
tentang pentingnya living law hukum yang hidup dalam 
masyarakat.15 Roscoe Pound juga menjelaskan bahwa hukum 
sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat (Law as a tool of 
social engineering)16

14 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta 
1988, hlm., 153.

15 Lili Rasjidi. Ira Thania Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2007. hal. 66-67

16 Ibid, hal, 78
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2. Teori menengah (Middle Theory) yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Teori Hukum Pembangunan. Teori ini dipelopori 
oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun1973. Teori tersebut 
memiliki pokok-pokok pikirsn tentang hukum yaitu:17

a. Bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi 
pada satu hal yakni ketertiban (order) yang merupakan tujuan 
pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap 
ketertiban ini merupakan syarat pokok yang fundamental 
bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan 
fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia 
dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban 
maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar 
manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujun lain dari 
hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi 
ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

b. Bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti pergaulan 
antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, 
namun juga oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, 
adat kebiasaan dan kaidah sosial lainnya.

c. Bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan tim-
bal balik dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi 
pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain 
akan merupakan kaidah sosial yang berisi anjuran belaka.

d. Bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai 
(values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat 
dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari 
nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai 
dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat 

17 Anis, Rahman dalam Rahmaniaamin1984.blogspot.co.id/2014/03/teori-hukum-
pembangunan.html diakses tanggal 29 November 2021.
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yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang 
berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

e. bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya 
hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertban 
masyarakat.

3. Teori pelaksanaan (Applied theory) yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Teori Keadilan. Menurut John Rawls, konsep 
keadilan menyatakan bahwa masalah keadilan itu terletak pada 
bagaimana struktur dasar keadilan membagi barang utama 
(primary goods). Rawls membagi dua barang utama yaitu yang 
bersifat sosial dan natural. Kemudin ia merumuskan dua prinsip 
keadilan (1) persamaan hak bagi semua orang selagi tidak meng-
ganggu hal serupa pada orang lain. (2) ketidaksamaan harus 
diatur sehingga menguntungkan semua orang dan terbuka bagi 
posisi yang fair.18

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia 
tertuu pada dasar negara, yaitu Pancasila, yaitu dalam sila kelima 
yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang 
menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil 
menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. 
Menurut Kahar Masyhur, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, 
yaitu:19

1. “Adil” ialah: Meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. “Adil” ialah: Menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang 

lain tanpa kurang.
3. “Adil” ialah: Memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap 

tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam 

18 Ulumuddin, Teori Keadilan, studi Komparatif Atas Pemikiran John Rawls dan Fazlur 
Rahman, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009 hal. 166.

19 Guntari, Ugun, Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Nasional, 2011 dalam http://
ugun.guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan–dalam-perspektif-hukum.html di akses 
tanggal 1 November 2021.
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keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang 
melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 6, berbunyi:20

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencer-
minkan asas:
a.  pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Menyimak bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam 
membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus 
mengacu pada berbagai asas di atas, sehingga cita-cita dibentuknya 
negara ini dapat tercapai. Demikian pula halnya terhadap ketentuan 
dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, harus tentu 
saja harus dapat mencerminkan asas-asas yang berlaku.

20 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6
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BAB II

DINAMIKA KEBIJAKAN 
PENGADAAN 

BARANG/JASA 
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A. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan 
Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, tentu saja 
berimbas kepada kebijakan yang akan dikeluarkan. Pengelola negara 
memiliki beberapa alternatif kebijakan untuk melaksanakan tugas 
kepemerintahaannya. Kebijakan dalam praktik mempunyai 2 (dua) 
arti, yaitu sebagai berikut:21

1. Kebijakan dalam arti kebebasan, yang ada pada subjek tertentu 
(atau yang disamakan dengan subjek), untuk memiliki alternatif 
yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup 
bersama atau negara tertentu dalam penggunaan kekuasaan 
tertentu yang ada pada subjek tersebut dalam mengatasi 
problematik manusia dalam hubungan dengan hidup bersama 
dalam negara tersebut.

2. Kebijakan dalam arti jalan keluar untuk mengatasi problematk 
manusia dalam hubungan dengan hidup bersama atau negara 
ter tentu, sebagai hasil penggunaan kebebasan memilih yang 
dite rima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup 
bersama atau negara tertentu.

Kebijakan administrasi adalah kebijakan realisasi (penjelmaan) 
dari kebijakan pemerintahan tertinggi negara. Pada kebijakan selalu 
terkait dengan pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban 
hukum atau kedua-duanya. Yang ideal adalah kebijakan itu dapat 
dipertnggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum. 

21 Willy D.S. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, 
hal. 140
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1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas 
dari adanya proses pengadaan barang/Jasa yang diperlukan 
untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Penyediaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Penga-
daan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/
Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang proses-
nya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah 
terima hasil pekerjaan. Dalam hal ini proses yang dimaksud 
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 angka 1.

2. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/
jasa merupakan penyusunan rencana kerja secara rinci untuk 
melak sanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. 
Per siapan ini merupakan bagian yang paling penting karena 
akan digunakan sebagai landasan dalam setiap langkah proses 
pelak sanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/
jasa. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam persiapan ini 
adalah sebagai berikut:
a. Pengkajian ulang rencana umum pengadaan
b. Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan
c. Pemilihan sistem pengadaan yang meliputi:

1) Memilih dan menetapkan metode pemilihan penyedia 
barang/jasa

2) Memilih dan menetapkan metode penyampaian 
dokumen penawaran

3) Memilih dan menetapkan metode evaluasi penawaran
4) Memilih dan menetapkan jenis kontrak

d. Memilih dan menetapkan metode penilaian kualifikasi
e. Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan
f. Penyusunan dokumen pengadaan
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g. Penyusunan HPS
h. Menetapkan Jaminan Pengadaan dan Sertifikat Garansi.

3. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan

Keluaran (output) yang dihasilkan pada tahap pengkajian 
ulang rencana umum pengadaan berupa rencana pengadaan. 
Tahap pengkajian ini tidak terlepas dari proses rencana 
umumpengadaan barang/jasa yang dtelah dilakukan sebelum 
proses persiapan pelaksanaan pengadaan. 

Gambar 2.1 Proses Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Secara umum proses pada pengkajian ulang rencana 
umum pengadaan ini digambarkan secara diagram yang dapat 
dilihat pada gambar di atas.22 Sesuai dengan pasal 22 Peraturan 
Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/

22 Modul 2 Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP, 2010
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Jasa Pemerintah, rencana umum pengadaan merupakan tugas 
dan wewenang dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna 
Anggaran (PA) untuk menyusun dan menetapkan rencana umum 
pengadaan. Keluaran Yang Dihasilkan Pada Tahap Penyusunan 
Rencana Umum Pengadaan adalah;
1. Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh Kementerian/

Lembaga/Perangkat Daerah mencakup jenis, spesifikasi, 
jumlah/volume barang/jasa yang dibutuhkan.

2. Kebijakan cara pembiayaan:
a. Dibiayai oleh anggaran K/L/D/I yang bersangkutan; dan/

atau
b. Dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara 

pembiayaan bersama (co-financing)
3. Kebijakan umum tentang:

a. Pemaketan pekerjaan
b. Cara pengadaan, melalui swakelola atau melalui penyedia 

barang/jasa
c. Pengorganisasian pengadaan barang/jasa

4. Kerangka Acuan Kerja

Langkahlangkah Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 
adalah sebagai berikut:
1. Melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diper

lukan K/L/PD
2. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran yang 

meliputi:
a. Rencana anggaran belanja
b. Kebijakan cara pembiayaan

3. Menetapkan kebijakan umum pengadaan
4. Menyusun Kerangka Acuan Kerja
5. Pengguna Anggaran mengumumkan rencana umum penga-

daan.
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Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melaksa-
nakan langkah-langkah tersebut adalah dengan melakukan Iden-
tifikasi Kebutuhan Barang/Jasa. Halhal yang perlu diperhatikan dalam 
melakukan identifikasi kebutuhan adalah sebagi berikut:
1. Memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja yang 

bersangkutan.
2. Mengidentifikasikan barang/jasa yang sudah ada dan sudah 

pernah dilaksanakan pada unit kerja yang bersangkutan
3. Mengidentifikasikan kebutuhan barang/jasa terkait dengan tugas 

dan fungsinya.

Sesuai ketentuan dalam pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tantang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan kewenangan untuk 
menyusun perencanaan pengadaan. Untuk melaksanakan hal ini PPK 
mengacu pada Rencana Umum Pengadaan yang sudah ditetapkan 
PA/KPA. Selanjutnya dokumen Ketetapan Rencana Pengadaan dise-
rahkan kepada UKPBJ/Pejabat Pengadaan untuk diproses lebih lanjut. 
Keluaran yang dihasilkan pada tahap ini berupa Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan yang akan digunakan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat 
Penga daan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 
Doku men Rencana Pelaksanaan Pengadaan ini berisi tentang:
1. Kerangka Acuan Kerja termasuk spesifikasi teknis dan gambar 

bila diperlukan.
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Rancangan Kontrak

Langkah-langkah Penyusunan dan Penetapan Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan:
1. Menyusun dan menetapkan KAK termasuk merinci Spesifikasi 

Teknis dan Gambar. Penyusunan ini didasarkan pada Rencana 
Umum Pengadaan yang telah ditetapkan setelah melalui 
proses pengkajian oleh PPK dan/atau Pokja Pemilihan/Pejabat 
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Pengadaan serta berita acara rapat koordinasi tentang pengkajian 
rencana umum pengadaan yang tidak bertentangan dengan 
ketetapan rencana umum pengadaan.

2. Menyusun dan menetapkan HPS
3. Menyusun dan menetapkan rancangan kontrak

Pemilihan sistem pengadaan di antaranya adalah:
1. Memilih dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/

jasa
2. Memilih dan menetapkan metode penyampaian dokumen 

penawaran
3. Memilih dan menetapkan metode evaluasi penawaran
4. Memilih dan menetapkan jenis kontrak
5. Memilih dan menetapkan metode penilaian kualifikasi
6. Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan
7. Penyusunan dokumen pengadaan
8. Penyusunan HPS
9. Menetapkan Jaminan Pengadaan dan Sertifikat Garansi

Dalam melakukan penyusunan dan penetapan rencana pelak sa-
naan pengadaan barang/jasa diperlukan dokumen rencana pelak-
sanaan pengadaan yang berisi tentang:
1. Kerangka Acuan Kerja termasuk spesifikasi teknis dan gambar 

bila diperlukan.
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Rancangan Kontrak

Adapun Langkah-langkah Penyusunan dan Penetapan Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan adalah sebagai berikut:
1. Menyusun dan menetapkan KAK termasuk merinci Spesifikasi 

Teknis dan Gambar. Penyusunan ini didasarkan pada:
a. Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan setelah 

me lalui proses pengkajian oleh PPK dan/atau Pokja Pemi-
lihan/Pejabat Pengadaan
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b. Berita Acara rapat koordinasi tentang pengkajian rencana 
umum pengadaan yang tidak bertentangan dengan 
Ketetapan rencana Umum Pengadaan pada butir a di atas.

2. Menyusun dan menetapkan HPS
3. Menyusun dan menetapkan rancangan kontrak

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan 
penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan adalah 
sebagai berikut:

Dalam penentuan untuk pemaketan pekerjaan hal penting yang 
juga harus dilakukan adalah:

1. Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri

2. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket yang bisa dilaksanakan 
untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dengan 
tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,kesatuan 
sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

3. Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi Usaha Kecil dan/
atau Koperasi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut 
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil 
serta koperasi.

4. Halhal yang dilarang dalam melakukan pemaketan pekerjaan 
adalah:
a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang 

tersebar dibeberapa daerah/lokasi yang menurut sifat 
pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di 
daerah/lokasi masing-masing;

b. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang 
menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan.

c. Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang 
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil;
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d. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket 
untuk menghindari tender/seleksi;

B. Ketentuan Dalam Menetapkan Cara Pengadaan

Cara pengadaan barang/jasa dilakukan hanya dengan 2 (dua) 
cara, yaitu melalui swakelola dan melalui penyedia barang/jasa. Pada 
dasarnya semua pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui 
penyedia barang/jasa. Sedangkan yang dapat dilakukan melalui 
swakelola harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:
1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/

atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia 
serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/PD.

2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan parti-
sipasi langsung masyarakat setempat

3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau 
pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa

4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan 
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia 
Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang 
besar;

5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya 
atau penyuluhan;

6. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei 
yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode 
kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

7. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pe-
merintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem 
tertentu;

8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/PD yang bersangkutan;
9. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri;
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C. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat diperlukan proses pengadaan yang 
efektif dan efisien. Pengadaan Pengadaan Barang dan jasa dalam 
pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi:
1. Barang
2. Pekerjaan konstruksi
3. Jasa konsultan
4. Jasa lainnya.

Adapun metode pemilihan penyedia barang dan jasa adalah 
sebagai berikut:
1. E-Purchasing
2. Pengadaan Langsung.
3. Penunjukan Langsung.
4. Tender Cepat.
5. Tender.

D. Tata Cara Pelaksanaan Pada E-Purchasing

E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. 
Pelaksanaan pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui Toko 
Daring dapat dilaksanakan dengan metode: 
1. Pembelian Langsung; 
2. Negosiasi Harga;
3. Permintaan Penawaran; dan/atau
4. Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada 

PPMSE.
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E. Tata Cara Pelaksanaan Tender

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.23 Secara garis besar, proses 
dan tahapan Tender adalah sebaga berikut

1. Mengumumkan Tender

Dalam pengumuman Tender dilarang mencantumkan persya-
ratan:
a. Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat 

lokasi pelelangan; Hal ini dimaksudkan agar seluruh peserta 
baik dari asal daerahnya atau dari luar daerah, mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah.

b. Persyaratan yang sifatnya diskriminatif; atau persyaratan diluar 
yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang 
pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali diperintahkan 
oleh peraturan perundang-undangan yanglebih tinggi.

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan

Setelah pengumuman ditayangkan, maka peserta dapat 
melakukan pendaftaran sebagai berikut:
a. Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
b. Pengambilan dokumen sesuai dengan yang ditentukan dalam 

pengumuman dengan mengunduh melalui SPSE.

3. Pemberian penjelasan 

Rapat penjelasan merupakan forum yang diadakan untuk 
memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya dan sejelas-
jelasnya kepada peserta tentang:

23 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Pasal 1
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a. Tata cara dan aturan main dalam proses pemilihan penyedia.
b. Spesifikasi teknis barang/jasa yang harus disediakan oleh 

penyedia.

Disamping memberikan penjelasan harus dibuka seluas-
luasnya untuk melakukan tanya jawab antara peserta dengan 
Pokja Pemilihan sehingga peserta pemilihan penyedia mempunyai 
kesempatan untuk memahami dan mengerti tentang tata cara 
pemilihan dan spesifikasi teknis. Prinsipprinsip aturan main 
dalam pemberian penjelasan ini adalah:
1. Peserta boleh tidak hadir dalam tahap ini, walaupun demikian 

peserta yang tidak hadir harus mengikuti tambahan atau 
perubahan dokumen pengadaan yang disampaikan pada 
saat tahap ini.

2. Seluruh acara pada pemberian penjelasan harus dituangkan 
dalam Berita Acara dan Berita Acara ini wajib disampaikan 
oleh Pokja Pemilihna kepada seluruh peserta baik yang hadir 
maupun yang tidak hadir.

3. Berita Acara tersebut merupakan acuan yang juga harus 
diikuti oleh seluruh peserta dalam proses pelaksanaan 
pemilihan penyedia.

Langkah-langkah dan ketentuan selengkapnya dalam pem-
berian penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pada waktu yang ditentukan, serta diikuti oleh 
para peserta yang terdaftar.

2. Ketidakhadiran peserta tidak menggugurkan penawaran.

3. Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada 
peserta mengenai:
1) Metode pemilihan;
2) Cara penyampaian dokumen penawaran;
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3) Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen 
penawaran;

4) Pembukaan dokumen penawaran;
5) Metode evaluasi;
6) Halhal yang menggugurkan penawaran;
7) Jenis kontrak yang akan digunakan;
8) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi 

harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
9) Ketentuan tentang penyesuaian harga;
10) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan 

kepada usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil; 
dan

11) Besaran jaminan, masa berlaku dan penjamin yang dapat 
mengeluarkan jaminan.

4. Apabila dipandang perlu, dapat melakukan peninjauan 
lapangan.

5. Hasil pemberian penjelasan dituangkan dalam Berita Acara 
Pemberian Penjelasan yang isinya:
1) Halhal yang dijelaskan
2) Tanya jawab
3) Perubahan dokumen pengadaan
4) Hasil peninjauan lapangan
5) Keterangan lain yang dipandang perlu

BAPP ditandatangani oleh semua anggota pokja pemilihan 
yang hadir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
dokumen pengadaan.

6. Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud terdapat hal-
hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu 
ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam 
Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak 
terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
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7. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar 
dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK 
sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

8. PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan dokumen 
pemilihan, maka perubahan dokumen tersebut dianggap 
tidak ada dan ketentuan yang beralaku adalah ketentuan 
dalam dokumen pemilihan awal.

9. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut 
tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemlihan, maka 
ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada.

10. Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja Pemilihan 
dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan 
Dokumen Penawaran.

11. Pokja Pemilihan diwajibkan untuk menyediakan salinan 
BAPP dan Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) dan 
mengunggah dokumen tersebut melalui SPSE.

4. Pemasukan Dokumen Penawaran

Pemasukan Dokumen Penawaran oleh Penyedia Barang/Jasa 
tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah dite-
tapkan dalam Dokumen Pemilihan. Selain itu, Penyedia Barang/
Jasa harus mengikuti persyaratan sebagaimana yang telah 
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyedia Barang/Jasa 
yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dapat melakukan 
penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Doku-
men Penawaran yang telah dimasukkan tersebut sepanjang 
waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan ditutup 
oleh Pokja Pemilihan.
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5. Pembukaan dokumen penawaran

Berikut ini langkah-langkah dalam pembukaan dokumen 
penawaran:
a. Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, pokja pe-

milihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah 
ditetapkan.

b. Terhadap file yang tak dapat dibuka, Pokja Pemilihan me
nyam paikan fie penawaran tersebut kepada layanan penga
daan secara elektronik untuk mendapatkan keterangan 
bahwa file yang bersangkutan tak dapat dibuka. Apabila 
diper lukan LPSE dapat menyampaikan file penawaran 
tersebut kepada LKPP.

c. Apabila berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP file 
penawaran tidak dapat dibuka maka Pokja Pemilihan dapat 
menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi 
syarat, sehingga penawaran tidak memenuhi syarat.

d. Pokja pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada 
waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk penawaran yang 
sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan 
LPSE atau LKPP.

6. Evaluasi penawaran

Evaluasi penawaran merupakan kegiatan yang sangat pen-
ting dalam proses pengadaan. Dalam tahap ini dokumen pena-
waran yang telah disampaikan dan dibuka, diteliti dan dinilai 
oleh Pokja Pemilihan. Penilaian dilakukan berdasarkan dokumen 
administrasi, dokumen usulan teknis, dan dokumen usulan biaya. 
Pada tahap ini pertama-tama yang dievaluasi adalah kelengkapan 
administrasinya. Perlu ditegaskan bahwa dokumen administrasi 
yang diserahkan pada dokumen penawaran berbeda dengan 
yang diserahkan pada dokumen kualifikasi. Pada Dokumen 
Kua lifikasi bertujuan untuk mengetahui kualifikasi teknis calon 
penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan. Maka data-data 
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yang diperlukan seperti pengalaman perusahaan, ketersediaan 
personil, keuangan, dan sejenisnya. Sedangkan pada dokumen 
adminsitrasi yang diserahkan bersamaan dengan dokumen 
penawaran hal-hal yang dievaluasi terkait dengan keabsahan 
pihak yang menawarkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi terha dap 
usulan teknisnya. Pada usulan teknis ini calon penyedia meng-
uraikan tentang hal-hal teknis terkait dengan barang/jasa apa 
yang akan diadakan oleh penyedia yang bersangkutan sesuai 
dengan KAK. Setelah melalui evaluasi adminstrasi dan teknis, 
selanjutnya dilakukan evaluasi biaya. Oleh karena itu Pokja 
Pemilihan yang akan melakukan evaluasi harus sangat memahami 
hal-hal sebagai berikut:
a. Ketentuan dan tata cara pengadaan sesuai Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Peme rintah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Peme rintah.

b. Barang/jasa yang harus disediakan oleh penyedia barang/
jasa.

c. Komponen-komponen biaya yang dibutuhkan untuk penga-
daan barang/jasa tersebut.

Berdasarkan ketentuan dan tatacara evaluasi tersebut 
akan dapat ditentukan siapa Penyedia Barang/Jasa yang akan 
dipilih menjadi penyedia. Ketentuan dan tatacara evaluasi ini 
harus diketahui oleh seluruh peserta dan dituangkan dalam 
dokumen pemilihan. Dengan demikian pada tahapan kegitan 
ini, Pokja Pemilihan, disamping harus menguasai Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pangadaan BarangJasa 
Pemerintah, juga harus mempunyai kompetensi teknis terhadap 
barang/jasa yang akan diadakan. 
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7.	 Evaluasi	Administrasi:
a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap 

halhal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, 

apabila:
i. Syaratsyarat substansial yang diminta berdasarkan 

Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
ii. Surat penawaran:

a) Ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang 
berwewenang sesuai akta perusahaan. Bagi yang 
bermitra adalah yang ditunjuk mewakili perusahaan 
yang bekerja sama. Bagi peserta perorangan oleh 
yang bersangkutan.

b) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak 
kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen 
Pemilihan;

c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 
tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan.

d) Bertanggal.

8. Evaluasi Teknis:
a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang dinyatakan 

memenuhi persyaratan administrasi;
b. Unsurunsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan 

ketentuan sebagai berikut:
i. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemenuhan 

persyaratan teknis yang ditetapka dalam Dokumen 
Pemilihan;

ii. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, 
apabila:
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a) Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasar
kan contoh, brosur dan gambargambar sesuai 
dengan yang ditetapkan.

b) Jadwal waktu penyerahan tidak melampaui batas 
waktu sesuai dengan yang ditetapkan.

c) Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan 
ter cantum dengan lengkap dan jelas (apabila diper-
lukan);

d) Jaminan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan 
dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);

e) Tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam 
Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan); dan

f) Bagian pekerjaan yang akan disub-kontrakan sesuai 
dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

iii. Pokja Pemilihan (apabila diperlukan) dapat meminta uji 
mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai 
dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;

iv. Evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan 
sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;

v. Dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang 
menggunakan ambang batas nilai teknis,penawaran 
di nyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur 
mau pun nilaitotal keseluruhan unsur memenuhi ambang 
batas minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pe-
milihan.

d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang 
jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi 
dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan 
penawaran;

e. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke 
tahap evaluasi harga;
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f. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus 
evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan 
evaluasi harga;

g. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka 
pelelangan dinyatakan gagal.

9. Evaluasi Harga:
a. Unsurunsur yang perlu dievaluasi adalah halhal yang pokok 

atau penting, dengan ketentuan:
i. Total harga penawaran terhadap nilai total HPS:

a) Apabila total harga penawaran melebihi nilai total 
HPS, dinyatakan gugur; dan

b) Apabila semua harga penawaran di atas nilai total 
HPS, pelelangan dinyatakan gagal.

ii. Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih 
besar dari11 0% (seratus sepuluh perseratus) dari HPS, 
dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi 
ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, 
maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku 
untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

iii. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak 
ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus 
tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam 
harga satuan pekerjaan lainnya;

iv. Untuk kontrak lump sum:
a) Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga 

penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang 
diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;

b) Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas 
sedangkan dalam huruf tidak jelas maka nilai yang 
diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
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c) Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak 
jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan 
sebagai berikut:
i. Klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam ne

ge ri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja 
Pemilihan;

ii. Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran 
di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan 
ketentuan:
a) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang 

lelang,harus bersedia untuk menaikkan Jaminan 
Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai 
total HPS; atau

b) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia 
menaikkan nilai Jaminan
Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan 
Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dima-
suk kan dalam Daftar Hitam.

c) Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan 
produksi dalam negeri.

10.	Evaluasi	kualifikasi
1) Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang tender serta 

pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada.
2) Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem 

gugur.
3) Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:

a. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh pejabat 
perusahaan yang berwewenang sesuai akta perusahaan. 
Bagi yang bermitra adalah yang ditunjuk mewakili 
perusahaan yang bekerja sama.
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b. Mempunyai ijin usaha sesuai dengan peraturan per-
undangan yang berlaku.

c. Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa 
perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak 
sedang dihentikan kegiatan usahanya;

d. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usahanya 
tidak masuk dalam Daftar Hitam;

7) Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan sebelum evaluasi 
penawaran

11.	Pembuktian	kualifikasi
1) Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi 

terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat 

keaslian dokumen dan meminta salinannya.
3) Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi 

kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan 

data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus 
atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

5) Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kuali-
fikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)

Langkahlangkah yang dilakukan dalam pembuatan BAHP:
1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, 

teknis dan harga yang dibuat oleh Pokja Pemilihandan 
ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah 
anggota pokja ULP.

2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pe
menang.
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3) BAHP harus memuat halhal sebagai berikut:
a. Nama semua peserta;
b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari 

masing-masing peserta;
c. Metode evaluasi yang digunakan;
d. Unsurunsur yang dievaluasi;
e. Rumus yang dipergunakan;
f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu 

mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap 

tahapan evaluasi;
h. Tanggal dibuatnya berita acara.

4) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, 
BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pemilihan 
dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan pelelangan 
ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 
(tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon 
pemenang.

13. Penetapan pemenang

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penetapan 
pemenang:
1) Pokja Pemilihan membuat Surat Penetapan Pemenang 

berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp. 
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2) PA pada K/L/PD membuat Surat Penetapan Pemenang untuk 
nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) 
setelah mendapat usulan dari Pokja Pemilihan, dengan 
ketentuan:
a. Usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK 

dan APIP bersangkutan; dan
b. Apabila PA pada K/L/PD tidak setuju dengan usulan Pokja 

Pemilihan, maka PA menyatakan tender gagal.
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14. Pengumuman Pemenang

Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang pemilihan mela-
lui SPSE yang isi pengumuman tersebut memuat nama peme-
nang, NPWP, Alamat, Harga Penawaran, Harga Negosiasi dan 
hasil evaluasi penawaran

15. Sanggahan
1) Peserta dapat menyampaikan sanggahan atas penetapan 

pemenang kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 (lima) 
hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti 
terjadinya penyimpangan.

2) Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi 
penyimpangan prosedur meliputi:
a. Menyimpang dari perpres dan dokumen pemilihan.
b. Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya 

persaingan usaha yang sehat; dan/atau
c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan dan/

atau pejabat yang berwenang lainnya.

3) Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban tertulis atas 
semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
menerima surat sanggahan.

16. Penunjukan penyedia barang/jasa
1) Pokja Pemilihan menyerahkan BAHP kepada PPK sebagai 

dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/
Jasa (SPPBJ).

2) PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:
a. Tidak ada sanggahan dari peserta;
b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak 

benar; atau
c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
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3) Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut.
4) Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka 

penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang 
cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat 
penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan 
masih berlaku.

5) Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, 
maka tender dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat 
laporan dari PPK.

6) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja 
setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak 
ada sanggahan.

7) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja 
setelah semua sanggahan dijawab.

8) Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa 
lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit 
pengawasan internal.

9) Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan 
Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

10) Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak 
sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan 
kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
a. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan 

evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
b. Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja, PA/

KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Pokja 
bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk 
mengeluarkan SPPBJ.

11) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari 
kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
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F. Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada praktiknya, proses pengadaan barang/jasa pemerintah 
seringkali menimbulkan polemik akibat berbagai penyimpangan 
dalam proses pengadaan barang.jasa pemerintah baik oleh 
pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa pemerintah. 
Penyimpangan atas proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat 
diproses secara hukum pidana, hukum perdata maupun hukum 
administrasi negara. Untuk menghindari dan menciptakan efek jera 
atas terjadinya penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah 
yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa pemerintah atau 
penyelenggaran negara, pemerintah perlu memberikan sanksi tegas 
kepada penyedia barang/jasa pemerintah dan penyelenggara Negara. 
Salah satu sanksi yang dilakukan apabila terdapat pelanggaran dalam 
proses pengadaan barang dan jasa adalah dengan memasukkannya 
ke dalam suatu daftar hitam. 

Agar pangadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan 
secara efisien, efektif dan kompetitif berdasarkan prinsipprinsip 
pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, 
adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel bagi semua pihak, 
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, 
keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah 
dan pelayanan masyarakat. Pada awalnya, pengaturan pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah disisipkan dalam 
Kepres tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
Baru pada tahun 2000 secara khusus diatur dalam Keppres Nomor 
18 Tahun 2000 yang kemudian dicabut dengan Keppres Nomor 
80 Tahun 2003, dicabut lagi dengan diterbitkannya lagi Perpres 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
sete1ah itu mengalami perubahan menjadi Perpres Nomor 35 Tahun 
2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 
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2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Kemudian 
mengalami perubahan hingga menjadi Peraturan Presiden Nomor 
4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
Kemudin Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Cakupan wilayah hukum pengadaan barang/jasa pemerintah 
adalah ketentuanketentuan peraturan PerundangUndangan yang 
berlaku dan secara langsung mengatur pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa terdapat 3 (tiga) 
bidang hukum yang mengaturnya, yaitu:24

1. Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara, 
mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada 
proses persiapan dengan penerbitan surat penetapan penyedia 
barang dan jasa;

2. Hukum Perdata, mengatur hubungan hukum antara penyedia 
dan pengguna sejak penandatanganan kontrak sampai dengan 
berakhirnya kontrak;

3. Hukum Pidana, mengatur hubungan hukum antara penyedia 
dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan 
selesainya kontrak pengadaan.

Penyusunan kontrak antara dan penyedia jasa mengacu pada 
naskah draf kontrak yang ada dalam dokumen permintaan usulan dan 
dokumen lainnya antara lain dokumen berita acara hasil pembukaan 
penawaran, dokumen usaha, berita acara evaluasi, berita acara 
klarifikasi dan negosiasi, berita acara penetapan calon penyedia dan 
keputusan penunjukan penyedia jasa.

24 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: FHUI Pascasarjana, 2003, hlm. 54.
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Syarat kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 
merupakan ketentuan yang umum dan harus ada pada kontrak 
pekerjaan dengan tujuan untuk memberikan pengertian, pedoman, 
dan batasan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam pelaksanaan 
kontrak. Syarat-syarat umum dalam suatu kontrak biasanya berisikan 
tentang peristilahan yang digunakan, hak, kewajiban dan tanggung 
jawab, sanksi-sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan 
PerundangUndangan yang berlaku. Selain syarat umum tersebut 
juga ditetapkan syarat khusus kontrak pengadaan barang dan jasa.

Syarat khusus kontrak merupakan ketentuan khusus dalam 
pelaksanaan kontrak menjelaskan lebih rinci ketentuan yang terulang 
dalam syarat umum kontrak. 

Setelah dilakukan tahapan penyusunan kontrak, PPK menyusun 
rancangan kontrak yang memuat:
a. Jenis Kontrak
b.    Bentuk Kontrak;
c. Naskah Perjanjian;
d. Uang Muka;
e. Jaminan Pengadaan;
f. Sertifikat Garansi;
g. Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor;
h. Penyesuaian Harga;
i. SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK);
j. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
k. Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
l. Denda dan Ganti Rugi;
m. Penyelesaian Perselisihan.25

Sebelum penandatanganan kontrak, pembuatan kontrak peng-
adaan barang dan jasa pemerintah melalui beberapa tahapan atau 
proses, yaitu Pemilihan sistem kontrak, Penyusunan kerangka dan isi 

25 Laksono, Budi Bowo dan Dewi, Inamawati Astuti Keuangan, Mengelola Kontrak 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Level-1, Jakarta: Pusdiklat PBJ LKPP, 2022, hlm. 41.
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kontrak, penyusunan syarat-syarat kontrak, dan penandatanganan 
kontrak.

1. Pemilihan Jenis Kontrak

Ada beberapa Jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran 
yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu, kontrak 
lumsum, kontrak harga satuan, kontrak gabungan lumsum dan 
harga satuan, kontrak terima jadi (turnkey) dan kontrak payung 
dan kontrak berdasarkan waktu penugasan.

2. Penyusunan Kerangka dan Isi Kontrak

Kerangka dan isi kontrak merupakan kaidah yang harus 
diper hatikan dalam penyusunan kontrak pekerjaan pengadaan 
barang dan jasa. Kerangka dan isi kontrak meliputi hal-hal sebagai 
berikut:

a. Pembukaan
Pembukaan kontrak pekerjaan pengadaan barang dan 
jasa memuat tentang, judul atau nama kontrak pekerjaan 
pengadaan barang dan jasa, nomor kontrak, tempat, hari 
tanggal, bulan, tahun kontrak di tandatangani, kalimat 
pembuka, identitas para pihak yang menanda tangani 
perjanjian, dan kewenangan para pihak.

b. Isi Kontrak atau Perjanjian
Kontrak atau perjanjian pengadaan memuat ketentuan 
tentang kesepakatan para pihak untuk mengadakan 
perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, nilai kontrak yang 
telah disepakati, cara pembayaran, jangka waktu pelaksanaan 
perjanjia, ketentuan tentang mulai dan berakhirnya kon-
trak, sanksi apabila para pihak melanggar ketentuan 
dalam perjanjian, keadaan kahar memaksa, pilihan proses 
penyelesaian sengketa perjanjian.
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3. Penyusunan Syarat-Syarat Kontrak

Kontrak pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa 
ini harus disusun oleh para pihak berdasarkan prinsip dan syarat-
syarat hukum kontrak sebagai dasar hukum dan pedomannya, 
prinsip dan syarat-syarat hukum kontrak tersebut yaitu:
a. Para pihak dalam kontrak harus jelas yaitu orang atau badan 

hukum yang mempunyai kewenangan atau berhak dan mem-
punyai kemampuan bertindak.

b. Obyek yang diperjanjikan adalah barang/jasa yang nyata dan 
ada dalam perniagaan.

c. Kontrak dibuat secara sah dan mengikat bagi para pihak yang 
menanda tanganinya.

d. Kontrak/perjanjian dibuat tanpa ada paksaan, kekhilafan dan 
kekeliruan yang disengaja

e. Kontrak harus disusun tidak bertentangan dengan peraturan 
PerundangUndangan.

4. Penandatangan Kontrak

Halhal yang perlu diperhatikan sebelum kontrak dilakukan 
antara lain sebagai berikut:
a. Para pihak (bila perlu dengan bantuan ahli hukum) meneliti 

dengan cermat mengenai kebenaran konsep kontrak baik 
segi bahasa, isi/substansinya maupun redaksi, angkaangka 
dan hurufnya.

b. Dalam dokumen kontrak tidak memuat hal-hal yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

c. Telah ada ketentuan yang mengatur hal-hal yang diluar 
dugaan.

d. Meneliti dengan cermat lampiran-lampiran yang menjadi 
bagian dokumen kontrak.26

26 Ibid, hlm. 52.
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Dalam pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan 
bahwa:

(1) Bukti kontrak terdiri atas:
a. bukti pembelian/pembayaran;
b. kuitansi;
c. surat perintah kerja; 
d. surat perjanjian; dan
e. surat pesanan

(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang 
nilainya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan 
nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 
dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah), Pengadaan Barang/Pekerjaan Jasa Lainnya dengan 
nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 
sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah).

(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai palinh sedikit di 
atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk 
Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui 
E-Purchasing

Pada perspektif hukum bila ditinjau dalam hukum kontrak 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, Penulis menggunakan 
beberapa indikator dalam tinjauan hukum kontrak pengadaan 
barang dan jasa ini, yaitu kekuatan kontrak pengadaan barang dan 
jasa pemerintah dari aspek perdata, Fungsi UndangUndang dalam 
memperkuat Posisi Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan jasa 
Pemerintah dan Perlindungan Hukum bagi Pejabat Penandatangan 
Kontrak di hadapan Pihak Ketiga/Aparat Pengawas. 

Membahas mengenai aspek perdata kekuatan hukum kontrak 
pengadaan Barang dan jasa Pemerintah pada prinsipnya sama halnya 
membicarakan mengenai bagaimana dasar-dasar ketentuan politik 
hukum pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan 
asasasas yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata 
dituangkan pada ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. Dengan kata lain, asas-asas umum hukum perdata apa 
saja yang harus dipenuhi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa 
pemerintah agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai 
suatu kegiatan keperdataan sehingga memiliki kekuatan hukum 
menurut hukum perdata.27

Aspek penting dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pe-
me rintah adalah dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Hukum 
tentang keuangan Negara saat ini belum secara implisit menegaskan 
batasan tanggung jawab pihak–pihak yang terlibat dalam pengadaan 
Barang/Jasa pemerintah. Pelaku yang utama dalam pengadan 
barang/jasa pemerintah adalah pengguna anggaran dan penyedia 
barang/jasa. Pada dasarnya pertanggungjawaban dari keberhasilan 

27 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian–Prinsip Hukum Pengadaan Barang dan 
Jasa oleh Pemerintah. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009, hlm. 49.



46

Otti Ilham Khair

pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu mencapai tujuan seperti 
yang direncanakan, terletak pada pihak Pengguna Anggaran atau 
Kuasa Pengguna Anggaran. 

Pihak penyedia barang/jasa bertanggung jawab untuk meng-
hasilkan barang/jasa sesuai dengan seluruh persyaratan kontrak 
yang telah dibuat. Untuk mencapai tujuan itu, bisa saja terjadi lebih 
dari satu penyedia barang/jasa yang terlibat, dan masing-masing 
membuat kontrak terhadap pihak pengguna barang/jasa yang 
disebut dengan kontrak pengadaan bersama. 

Penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/
jasa harus dipertanggungjawabkan oleh para pejabat yang terlibat 
dalam pengadaan, dalam praktik, petanggungjawaban ini berbeda 
di beberapa kasus, dalam kasus tertentu pihak yang bertanggung 
jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia 
Pengadaan, namun di beberapa kasus ada juga yang menyeret 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran sebagai pihak yang 
bertanggungjawab.

Wewenang pemerintah dari Badan Pejabat Tata Usaha Negara 
(TUN) untuk melakukan tindakantindakan hukum TUN itu pertama
tama harus bersumber atau berdasar pada suatu ketentuan 
perundang–undangan, tetapi di samping itu pelaksanaan dari 
wewenang pemerintahan itu juga harus memperhatikan norma-
norma yang tidak tertulis, diantaranya adalah yang disebut asas-asas 
umum pemerintahan yang baik.28 Secara teoritik, kewenangan yang 
bersumber dari peraturan perundang–undangan Tersebut diperoleh 
melaui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto 
menuliskan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang 
pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan 
perundang–undangan. Di sini oleh peraturan perundang–undangan 
sendiri dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru 

28 Indroharto, Usaha Memahami Undang–Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. 6063



47

Kebijakan dan Sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan  
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangJasa Pemerintah 

Legislators yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang 
pemerintahan itu dibedakan antara lain sebagai berikut: 29

a. Yang berkedudukan sebagai original legislator, di negara kita di 
tingkat pusat adalah adalah MPR sebagai pembentuk Konstitusi 
(Konstituante) dan DPR bersamasama Pemerintah sebagai yang 
melahirkan suatu UndangUndang dan di tingkat daerah adalah 
DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Perda.

b. Yang bertindak delegated legislator, seperti Presiden yang 
berdasar pada suatu ketentuan UndangUndang mengeluarkan 
suatu Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewe-
nang Pemerintahan kepada Badan atau Pejabat TUN tertentu. 

Sedang pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang 
yang telah ada oleh Badan Pejabat TUN (Tata Usaha Negara) yang 
telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif 
kepada Badan atau Pejabat TUN (Tata Usaha Negara) lainnya. 
Jadi suatu delegasi itu selalu didahului oleh adanya suatu atribusi 
wewenang. Sebaliknya pada mandat, disitu tidak terjadi suatu 
pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari 
Badan atau Pejabat TUN (Tata Usaha Negara) yang satu kepada 
yang lain. Dalam hal mandat maka disitu tidak terjadi perubahan 
apa-apa mengenai wewenang yang telah ada, yang ada hanya suatu 
hubungan intern.30 

Dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi 
wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau tuntutan 
pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan 
kerugian pada pihak lain. Dalam pelimpahan wewenang pemerintahan 
melalui delegasi ini terdapat syarat–syarat sebagai berikut:31

29 Atmadja, Arifin P Soeria, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum–Praktik dan Kritik, 
Depok: Fakultas Hukum UI, 2005, hlm. 77.

30 Indroharto, Op.Cit, hlm. 45.
31 Arifin P. Soeria Atmaja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Suatu 

Tinjauan Yuridis, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm.42
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1. Delegasi harus defenitif dan pemberi delegasi (delegans) 
tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah 
dilimpahkan itu;

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada 
ketentuan untuk itu dalam peraturan PerundangUndangan;

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirearki 
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya 
delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 
wewenang tersebut

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan 
instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.

Pertanggungjawaban keuangan negara dalam hal pengadaan 
barang/jasa dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
dan pengawasan sesuai dengan prinsip umum manajemen. Dalam 
perspektif hukum publik, yang melakukan tindakan hukum sehingga 
dapat dibebani pertanggungjawaban adalah jabatan (ambt) yakni 
suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk 
waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Sehingga, 
seseorang tersebut dikategorikan sebagai pejabat adalah ketika ia 
menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan. Sementara 
ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan hukum bukan dalam 
rangka jabatan atau bertindak tidak sesuai dengan kewenangan yang 
ada pada jabatan itu, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai 
pejabat atau pejabat yang tidak berwenang (onbevoegd).

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatrur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk 
teknis penyususunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, 
“akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan PerundangUndangan”. Sedangkan asas 
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akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat 
diper tanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tertuang 
dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 
dan nepotisme.

Pembelanjaan Negara yang terkait dengan pengadaan barang 
dan jasa meliputi jumlah yang sangat besar. Ini menjadi salah satu 
alasan penting bagi setiap pemerintah dalam menata perekonomian 
nasional khususnya penyusunan sistem pengadaan nasional. Dalam 
kaitan inilah dibutuhkan landasan untuk membangun aturan dan 
prosedur yang diperlukan dalam rangka menciptakan sistem penga
daan barang yang tidak saja efisien tetapi juga berorientasi pada 
perlindungan keamanan publik (public safety).

1. Sanksi Dalam Proses Pemilihan Penyedia.

Badan-badan internasional memberi perhatian serius 
terhadap pengembangan prinsip dan aturan hukum dalam 
pengadaan oleh pemerintah. Disamping The Agreement on 
Government Procurement (GPA) sebagai plurilateral agreement 
yang merupakan bagian dari Word Trade Organization dan 
model hukum United Nations Commission on International 
Trade Law (UNCITRAL), Bank Dunia juga menerbitkan pedoman 
terkait Pengadaan Barang/Jasa, yakni Guidelines Procurement 
Under IBRD Loans and IDA Credits serta Guidelines ASelection 
and Employment of Consultants by World Bank Borrowers. 
Dalam ketiga bahan hukum ini prinsip transparansi diletakan 
sebagai dasar yang utama dalam penyusunan setiap aturan 
dan prosedur. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah menyatakan 
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Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai 
berikut:
a. efisien;
b. efektif;
c. transparan;
d. terbuka;
e. bersaing;
f. adil; dan
g. akuntabel.

Sedangkan penjatuhan sanksi dalam proses pemilihan 
dijelaskan dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun menyatakan:

(1) Dalam hal peserta pemilihan: 
a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak 

benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan 
dalam Dokumen Pemilihan; 

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta 
lain untuk mengatur harga penawaran; 

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, danf atan 
nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau 

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat 
diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/
Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan 
alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan 
Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif. 

Adapun pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud 
diatas dinyatakan dalam pasal 78 ayat (5) huruf a, b, dan c 
yaitu: 
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a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi 
digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan 
Pena waran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) 
tahun;

b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pe-
na waran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran 
dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara 
pidana

Dalam rangka mewujudkan good governance dalam menye-
leng garakan pemerintahan Negara, sejak beberapa tahun lalu 
telah diintroduser reformasi manajemen keuangan pemerintah. 
Reformasi tersebut mendapat landasan hukum yang kuat dengan 
telah disahkannya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang Undang Nomor. 
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara. 

2. Sanksi Dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah 
satu bentuk pelaksanaan kegiatan dalam pemerintahan mem-
punyai akibat hukum selain dari pelaksanaan perjanjian antara 
Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa, yakni terkait 
asas pemerintahan menurut hukum serta sumber pelim pahan 
wewenang pada Pengguna Barang/Jasa. Asas legalitas dirasa 
belum cukup dijadikan dasar untuk menjalankan suatu Negara 
hukum. Sebab mungkin sekali suatu tindakan hukum pemerintah 
itu dapat dinilai sangat baik (doelmatig), sesuai dan masuk dalam 
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pengertian rumusan wewenang pemerintahan yang diberikan 
oleh UndangUndang yang bersangkutan, namun cara peng
gu naan wewenang itu dengan cara paksaan yang bersifat 
kesewenang-wenangan. Menurut Miriam Budiarjo, menyatakan 
bahwa dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dengan 
pemerintah, pemerintah dapat mengadakan perjanjian yang 
mempunyai sifat yang diwarnai oleh hukum publik. Perjanjian 
berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat memaksa. 
Di dalam kontrak tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari 
masing-masing pihak, karena syarat-syarat yang terdapat dalam 
perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-
syarat umum dari perjanjian, karena hal tersebut menyangkut 
keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi 
keselamatan umum.32

Pada pasal 78 ayat (3) diatur tentang Penyedia yang mela-
kukan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden No 12 Tahun 
2021 Pasal 78 ayat (3) yaitu dalam hal Penyedia: 
a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, 

atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; 
b. menyebabkan kegagalan bangunan 
c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; 
d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume 

hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; 
e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai 

dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau 
f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. 

Berdasarkan aturan tersebut, bila Penyedia tidak dapat 
melakukan pekerjaan dapat dikenakan sanksi administratif. 
Sanksi tersebut dituangkan dalam Pasal 78 ayat (5) Peraturan 

32 Miriam Budiarjo, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 66.
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Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, menyatakan 
pelanggaran atas ketentuan:
a. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pe:rcairan Jaminan 

Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, 
dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

b. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi 
ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau 

c. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam 
Kontrak, yaitu sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau 
nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan instansi pemerintah 
merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi 
program pemerintah yang anggarannya dibiayai melalui APBN/
APBD maupun dari bantuan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). 
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan instansi pemerintah yang 
menggunakan APBN/APBD harus menggunakan pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya. 

Selain itu sanksi apabila pelaksanaan pekerjaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah dijelaskan juga dalam Pasal 78 Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 ayat 3 huruf 
(b) yaitu saat penyedia melakukan pekerjaan yang menyebabkan 
kega galan bangunan, maka sanksi yang diberikan adalah dike na-
kan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (5) huruf e. 

Penerapan sanksi memang harus diberikan bagi penyedia 
yang melakukan pelanggaran aturan, hal ini dimaksudkan agar 
menimbulkan efek jera sehingga tidak ada lagi yang berniat dan 
melakukan pelanggaran demi tercapainya pengadaan barang/
jasa yang kredibel dan berhasil guna.
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BAB III

RANCANGAN 
PELAKSANAAN
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Studi kasus hukum merupakan suatu proses untuk menemukan 
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.33 Studi kasus 
hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep 
baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.34 

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan 
studi kasus dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah 
penulis harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan 
metodologi disiplin ilmunya.35 Didalam studi kasus hukum, konsep 
ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatunya 
memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta 
temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan 
aktualitasnya.36

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam buku ini menggu-
nakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Studi Kasus

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penulis 
ini termasuk dalam kategori studi kasus hukum normatif atau 
studi kasus hukum doktrinal (doctrinal research), yaitu berdasarkan 
bahan-bahan hukum (library based) yang berfokus pada membaca 
dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Studi 
kasus hukum menurut Johnny Ibrahim adalah suatu prosedur ilmiah 
untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum 
dari sisi normatifnya.37 Pendapat ini kemudian dipertegas oleh 
Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Johnny Ibrahim, 
yang menyatakan bahwa disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum 
normatif adalah pada objeknya, objek tersebut adalah hukum 

33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan 2, Jakarta:Kencana 2008 hal 29
34 Ibid, hal. 29
35 Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi Revisi. Malang: 

Bayumedia Publishing 2008 hal 26
36 Ibid, hal 28
37 Ibid, hal 57
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yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum 
yang bercampur aduk merupakan chaos tidak terbilang banyaknya 
peraturan perUndangUndangan yang dikeluarkan setiap tahunnya. 
Dan ilmu hukum (normatif) tidak melihat hukum sabagai suatu chaos 
atau mass of rules tetapi melihatnya sebagai suatu structured whole of 
system.38 Terdapat tiga kegiatan pokok yang harus dikerjakan dalam 
buku ini, yaitu:39

1. Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah 
norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, 
dan mana pula yang disebut sebagai norma social lainnya yang 
bersifat non hukum.

2. Melakukan koreksi terhadap normanorma yang teridentifikasi 
sebagai norma hukum (positif).

3. Mengorganisasikan normanorma yang sudh berhasil diidentifikasi 
dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komperhensif.

Penulis memilih studi kasus hukum yang normatif, karena me
nurut penulis, sumber yang digunakan adalah bahan hukum sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekun-
der yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi.40 Selain itu, menurut Johnny 
Ibrahim, berkenaan dengan studi kasus yang akan dilakukan oleh 
penulis terhadap pengenaan sanksi menurut Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
dibutuhkan penalaran dari aspek hukum normatif yang merupakan 
ciri khas pada hukum normatif.41 Oleh karena itu, berdasarkan uraian 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis studi kasus hukum normatif 

38 Ibid, hal. 57
39 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2012, 

hal 55.
40 Peter Mahmud Marzuki, Op cit hal 141
41 Johnny Ibrahim, Op. Cit hal 127
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yang dipilih oleh penulis telah sesuai dengan objek kajian atau isu 
hukum yang diangkat. 

B. Sifat Studi Kasus

Sifat studi kasus hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu 
hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang 
preskripitif, artinya bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, 
nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, 
dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini 
merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini 
tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain yang 
objeknya juga hukum.42

Dalam buku ini, penulis akan memberikan preskriptif mengenai 
bentuk kebijakan serta sanksi dalam hal tidak dipatuhinya kebijakan 
pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Pendekatan Studi Kasus

Dalam buku ini, Penulis akan menggunakan pendekatan dengan 
mengkaji asas-asas dan doktrin dengan hukum positif maupun 
hukum yang hidup dalam masyarakat.43 Dalam hal ini, penulis akan 
mengkaji bentuk kebijakan serta sanksi dalam hal tidak dipatuhinya 
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah.

42 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit hal. 22
43 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit hal. 95
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D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam bukunya, studi kasus Hukum, Peter Mahmud Marzuki 
menga takan bahwa pada dasarnya studi kasus hukum ini tidak 
menge nal adanya data tetapi yang digunakan adalah bahan hukum, 
dalam hal ini yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, yaitu yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum 
primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, 
atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan 
dan putusan-putusan hakim 44

Bahan hukum primer yang digunakan dalam buku ini adalah 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penga-
daan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.45 Bahan hu-
kum sekunder sebagai pendukung dari data yang akan diguna kan 
di dalam penulisan buku ini yaitu:
1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum;
2) Jurnal-jurnal hukum;
3) Artikel; dan
4) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki 

korelasi untuk yang mendukung.

44 Peter Mahmud Marzuki, Op. cit hal 141
45 Peter Mahmud Marzuki, Op. cit hal 141
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E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan 
dalam buku ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan 
hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat 
kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan 
hukum sekunder. 
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A. Analisis Terhadap Bentuk Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari upaya 
pencapaian visi dan misi organisasi pemerintah. Apa yang sebe-
narnya ingin dicapai melalui pengadaan barang/jasa telah ditetapkan 
lebih awal pada saat penyusunan rencana anggaran. Di lingkungan 
perusahaan swasta pengadaan barang merupakan bagian dari usaha 
untuk mencari keuntungan. Karena itu startegi yang ditempuh oleh 
perusahaan swasta lebih ditekankan pada masalah biaya. Di ling
kungan instansi pemerintah keuntungan bukan merupakan tujuan 
utama. 

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan 
kepada publik. Karena itu dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah 
tidak memperhitungkan keuntungan/kerugian secara finansial. 
Pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah didasarkan pada 
akuntabilitas publik dan transparansi manfaat hasil pengadaan dalam 
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Kegiatan 
pengadaan merupakan suatu kegiatan yang akan memberikan nilai 
tambah organisasi terkait dengan kepentingan untuk meningkatkan 
pela yanan. Karena itu dalam proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah dituntut untuk mewujudkan tata kelola (good governance) 
yang baik dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi.

Meskipun tujuan pengadaan bukan untuk mencari keuntungan, 
tidak berarti bahwa pemerintah boleh melaksanakan pengadaan 
dengan semaunya. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah 
dan tuntutan publik terhadap pelayanan pemerintah yang berkualitas 
mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan pengadaan secara 
efisien dan efektif. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menghindari 
pemborosan dan memilih barang dan jasa sesuai dengan prioritas, 
tetapi juga dituntut untuk mampu memelihara dan meingkatkan 
kondisi perekonomian nasional, mengembangkan dunia usaha, 
melindungi dan meningkatkan produktifitas pengusaha nasional serta 
meningkatkan penggunaan barang produksi dalam negeri. 
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Menghadapi tuntutan tersebut pemerintah telah menetapkan 
berbagai kebijakan dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam 
penga daan barang/jasa pemerintah seperti, keberpihakan pada Usaha 
Kecil Menengah (UKM), pemberian prioritas pada pengusaha yang 
mena warkan produksi dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri 
(TKDN) yang tinggi, kemandirian dalam pengadaan Alat Utama Sistem 
Senjata (alutsista) dan Alat Material Khusus (almatsus), perlindungan 
terhadap lingkungan hidup, dan keharusan penggunaan alat bantu 
elektronik46.

Perbedaan jenis barang terkait dengan tingkat kualitas, inovasi/
keunikan barang/jasa, jaminan keberlanjutan pengadaan, kesiapan 
dan kualitas penyedia barang/jasa, lamanya proses pengadaan 
melahirkan berbagai alternatif dalam pengadaan barang/jasa. Dari 
perspektif perbedaan jenis barang/jasa, para pelaksana pengadaan 
pada setiap instansi pemerintah dapat memilih barang/jasa yang se
suai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kinerja masing-
masing instansi di antara berbagai pilihan tersedia. 

Diantara barang dan jasa yang tersedia ada barang/jasa yang 
sangat penting dan berpengaruh langsung terhadap kinerja instansi 
yang tanpa barang/jasa tersebut tugas pokok dan fungsi tidak akan 
terlaksana dengan baik atau kekurangan barang/jasa tersebut akan 
berpengaruh langsung terhadap kinerja instansi. Ada pula barang 
yang tidak begitu penting namun keberadaannya akan menunjang 
kinerja instansi. Contohnya di lingkungan instansi dengan tupoksi 
sebagai pelaksana diklat, ruang belajar, sound sistem, whiteboard, 
spidol, dan perlengkapan berlajar lainnya merupakan barang yang 
sangat penting. Sedangkan barang lain seperti tas untuk peserta, 
korsi tamu, sarana olah raga, kamera, obat-obatan dan sebagainya 
meru pakan bahan penunjang yang tidak begitu penting. 

46 Stuart R Andrews, dan Budihardjo Hardjowiyono, Reformasi Pengadaan di Departemen 
Pekerjaan Umum, Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2010, hlm. 44.
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Di sisi lain perbedaan nilai nominal paket pekerjaan pengadaan 
barang/jasa dan tingkat kesulitan pelaksanaannya berpengaruh terha-
dap minat para penyedia. Bagi penyedia barang/jasa perbedaan jenis 
barang/jasa akan berdampak pada tingkat kesulitan penyediaannya. 
Ada barang/jasa yang banyak tersedia di lokasi penyedia sehingga 
mudah ditemukan dan resiko pengerjaannya relatif rendah, ada 
barang yang harus dipesan lebih dahulu, ada pula barang yang 
harus dibuat melalui suatu proses, bahkan ada barang yang proses 
pembuatannya mengandung resiko yang cukup besar. Setiap instansi 
pemerintah dalam melaksanakan pengadaan harus memilih barang/
jasa yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan 
kinerja masingmasing instansi.

Karena itu kegiatan pengadaan barang/jasa tidak dapat dianggap 
sebagai kegiatan rutin/administratif atau kegiatan sampingan saja 
oleh setiap instansi pemerintah, melainkan harus dipandang sebagai 
suatu kegiatan yang strategis yang harus dilaksanakan dengan 
menggunakan strategi yang tepat. Strategi pengadaan adalah suatu 
usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan 
dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, 
tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga berdasarkan aturan/
prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.

Penerapan strategi pengadaan yang benar akan menghasilkan 
barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, te pat 
sumber, dan tepat harga, berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebi-
jakan dan prinsip pengadaan. Strategi yang tepat akan mencip takan 
pelaksanaan pengadaan yang efisien yang ditandai dengan:47

a. Biaya administrasi yang semakin rendah
b. Harga beli yang mendekati harga pasar
c. Jumlah paket pengadaan yang semakin sedikit
d. Metode pengadaan yang menggunakan alat bantu elektronik

47 Shinta Dewi, Cyberlaw Praktik Negara-negara dalam Mengatur Privasi Dalam 
E-Commerce, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 92.
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e. Ruang lingkup pengadaan yang menjadi bagian dari strategi 
organisasi

f. Pelaksanaan yang strategis

Proses pengadaan barang/jasa oleh berbagai instansi/satuan 
kerja pemerintah masih dianggap sebagai suatu kegiatan rutin atau 
sekedar salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka 
pelak sanaan anggaran. Dengan demikian pengadaan barang/jasa 
dilakukan dalam rangka:48

a. Cara pemenuhan kebutuhan instansi;
b. Cara merealisasi dana anggaran;
c. Pelaksanaan ketentuan tentang tata cara pengadaan

Sebagai cara pemenuhan kebutuhan instansi acuannya adalah 
jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), sehingga ukuran 
keberhasilan pelaksanaannya adalah perolehan barang dan jasa yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan. Sebagai cara untuk merealisasi dana 
anggaran acuan pengadaan adalah peraturan PerundangUndangan 
yang berlaku tentang sistem pencairan anggaran, sehingga ukuran 
keberhasilannya adalah tingkat penyerapan dana anggaran. Sebagai 
pelaksanaan ketentuan tentang tata cara pengadaan acuannya adalah 
peraturan tentang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sehingga ukuran keberhasilannya adalah 
tidak menyimpang dari ketentuan tersebut. Meskipun secara teori 
pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan untuk memperoleh 
barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan, dengan cara penyerapan/
pencairan dana anggaran yang sesuai peraturan yang berlaku, dan 
tidak ada penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia barang/

48 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik., Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press. 2008, hlm. 67.
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jasa, namum pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini 
masih belum terbebas dari berbagai kelemahan. Kelemahan/masalah 
tersebut masih dijumpai terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa sebagai berikut:49

a. Pada tahap perencanaan masih dijumpai RKA-KL yang berisi 
rencana pengadaan barang yang tidak sejalan dengan prioritas 
kebutuhan instansi. Misalnya barang/jasa yang sangat diperlukan 
untuk menunjang kinerja instansi tidak tercantum/tersedia dalam 
jumlah yang memadai dalam RKA-KL sementara barang/jasa 
yang lainnya tersedia dalam jumlah yang melimpah. Hal ini dapat 
terjadi karena pihak satuan kerja kurang cermat dalam menyusun 
usulan rencana anggaran, dapat pula terjadi karena pihak yang 
menyetujui anggaran tersebut kurang peka dalam menilai usulan 
yang diajukan.

b. Pada tahap pelaksanaan pengadaan disetiap instansi kelemahan 
pengadaan nampak dari tidak diterapkannya strategi pengadaan 
yang menggunakan kekuatan tawar menawar (bergaining-
power) instansi terhadap penyedia barang. Hal ini disebabkan 
karena pihak yang diberi tugas sebagai pelaksana anggaran 
tidak menyadari posisinya sebagai pmilik dana dalam hubungan 
dengan penyedia barang/jasa. Akibatnya masih banyak barang 
yang diperoleh dengan kualitas yang rendah dan/atau harga 
yang lebih tinggi dari harga pasar.

Masalah di atas semakin diperburuk oleh adanya sistem penilaian 
kinerja kantor yang sering mendasarkan penilaian pada percepatan 
penyerapan dana anggaran. Akibatnya pelaksanaan anggaran lebih 
mengutamakan jumlah realisasi ketimbang pemilihan jenis barang/
jasa yang sesuai kebutuhan. Pembelian barang/jasa dilakukan 

49 Agung Djojosoekarto, et.tal., E-Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik, Jakarta: Kemitraan Partnership, 
2008, hlm. 59.
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dengan tujuan agar dana yang ada dapat segera dicairkan, tanpa 
mempertimbangkan apakah barang/jasa yang dibeli bermanfaat 
dalam menunjang kinerja instansi. Akibatnya jumlah barang/jasa yang 
tidak begitu penting bisa jadi berlebihan sementara barang lainnya 
yang sangat dibutuhkan tidak tersedia dengan cukup.

Setiap penyedia barang/jasa mempunyai persepsi atau daya tarik 
yang berbeda terhadap satuan kerja/instansi pemerintah. Demikian 
juga setiap instansi/satuan kerja pemerintah mempunyai pandangan 
berbeda terhadap setiap penyedia barang/jasa. Daya tarik penyedia 
barang/jasa terhadap instansi/satker ditentukan oleh besaran 
nilai paket pengadaan dan tingkat kesulitan dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. Dari sisi nilai paket, paket pengadaan akan 
menarik minat penyedia manakala nilai paket tersebut cukup besar 
diban ding dengan paket yang pernah atau biasa dilaksanakan oleh 
penyedia.50

Dari tingkat kesulitan pelaksanaan, paket pengadaan akan me-
narik minat penyedia manakala pelaksanaannya relatif mudah atau 
tingkat risikonya rendah. Hal hal yang menjadi pertimbangan dan me
nen tukan persepsi penyedia terhadap satuan kerja/instansi adalah:51

a. Apakah pelaksanaan paket pengadaan akan memberikan 
keuntungan yang mamadai bagi penyedia;

b. Apakah strategi usaha atau kegiatan satker sejalan dengan bidang 
usaha penyedia barang/jasa;

c. Apakah penyedia barang/jasa merasa nyaman menjadi penyedia 
barang/jasa di satker tersebut;

d. Apakah kondisi keuangan baik dan pembayaran lancar;
e. Apakah satker/instansi memberikan peluang untuk mengem

bangkan usaha bagi penyedia bersangkutan;

50 Stuart R Andrews, dan Budihardjo Hardjowiyono, op.cit, hlm. 66.
51 Agung Djojosoekarto, et.tal. op.cit, hlm. 61
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f. Apakah menjadi penyedia di instansi tersebut memberikan ke
un tungan lain, misalnya menaikkan kredibilitas dan reputasi 
penyedia.

Untuk mengetahui persepsi penyedia terhadap instansi/satker 
dapat dilakukan analisis terhadap motivasi penyedia dengan 
menggunakan Supplier Perception Model (SPM). Dengan menggunakan 
Supplier Perception Model (SPM) dapat diketahui sejauh mana tingkat 
motivasi penyedia tersebut untuk menjadi penyedia pada suatu 
instansi. Umumnya penyedia akan tertarik jika nilai barang/jasa yang 
akan dibeli cukup besar dan kurang tertarik pada pengadaan yang 
bernilai kecil dan/atau resikonya tinggi. Keterbatasan kemampuan 
masing-masing penyedia mengharuskan para penyedia memilih 
dengan siapa ia bersaing dan pada bidang usaha apa mereka akan 
berusaha. Berdasarkan kenyataan tersebut setiap instansi seharusnya 
dapat mengetahui penyedia mana saja yang akan dipilih menjadi 
menyediakan barang/jasa jika nilai paketnya kecil, dan penyedia mana 
saja yang akan dipilih menjadi penyedia jika nilainya besar dan/atau 
tingkat kesulitan/resikonya tinggi.

Dengan menggunakan Supplier Perception Model para pelak sana 
pengadaan barang/jasa pada setiap satuan kerja dapat menge-
lompokkan penyedia barang/jasa dalam 4 (empat) kategori yaitu: 
kategori marginal, kategori exploit, kategori develop dan kategori 
core.52

a. Marginal

Penyedia yang tergolong dalam kelompok marginal adalah 
penyedia yang memiliki kondisi atau karakteristik sebagai berikut:
1) Motivasi penyedia untuk menjadi penyedia barang/jasa pada 

instansi/satker rendah,

52 Agus Kuncoro, Cara Benar, Mudah & Jitu Menang Tender Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, Jakarta: Wahyu Media, 2011, hlm. 76-78.
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2) Tingkat prioritas menjual kepada instansi/satker rendah,
3) Posisi tawar menawar penyedia tinggi sehingga posisi tawar 

menawar instansi/satker rendah,
4) Potensi mengembangkan usaha bagi penyedia rendah,
5) Penyedia menganggap transaksi dengan organisasi/satker 

sebagai bisnis tambahan saja.

Penyedia yang masuk dalam kategori ini umumnya adalah 
penyedia yang menyediakan banyak jenis barang/jasa dan 
mengikuti proses pelelangan di banyak instansi. Biasanya meng
ambil barang dari penjual di atasnya atau bertindak sebagai 
distributor.

b. Eksploit (Pendalaman)

Penyedia barang/jasa yang tergolong dalam kelompok ini 
memiliki kondisi atau karakteristik sebagai berikut:
1) Nilai pembelian instansi kepada penyedia tersebut besar 

tetapi penyedia tersebut tidak tertarik untuk membangun 
kerjasama jangka panjang dengan instansi pembeli.

2) Tidak ada langkah-langkah khusus yang ditempuh penyedia 
barang/jasa untuk membuat instansi pembeli menjadi klien 
utama.

3) Jika penyedia paham dengan posisinya, mereka cendrung 
menaikkan harga.

Penyedia barang/jasa kategori ini menyediakan barang/
jasa yang sifatnya standar/umum. Contohnya seperti grosir, 
distributor atau pabrikan. Karena barang/jasa yang disediakan 
bersifat umum maka jumlah penyedia yang dapat menyediakan 
barang/jasa tersebut jumlahnya banyak.
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c. Develop (Pengembangan)

Penyedia barang/jasa yang tergolong dalam kelompok ini 
memiliki kondisi atau karakteristik sebagai berikut:
1) Nilai pembelian instansi kepada penyedia tersebut kecil tetapi 

penyedia tersebut senang menjadi penyedia barang/jasa di 
satker/instansi pembeli.

2) Penyedia barang/jasa bersedia meluangkan waktu dan biaya 
untuk membangun kerjasama jangka panjang dengan satker/
instansi pembeli Penyedia barang/jasa kategori ini memiliki 
produk khusus atau tidak standar. Produk khusus tersebut 
menyebabkan penyedia sangat spesifik dan tidak dapat 
diikuti oleh banyak penyedia. 

Karena kekhususan barang/jasa yang disediakan penyedia 
sesuai dengan kebutuhan instansi/satker karena itu penyedia 
akan berusaha untuk membangun relasi dengan instansi/satker. 
Contohnya penyedia yang memproduksi sparepart khusus, atau 
barang-barang yang didesain sesuai kebutuhan pembeli.

d. Core (Utama)

Penyedia barang/jasa yang tergolong dalam kelompok ini 
memiliki kondisi atau karakteristik sebagai berikut:
1) Barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansi/satker merupakan 

bisnis inti dari penyedia.
2) Penyedia akan melakukan langkah-langkah yang serius untuk 

membina hubungan jangka panjang dengan satker/instansi 
pembeli.

3) Merupakan penyedia barang/jasa yang ideal untuk menjalin 
hubungan jangka panjang dengan instansi pembeli.

Penyedia barang/jasa kategori iini menyediakan barang/jasa 
yang khusus yang nilainya besar yang tidak dapat disediakan 
oleh banyak penyedia barang/jasa yang lain. Biasanya penyedia 
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golongan ini menguasai teknologi khusus yang tidak dikuasai 
oleh banyak penyedia. Kompetisi pada kelompok ini rendah 
sehingga instansi/satker pembeli melakukan pendekatan khusus. 
Dari sisi penyedia, karena jumlah pembeli yang akan membeli 
tidak banyak penyedia akan berusaha mendapatkan kontrak/
hubungan jangka panjang. 

Strategi pengadaan adalah suatu usaha terbaik yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/
jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, 
dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan 
prinsip pengadaan. Penerapan strategi tersebut diharapkan dapat 
mewujudkan prinsip pengadaan pengadaan barang dan jasa. 

Strategi pengadaan perlu dilakukan agar dapat:53

a. Mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas pengadaan 
secara tepat dan benar;

b. Mengenal dan mengetahui persepsi penyedia barang/jasa 
terhadap instansi;

c. Mengetahui kondisi kompetisi pasar yang sedang berjalan;
d. Mengetahui jenis hubungan yang tepat antara penyedia barang/

jasa dengan instansi;
e. Memilih dan menentukan jenis kontrak yang tepat;
f. Menentukan cara dan metode pengadaan yang paling tepat.

Dengan mengetahui dengan tepat persepsi penyedia barang ter-
hadap instansi yang akan membeli barang/jasa maka instansi pemilik 
anggaran dapat menerapkan strategi yang tepat dalam memilih 
penyedia barang/jasa sehingga akan dapat memperoleh barang/
jasa dengan kualitas baik, harga lebih murah melalui penyedia yang 
berkualitas.

53 Ibid, hlm. 81.
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah merupakan sekumpulan norma yang wajib 
dipatuhi oleh pemangku kepentingan khususnya pemerintah selaku 
peng guna anggaran dan penyedia barang dan jasa. Kebijakan yang 
tercantum tentu saja harus memiliki unsur kejelasan dalam menulis-
kan norma di dalamnya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak 
terdapat multi tafsir. 

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah publik atau 
pemerintah yang ada dalam suatu negara. Kebijakan merupakan 
serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti 
dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 
memecahkan masalah tertentu Berdasarkan pengertian di atas, maka 
kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang 
atau sekelompok pelaku yang bertujuan untuk memecahkan suatu 
ma salah tertentu. Kebijakan dapat juga diartikan sebagai suatu 
tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, 
kelom pok atau pemerintah dalam lingkungan tententu, sehubungan 
dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, sambil mencari 
peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran 
yang diinginkan”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka kebijakan adalah tindakan 
yang dilakukan berdasarkan atas usulan dari seseorang atau 
sekelompok orang, karena terdapat hambatan yang harus diatasi 
untuk dapat mencapai sesuatu tujuan tertentu, serta mencari 
peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ciri penting 
dari pengertian kebijakan menurut Dwidjowijoto. Pertama, kebijakan 
adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan men-
ciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan dibuat melalui 
tahaptahap yang sistematis sehingga semua permasalahan yang 
akan dipecahkan tercakup. Ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan 
oleh (unit) organisasi pelaksana. Keempat, kebijakan perlu di evaluasi 
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sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan 
masalah.54

Kemudian Easton mendefinisikan, “Kebijakan sebagai pengalo
kasian nilai-nilai secara paksa (syah) kepada seluruh anggota masya-
rakat”. Berdasarkan definisi ini, Easton menegaskan bahwa hanya 
pemerintah saja yang secara syah dapat berbuat sesuatu kepada 
masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk peng-
alokasian nilai-nilai kepada masyarakat.55

Jadi, kebijakan hanya dapat dibuat oleh pemerintah yang berupa 
pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Berdasarkan pemaparan 
tentang kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang 
(pe merintah) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 
yang memiliki tujuan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai secara 
paksa (syah) kepada masyarakat untuk memecahkan suatu masalah 
tertentu. 

Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat karena 
memilik sifat memaksa dan mengikat. Adapun Dwidjowijoto menga-
takan analisis kebijakan is a must bagi perumusan kebijakan, namun 
tidak terlalu ditekankan pada implementasi kebijakan dan lingkungan 
kebijakan. Pada implementasi kebijakan dan lingkungan biasanya 
dilakukan evaluasi. Namun, evaluasi kebijakan merupakan bagian dari 
analisis kebijakan yang lebih bersifat berkenaan dengan prosedur dan 
manfaat dari kebijakan. Meskipun analisis kebijakan lebih fokus pada 
perumusan, pada perinsipnya setiap analisis kebijakan menjangkau 
proses kebijakan sejak awal, yaitu menemukan isu kebijakan,  

54 Dwidjowijoto, Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa 
Publik, Jakarta: Transparency International Indonesia, 2006, hlm. 265-266

55 Islamy, Tanggung Jawab Hukum tentang Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 19
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menganalisis faktor pendukung kebijakan, implementasi kebijakan, 
peluang evaluasi kebijakan, dan kondisi lingkungan kebijakan.56

Analisis kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan 
kebijakan karena memberikan pijakan awal mengapa sebuah kebijakan 
harus dibuat. Dwidjowijoto mendefinisikan analisis kebijakan sebagai 
disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode 
penyelidikan, dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk 
men ciptakan secara kritis, menaksir, dan mengkomunikasikan penge-
tahuan yang relevan dengan kebijakan.

Quade dalam Dwidjowijoto mengemukakan bahwa asal muasal 
analisis kebijakan disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang me-
muaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah 
kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru. Dwidjowijoto analisis 
kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau 
pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan. 57

Analisis kebijakan, sebagaimana didefinisikan oleh William 
Dwidjowijoto, bertugas melakukan synthesizing information including 
research result to produce a format for policy (the laying out of 
alternative choices) and determining future needs for policy relevant 
infor mation. Sementara evaluasi kebijakan adalah penilaian atas 
hasil atau kemanfaatan suatu kebijakan. Berdasarkan pendapat ahli 
diatas analisis kebijakan adalah memahami bahwa analisis kebijakan 
mempunyai ruang yang lebih luas dibanding evaluasi kebijakan 
karena analisis dapat dilakukan pra dan paska kebijakan. Secara garis 
besar analisis kebijakan adalah the process of producing knowledge 
of and in policy process. Tujuan analisis kebijakan adalah to provide 
policy makers with information that could be used to exercise reasoned 
judgement in finding solutions for political problems. 58

56 Dwidjowijoto, op.cit, hlm. 63
57 Ibid, hlm. 67
58 Ibid, hlm. 50
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Menurut Dwidjowijoto analisis kebijakan mempunyai dua dimen-
si, yaitu dimensi keilmuan atau sains dan dimensi praktik. Analisis 
kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebi jakan 
merupakan sebuah dimensi keilmuan. Dalam hal ini, analisis kebi-
jakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan yang sudah dibuat 
dan dilaksanakan hingga ke detail bagianbagiannya, memahami 
hubungan antar bagian, dan menemukan makna kebijakan dari 
analisis tersebut. Makna tersebut tidak semata-mata makna yang 
ter tulis pada kebijakan, namun juga yang muncul dari pemahaman 
publik atas kebijakan tersebut serta bagaimana kebijakan tersebut 
diimple mentasikan oleh birokrasi.59

Lebih lanjut Dwidjowijoto mengatakan meskipun analisis 
kebijakan lebih fokus pada perumusan, pada prinsipnya setiap analisis 
kebijakan pasti mencakup evaluasi kebijakan karena analisis kebijakan 
menjangkau proses kebijakan sejak awal, yaitu menemukan isu 
kebijakan, menganalisis factor pendukung kebijakan, implementasi 
kebijakan, peluang evaluasi kebijakan, dan kondisi lingkungan 
sekitar.60 Berdasarkan pendapat ahli di atas analisis kebijakan fokus 
dalam perumusan, karena analisis kebijakan mencakup beberapa hal 
seperti menemukan isu, implementasi kebijakan, peluang evaluasi, 
dan kondisi lingkungan sekitar. Dengan kata lain analisis kebijakan 
adalah rangkaian dari semua kebijakan yang telah di laksanakan. 
Terdapat banyak faktor yang memengaruhi kesuksesan implementasi 
kebijakan. Baik itu bersifat internal maupun eksternal. Howlett dan 
Ramesh dalam Badjuri & Yuwono dipengaruhi oleh:61

a. Pangkal tolak permasalahan, jika pangkal permasalahan tidak 
jelas, maka implementasi kebijakan publik akan berjalan dengan 
lancar. Artinya dengan mengenali apakah pangkal tolak itu 
berdomain sosial, politik, ekonomi, ataupun kebudayaan akan 

59 Ibid, hlm. 51
60 Ibid, hlm. 68
61 Badjuri Dan Yuwono, Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa 

Pemerintah, Jakarta: Indonesia Procurement Watch, 2007, hlm. 114
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lebih memudahkan implementer kebijakan dalam melaksanakan 
kebijakan publik tersebut.

b. Tingkat keakutan masalah yang dihadapi pemerintah: semakin 
akut persoalan yang dihadapi sebuah kebijakan publik maka akan 
membutuhkan waktu penyelesaian dalam implementasi kebijakan 
semakin lama dan pengorbanan sumberdayanya. Baik material 
maupun immaterial tentu akan semakin banyak.

c. Ukuran kelompok yang ditargetkan semakin kecil targeted groups 
yang dituju dari sebuah kebijakan publik, tentunya akan semakin 
mudah dikelola ketimbang kelompok target yang besar dan 
mempunyai ruang lingkup yang luas.

d. Dampak perilaku yang diharapkan; jika dampak yang diinginkan 
semata-mata kuantitatif (ekonomis), maka akan lebih mudah 
menanganinya ketimbang jika dampak yang dinginkan merupakan 
perilaku seperti tingkat ketaqwaan seseorang, pengalaman dan 
penghayatan tentang nasionalisme, pembangunan watak bangsa 
dan seterusnya, selain berdimensi kualitatif, dampak perilaku 
semacam ini membutuhkan waktu yang tidak pendek.

Implementasi kebijakan publik harus dilakukan dalam konteks 
organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, 
prioritas yang jelas serta sumberdaya pendukung yang jelas pula, jika 
ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, jangan terlalu banyak 
berharap kesuksesan implementasi sebuah kebijakan publik.

Walaupun tidak banyak studi tentang bagaiman mendesain 
kesuksesan kebijakan, ada beberapa literatur yang menjelaskan 
beberapa pelajaran yang dapat dipetik untuk kesuksesan implemen-
tasi kebijakan seperti:

a. Jika sebuah kebijakan publik didesain tidak didasarkan pada 
kerangka dan acuan teori yang kuat dan jelas, maka implemen-
tasinya akan terganggu, karena konteks persoalannya tidak 
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didesain secara baik serta bagaimana mekanisme bekerjanya 
tidak dipersiapkan secara matang.

b. Antara Kebijakan dan implementasi harus disusun suatu korelasi 
yang jelas sehingga konsekuensi yang diinginkanpun jelas pula. 
Semakin kompleks kesinambungan kebijakan dengan imple-
mentasi, maka akan semakin komplek persoalan dan beban 
yang akan dihadapi dilapangan, dimana bisa saja implementasi 
kebijakan publik tersebut akan gagal.

c. Implementasi kebijakan publik akan gagal jika terlalu banyak 
lembaga yang bermain. Itu artinya mesti disusun sebuah 
organisasi coordinator yang berfungsi mengkoordinasikan dan 
juga mengelola bagaimana agar proses implementasi kebijakan 
dapat berjalan dengan baik.

d. Sosialisasi kebijakan kepada mereka yang akan melaksanakan 
kebijakan sangatlah penting karena hal ini sangat mempengaruhi 
keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan 
pada tingkat yang paling bawah (steel level bureaucracy) harus 
diberikan informasi yang menyeluruh dan utuh mengenai 
kebijakan publik yang akan diambil.

e. Evaluasi kebijakan secara terus menerus (monitoring) terhadap 
sebuah kebijakan sangatlah krusial karena sebuah kebijakan akan 
berevolusi secara baik dan efisien, jika ada evaluasi yang terus 
menerus dan berkesinambungan. Banyak bukti menunjukkan 
bahwa kebijakan public yang ambisius akan gagal, jika evaluasinya 
dilakukan setelah beberapa tahun implementasinya.

f. Untuk berhasil dengan baik, pembuat kebijakan publik harus 
menaruh perhatian yang sama terhadap implementasi dan peru-
musan kebijakan. 62

62 Ibid, hlm. 116
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Implementasi tidak bisa dipisahkan dari kebijakan. Sesuatu 
tidak akan jelas gunanya, jika tidak dijelaskan bagaimana cara 
mela kukannya. Ini artinya bagaimana cara melaksanakannya meru-
pakan fokus pokok dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
implementasi kebijakan. Ada beberapa kondisi yang mempengaruhi 
kesuksesan sebuah implementasi kebijakan publik yaitu:63

a. Ada tidaknya keterbatasanketerbatasan eksternal yang parah. 
Maksudnya jika terdapat penolakan yang besar dari kalangan 
eksternal organisasi publik, maka jelas implementasi kebijakan 
akan gagal. Oleh karenanya diperlukan sebuah upaya konstuktip 
sedemikian rupa sehingga konstrain eksternal ini dapat dimini
malisir semaksimal mungkin.

b. Ketersediaan waktu dan sumberdaya yang cukup. 
Jika implementasi kebijakan tidak didukung dengan waktu dan 
sumberdaya yang cukup (seperti sumber daya uang dan sumber 
daya manusia), maka jagan terlalu banyak berharap implementasi 
kebijakan akan berhasil dengan sukses.

c. Adanya dukungan berbagai kombinasi sumberdaya yang cukup 
dalam setiap tahapan implementasi kebijakan. 
Ini artinya kontinuitas dukungan sumber daya dalam setiap ta-
hapan implementasi kebijakan harus dipersiapkan secara baik 
dan matang.

d. Analisis kausalitas akan banyak mempengaruhi keberhasilan 
implementasi kebijakan. 
Ini penting karena kadang-kadang terdapat kesulitan yang nyata 
tentang berfikir kausalitas dalam semua persoalan kebijakan 
publik.

e. Perlunya sebuah lembaga koordinator, yang diperlukan untuk 
lebih dominan mengelola tahapan-tahapan implementasi kebi-
jakan. 

63 Ibid, hlm. 117
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Kalau tidak ada lembaga koordinator yang jelas, maka dengan 
sen diri tidak ada mekanisme akuntabilitas dan kontinuitas yang 
berkesinambungan dari sebuah implementasi kebijakan publik.

f. Dalam tahapan awal implementasi, harus ada kejelasan dan kese-
pakatan mengenai tujuan dan sasaran apakah yang akan dituju.
Ini penting agar terjadi kejelasan dan kesatupaduan gerak dan 
langkah dari masing-masing lembaga yang terlibat.

g. Adanya pembagian kerja yang jelas dari setiap tahapan imple-
mentasi sehingga menghasilkan kejelasan hak dan tanggung 
jawab dari masing-masing lembaga pelaksana tersebut.

h. Sebagaimana disampaikan, koordinasi, komunikasi, dan kerja-
sama yang baik antar lembaga pelaksana kebijakan itu akan 
mempengaruhi kebijakan implementasi.

i. Kepatuhan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah ditetap-
kan dalam koordinasi implementasi tersebut, berpengaruh positif 
terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Ini berkaitan 
dengan konsistensi dan komitmen antara apa yang ditulis dengan 
apa yang dilaksanakan dalam tahapan implementasi itu.

Pandangan mengenai dampak dalam arti umum adalah suatu 
peru bahan yang terjadi dari suatu aktifitas. Dalam kebijakan peme
rintah, pandangan mengenai dampak kebijakan-kebijakannya. Islamy, 
menurut Islamy dampak kebijakan dapat dibagi menjadi:64

a. Dampak kebijakan yang diharapkan dan
b. Dampak kebijakan yang tidak diharapkan

Menurut Azis Eksternalitas dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu 
eksternalitas positif dan eksternalitas negatif.
a. Eksternalitas positif terjadi ketika kegiatan satu pihak memiliki 

dampak positif terhadap pihak lain.

64 Islamy,op.cit, hlm. 118
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b. Eksternalitas negatif terjadi ketika tindakan yang dilakukan satu 
pihak berdampak negatif terhadap pihak ketiga atau pihak yang 
tidak terlibat dalam transaksi.

Kebijakan pemerintah selalu ada evaluasi, dan yang banyak 
mengevaluasi kebijakan pemerintah adalah objek kebijakan, dalam 
hal ini adalah masyarakat. Sedangkan pengertian dari evaluasi 
kebijakan pemerintah menurutnya merupakan penilaianakibat dari 
impact kebijakan terhadap publik dengan mengadakan perbandingan 
antara hasil, output, outcome dan produk kebijakan bilamana hasil 
tersebut sesuai dengan standar. Maka kebijakan dapat dikatakan 
sukses.65

Adapun menurut Anderson dalam buku Islamy dampak kebijakan 
pemerintah dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu:66

a. Dampak kebijakan yang diharapkan (intended consequens) 
atau dampak yang tidak diharapkan (unintended consequens) 
baik pada problemnya maupun pada masyarakat. Sasaran itu 
ditujukan kepada siapa?, dan ini perlu ditentukan terlebih dahulu.

b. Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) 
yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari kebijakan 
tersebut, ini biasanya disebut “externalities” atau “spillover effects”. 
Limbah kebijakan ini bias positif atau bisa pula negatif.

c. Dampak kebijaksaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi 
sekarang atau kondisi yang akan datang.

d. Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” langsung atau direct 
costs.

Merupakan menghitung biaya dari setiap program kebijakan pe-
merintah (economic costs) relative lebih mudah dari pada menghitung 
biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (social costs). Soemarwoto 

65 Azis, Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta: 
Visimedia, 2010, hlm. 53

66 Islamy, op.cit, hlm. 120
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menyatakan bahwa“ Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi 
akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik 
kimia, fisik, maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh 
manusia”. 

Pada konteks ini dampak dilakukan karena adanya aktivitas 
manusia dalam pembangunan. Berdasarkan pengertian tersebut 
maka dampak merupakan suatu perubahan yang dilakukan oleh 
manusia yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun 
biologi. Artinya bahwa perubahan yang terjadi adalah dari aktivitas 
manusia. Selanjutnya Brown dalam Azis menyatakan bahwa seseorang 
yang tidak sepakat terhadap suatu dampak dipersepsikan akan:67

a. Memandang dampak tersebut sebagai suatau yang tidak sejalan 
dengan tujuan UndangUndang yang sebenarnya.

b. Memandang undang-undang itu sebagai suatu yang sebenrnya.
c. Mempertanyakan kebenaran (validitas) data yang menyangkut 

dampak tersebut.

Dimensi dampak kebijakan menurut Anderson dalam Islamy, 
adalah sebagai berikut:68

a. Dampak kebijaksanaan diharapkan baik pada problemnya mau-
pun pada masyarakat. Sasaran kebijakan itu terutama ditujukan 
kepada siapa dan hal ini perlu ditentukan terlebih dahulu.

b. Limbah kebijksanaan terhadap situasi atau orang-orang 
(kelom pok) yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari 
kebijaksanaan tersebut. Ini disebut “eksternalities” atau “spillover 
effects”. Limbah kebijaksanaan ini dapat positif atau negatif.

c. Dampak kebijaknasaan dapat terjadi atau berpengaruh pada 
kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.

67 Azis, op.cit, hlm. 61
68 Islamy, op.cit, hlm. 112.
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Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan atau kebijaksanaan yang telah dilaksanakan dalam bentuk 
apapun pasti memiliki dampak positif dan negatif yang terjadi baik 
sesudah dilaksanakannya kebijakan tersebut atau pun dimasa yang 
akan datang. Pendapat ahli ini akan dijadikan fokus utama yang 
digunakan dalam analisis penelitian.

Dampak menurut Azis adalah “perubahan nyata pada tingkah 
laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan”. Berdasarkan 
pengertian dampak tersebut dapat dikatakan bahwa dampak 
merupakan sebuah perubahan nyata akibat keluaran kebijakan 
berupa sikap atau tingkah laku dari masyarakat.69

Sedangkan menurut Islamy “Dampak kebijakan adalah akibat-
akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan 
dilaksanakannya kebijakan-kebijakan”. Berdasarkan pengertian diatas 
maka dampak merupakan suatu akibat dari suatu kebijakan yang 
dilaksanakan disuatu tempat yang merupakan sebuah konsekuensi 
dari dijalankannya sebuah kebijakan.70

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 
dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat atau 
hubungan dari suatu aktifitas atau tindakan yang dilakukan sebe
lumnya yang merupakan suatu frekuensi dari suatu kebijakan 
tersebut. Jadi, sebenarnya dampak akan terjadi jika terdapat suatu 
perubahan yang berasal dari tindakan aktifitas yang telah dilakukan 
terhadap sebelum dilakukannya aktifitas atau tindakan.

Kebijakan terhadap pengadaan barang dan jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 
Perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, 
pabila dianalisis merupakan kebijakan yang baik, karena dapat 
diimplematasikan oleh sekuruh pemangku kepentingan. Waktu 
yang cepat, proses yang mudah dalam melakukan pengadaan 

69 Azis, op.cit, hlm. 61
70 Islamy, op.cit, hlm. 115.



83

Kebijakan dan Sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan  
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangJasa Pemerintah 

secara elektronik ini sesungguhnya merupakan suatu terobosan 
positif bagi perkembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
Dengan kebijakan tersebut dapat mengubah sikap dan tingkah 
laku bagi pemengku kepentingan, diantaranya adalah bahwa 
pelaksanaan pengadaan melalui e-tender dan e-Purchasing membuat 
pelaksanaannya lebih efektif, efisien dan transparan.

B. Analisis Terhadap Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pembangunan merupakan 
langkah strategis untuk mewujudkan tujuan, baik itu pembangunan 
manusianya, maupun pembangunan fisiknya. Dalam implementasinya, 
terhadap pembangunan fisik berupa pengadaan sarana dan 
prasarana, tentu harus diimbangi dengan peran pengadaan barang/
jasa yang baik, tetapi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah 
bukan bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang profit 
oriented, melainkan lebih bersifat memberikan pelayanan kepada 
masyarakat (public service). Untuk itu, pemerintah membutuhkan 
barang/jasa dalam upayanya setiap saat guna meningkatkan 
pelayanan publik. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannyam dengan 
sangat terinci dan penuh kehati-hatian telah merumuskan seluruh 
ketentuan yang berkaitan dengan proses kegiatan pengadaan 
barang/jasa pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak 
ditemui persoalan karena perpres ini bersifat sangat teknis serta 
peraturannya terpisah, tersebar dalam petunjuk teknis dan petunjuk 
pelaksanaannya (fragmentatif). 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan pengadaan barang/
jasa akhirnya memunculkan implikasi negatif pada persoalan yuridis 
yang sangat rumit. Masalah yuridis itu muncul tidak jarang dipicu oleh 
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sikap berlebihan dari atasan langsung di jajaran pelaksana kegiatan 
pengadaan barang/jasa maupun di tingkat Pengguna barang/jasa 
dan adanya persekongkolan antara Pejabat Pengadaan dengan 
Penyedia barang/jasa untuk bermain curang. Ancaman hukuman 
nyaris mengintai kerja para Pejabat, Pengguna barang/jasa, dan 
Penyedia barang/jasa di setiap lini kegiatan pengadaan sejak proses 
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan 
untuk memperoleh Barang/Jasa atau serah terima pekerjaan.

Dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa, maka upaya untuk 
memenuhi hak dan kebutuhan terhadap pelayanan umum yang 
layak dan memadai tersebut memerlukan landasan hukum yang 
kuat dalam prosesnya. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah 
harus menjamin terciptanya kepastian hukum dan memberikan 
perlindungan bagi setiap warganegara dari serangkaian tindakan 
sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang di dalam 
penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

Dalam rangka akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah, 
maka proses pengadaan barang/jasa pemerintah perlu diatur 
dalam suatu peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan 
menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Disamping itu, 
pembiayaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penggunaannya 
perlu dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pengaturan dalam proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah selain bersumber dari konstitusi dan 
pengaturan tentang pelayanan publik, juga terkait atau didasarkan 
pada pengaturan tentang keuangan negara. Artinya, dalam proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan 
menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik (Good 
Governance).Oleh karena itu, sudah waktunya pengaturan pengadaan 
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barang/jasa pemerintah tidak lagi didasarkan pada Peraturan 
Presiden, tetapi harus dibuat dalam sebuah produk hukum setingkat 
Undangundang.

Undangundang yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa 
pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bertujuan 
agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatannya dapat 
mengakses seluruh proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau 
jasa. Undangundang pengadaan barang dan/atau jasa juga dapat 
melakukan upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya praktik 
korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain dimaksudkan juga sebagai 
upaya represif jika terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan 
barang dan/atau jasa dengan menerapkan ketentuan pidana yang 
jelas dan limitatif, sehingga menjamin perlindungan hukum bagi 
para pihak dan memberikan kepastian hukum guna terciptanya iklim 
usaha yang sehat. Dengan adanya Undangundang maka sanksi yang 
diberikan menjadi lebih pasti dan jelas, sehingga setiap pelanggaran 
yang dilakukan dapat mengacu kepada Undangundang.

Kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah memerlukan pro ses 
panjang yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai disele-
sai kannya seluruh kegiatan dalam rangka memeroleh Barang/Jasa. 
Untuk melaksanakan proses tersebut terdapat ketentuan sebagai 
berikut:
1. Pengguna Anggaran (PA), yaitu Pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat 
Daerah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selan-
jutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa 
dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tang-
gung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/
Lembaga yang bersangkutan. 

3. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selan-
jutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran 
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dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat 
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran 
belanja daerah.

5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat 
UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa 

6. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fung
sional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan 
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 

Dari ketentuan di atas, dalam kegiatan pengadaan barang/jasa 
terdapat dua organ Pemerintah yang masing-masing berkedudukan 
dan bertindak sebagai berikut:
a. Pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah, yaitu 

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat 
Pembuat Komitmen, UKPBJ, dan Pejabat Pengadaan.

b. Pengguna barang/jasa Pemerintah, yaitu Pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan barang/jasa Pemerintah.

Dalam ketentuan Pasal 11ayat (1) huruf k, Peraturan Presiden 
|Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
ditetapkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengendalikan 
kontrak dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, yaitu mengadakan dan 
mene tapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran 
belanja yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatan 
pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat hubungan hukum 
perdata antara Pengguna dan Penyedia barang/jasa pemerintah 
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yang didasarkan pada adanya pelaksanaan kontrak untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna barang/jasa yang dilaksanakan pemenuhannya 
oleh Penyedia barang/jasa.

Kontrak yang dibuat oleh pemerintah dalam pengadaan barang/
jasa ini bersifat multi aspek dan memilki karakter yang sangat khas. 
Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah 
dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya 
terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. 
Apabila dalam kontrak komersil para pihak mempunyai kebebasan 
yang sangat luas dalam mengatur hubungan hukum atau mengatur 
kewajiban kontraktual mereka, maka dalam kontrak pengadaan oleh 
pemerintah, kebebasan itu tidak sepenuhnya berlaku sebab terhadap 
kontrak ini berlaku rezim hukum khusus. Namun demikian, pelak-
sanaan kontrak atau perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah 
merupakan perbuatan hukum perdata yang tunduk pada KUH Perdata 
yang diberlakukan dengan rezim khusus.

Salah satu unsur sanksi apabila tidak dipatuhinya kebijakan 
pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dijelaskan dalam Pasal 
78 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi sebagai berikut;
a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; 
b. sanksi pencairan jaminan; 
c. Sanksi Daftar Hitam; 
d. sanksi ganti kerugian; dan/atau 
e. sanksi denda. 

Terdapat kejelasan pada norma sanksi tersebut di atas, dan 
tingkatan pemberian sanksi. Bila dibuat dalam tabel sanksi, maka 
pelanggaran dan sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:



88

Otti Ilham Khair

Tabel 4.1 Pelanggaran dan Sanksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No Proses
Sanksi 

diberikan 
kepada

No.
Uraian Jenis Pelanggaran Sanksi

Pengenaan sanksi atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan

1 Pemilihan 
Penyedia

Peserta 
Pemilihan

1 Dokumen atau 
keterangan palsu/
tidak benar

1. Digugurkan dalam 
pemilihan 

2. Pencairan jaminan 
penawaran dan 

3. Daftar hitam (2 
tahun)

2 Pemilihan 
Penyedia

Peserta 
Pemilihan

2 Indikasi 
Persengkongkolan

3 Pemilihan 
Penyedia

Peserta 
Pemilihan

3 Indikasi KKN

4 Pemilihan 
Penyedia

Peserta 
Pemilihan

4 Mengundurkan diri, 
alasan yang tidak bisa 
diterima

1. Pencairan jaminan 
penawaran dan 

2. Daftar hitam (1 
tahun)

Pengenaan sanksi atas usulan PPK

5 Penerbitan 
SPPBJ

Pemenang 
Pemilihan

1 Mengundurkan 
diri sebelum 
penandatanganan 
kontrak

1. Pencairan jaminan 
penawaran dan

2. Daftar hitam (1 
tahun)

6 Pelaksanaan 
Kontrak

Penyedia 1 Tidak melaksanakan 
kontrak, tidak 
menyelesaikan 
pekerjaan, atau 
tidak melaksanakan 
kewajiban dalam 
masa pemeliharaan.

1. Pencairan jaminan 
Pelaksanaan/
Jaminan 
Pemeliharaan dan

2. Daftar hitam (1 
tahun)

7 Pelaksanaan 
Kontrak

Penyedia 2 Menyebabkan 
kegagalan bangunan

Ganti kerugian sebesar 
nilai kerugian yang 
ditimbulkan

8 Pelaksanaan 
Kontrak

Penyedia 3 Menyerahkan Jaminan 
yang tidak dapat 
dicairkan

Ganti kerugian sebesar 
nilai kerugian yang 
ditimbulkan

9 Pelaksanaan 
Kontrak

Penyedia 4 Melakukan 
kesalahan dalam 
perhitungan volume 
hasil pekerjaan 
berdasarkan hasil 
audit

Ganti kerugian sebesar 
nilai kerugian yang 
ditimbulkan
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No Proses
Sanksi 

diberikan 
kepada

No.
Uraian Jenis Pelanggaran Sanksi

10 Pelaksanaan 
Kontrak

Penyedia 5 Menyerahkan barang/
jasa yang kualitasnya 
tidak sesuai dengan 
Kontrak berdasarkan 
hasil audit

Ganti kerugian sebesar 
nilai kerugian yang 
ditimbulkan

11 Pelaksanaan 
Kontrak

Penyedia 6 Terlambat 
menyelesaikan 
pekerjaan sesuai 
dengan Kontrak

Denda keterlambatan 
sebesar satu ‰ 
(satu permil) dari 
nilai kontrak atau 
nilai bagian kontrak 
untuk setiap hari 
keterlambatan (tidak 
termasuk PPN).

Terdapat sebelas jenis pelanggaran dan saanksi yang dikenakan 
dalam peraturan pengadaan barang/jasa sebagaimana yang tertuang 
dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Terlihat secara jelas 
dan tegas jenis pelanggarannya dan pelaku pengadaan yang meng-
usulkan pengenaan sanksi tersebut. Terdapat empat jenis pelanggaran 
yng dilakukan peserta pengadaan pada saat pemilihan yaitu:
1. Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar, diekanakan tiga 

jenis sanksi
2. Indikasi Persengkongkolan, dikenakan tiga jenis sanksi
3. Indikasi KKN, dikenakan tiga jenis sanksi
4. Mengundurkan diri, alasan yang tidak bisa diterima, dikenakan 

tiga jenis sanksi. 

Pada tiga jenis pelanggaran pertama yaitu bila peserta membe-
rikan dokumen palsu, indikasi persengkongkolan dan indikasi KKN, 
maka peserta akan dikenakan sanksi daftar hitam, yaitu larangan 
untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama dua 
tahun di seluruh Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah. 
Ber beda dengan jenis pelanggaran yang keempat, yaitu bila meng-
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undur kan diri, maka sanksi daftar hitam yang dikenakan adalah 
selama satu tahun. Perbedaan sanksi daftar hitam dipandang sudah 
adil, karena untuk jenis pelanggaran pertama merupakan indikasi 
korupsi, sehingga perlu diberikan sanksi yang lebih berat. Sedangkan 
bila peserta mengundurkan diri, cukup dikenakan sanksi daftar 
hitam selama satu tahun. Keseluruhan sanksi ini sudah diharapkan 
memberikan efek jera bagi pelanggarnya sehingga diharapkan dapat 
mengubah perilaku pelanggaran dalam melaksanakan pengadaan 
barang/jasa pemerintah. Keempat jenis pelanggaran tersebut di 
atas berada pada saat proses pemilihan penyedia sehingga wewe-
nang untuk mengusulkan sanksi adalah pejabat pengadaan/pokja 
pemilihan atau agen pengadaan. Keputusan sanksi daftar hitam 
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, 
sedangkan sanksi digugurkan dalam proses pemilihan dan pencairan 
jaminan penawaran ditetapkan oleh pejabat pengadaan/pokja 
pemilihan/agen pengadaan.

Pada jenis pelanggaran nomor lima sampai dengan pelanggaran 
nomor sebelas merupakan wewenang dari Pejebat Pembuta Komitmen 
(PPK) untuk mengenakan sanksi atau megusulkan sanksi daftar hitam 
kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Terdapat 
dua jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi daftar hitam, yaitu pada 
saat calon penyedia atau pemenang pemilihan sudah menerima Surat 
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan saat terjadi wanprestasi 
yaitu teidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan 
dan tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. Kedua 
jenis pelanggaran tersebut masing-masing dikenakan sanksi daftar 
hitam selama satu tahun. LKedua jenis pelanggran tersebut juga 
dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran pada saat 
setelah menerima SPPBJ atau sanksi pencairan jaminan pelaksanaan 
saat dalam masa kontrak, atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan 
pada saat masa jaminan pemeliharaan. Dari jenis pelanggaran dan 
sanksi yang dikenakan terlihat bahwa sudah ada asa keadilan di 
dalamnya, dengan pemberian sanksi yang wajar dan memenuhi unsur 
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kepastian hukum juga. Kewenangan pengenaan sanksi pencairan 
jaminan dilakukan oleh PPK dan pengenaan sanksi daftar hitam 
dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran 
atas usulan dari PPK.

Selain itu, terdapat sanksi dalam pengdaan barang/jasa peme-
rintah berupa ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. 
Sanksi tersebut diberikan kepada penyedia terkait dengan pelak-
sanaan pekerjaan yaitu apabila penyedia memberikan jaminan yang 
tak dapat dicairkan, terjadi kegagalan bangunan, kesalahan dalam 
perhitungan volume setelah diaudit dan menyerahkan kualitas 
barang/jasa tidak sesuai kontrak berdasarkan hasil audit. Adapun 
audit dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, yaitu 
Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 
atau Aparat Eksternal Pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. 
Dengan demikian sanksi yang diberikan dipandang sudah memenuhi 
unsur keadilan yaitu penyedia hanya dikenakan sanksi ganti rugi 
dapabila telah nyata dinyatakan dalam audit terdapat kerugian pada 
saat peaksanaan pekerjaan.

Selain jenis pelanggaran dan sanksi tersebut di atas, terdapat satu 
jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan pada saat pelaksanaan 
pekerjaan, yaitu apabila penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan kontrak akan dikenakan sanksi oleh PPK berupa 
pengenaan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permi dari nilai 
kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan). 
Denda tersebut tidak termasuk pajak pertambahan nilai, Sanksi 
yang diberikan dipandang sudah memenuhi unsur keadilan, dimana 
pengenaan sanksi sudah proporsional tergantung dari tingkat 
pelanggaran yang diberikan. Sehingga dengan pengenaan sanksi 
tersebut atau ancaman sanksi, Penyedia akan bersungguh-sungguh 
dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang teleah 
disepakati dan dapat menimbulkan efek jera bila terjadi wanprestasi.
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Produk hukum dibuat dengan maksud agar pengadaaan barang/
jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN dan APBD dapat 
dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan 
sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, 
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, 
keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah 
dan pelayanan masyarakat. 

Pasal 23 E Ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan fungsi pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK. BPK 
merupakan lembaga yang langsung mengawasi dan memeriksa 
kebijakan keuangan negara (fiscal policy audit) termasuk di dalamnya 
penggunaan anggaran negara untuk pengadaan barang dan jasa 
yang dilakukan pemerinah dan pemerintah daerah. 

Dengan fungsinya sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan 
negara, BPK ditempatkan sebagai lembaga negara. Sebagai lembaga 
negara yang memeriksa tanggung jawab keuangan negara, BPK 
merupakan lembaga yang langsung mengawasi dan memeriksa 
kebijakan keuangan negara (fiscal policy audit) yang dilakukan 
pemerintah. Fungsinya yang sangat strategis dan terhormat 
tersebut menempatkan BPK sebagai lembaga negara yang sejajar 
dengan lembaga negara lainnya, termasuk pemerintah untuk 
menjaga objektivitasnya untuk mendukung pelaksanakan tugas 
BPK, diterbitkanlah UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 
Landasan pemikiran penyusunan undang-undang ini adalah untuk 
mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara. 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945, pemeriksaan 
yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Sehubungan 
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dengan itu, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis 
pemeriksaan yaitu: 
a. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan 

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan 
keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan 
pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. 

b. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi 
dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim 
dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawas 
intern pemerintah. 

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang 
dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan 
dan pemeriksaan kinerja. Termasuk pemeriksaan dalam tujuan 
tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan 
dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. 

Ketentuan mengenai pemeriksaan pengelolaan belanja negara 
terdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 yang 
menyebutkan bahwa: 
(1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas 

pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung 
jawab keuangan negara 

(2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. 

Berdasarkan pasal ini, lingkup pemeriksaan yang menjadi tugas 
BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 
mengenai keuangan negara. Lingkup pemeriksaan BPK menjadi 
sangat luas karena berwenang pada pelaksanaan anggaran (pre 
audit) dan pertanggungjawaban anggaran (post audit). Pemeriksaan 
tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana 



94

Otti Ilham Khair

dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara. 

Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tang-
gung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil 
pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Untuk keperluan 
pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib 
disampaikan kepada BPK. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, 
BPK dapat menggunakan pemeriksa atau tenaga ahli dari luar BPK 
yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Dalam rangka pemeriksaan 
keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan 
penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna 
mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah atau adanya 
unsur pidana. Laporan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan 
pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja 
memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Laporan hasil pe-
meriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Tanggapan 
pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, 
kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan 
pada laporan hasil pemeriksaan. 

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil peme-
riksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada 
BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil 
pemeriksaan. Jawaban atas hasil pemeriksaan tersebut disampaikan 
kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan 
hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan dan pejabat yang diketahui tidak melaksanakan 
kewajiban dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan 
ketentuan PerundangUndangan.

BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu per-
tang gungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang 
terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam 
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persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah, bendahara 
dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam 
waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan 
kerugian negara. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan 
atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan 
pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada 
bendahara bersangkutan. Dengan demikian apabila terjadi adanya 
kerugian pada saat pengadaan barang/jasa, maka berdasarkan hasil 
pemeriksaan atau hasil audit, maka Penyedia wajib membayar ganti 
kerugian sebesar nlai kerugian yang ditimbulkan.
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BAB V

HASIL IMPLIKASI 
TERHADAP 

BENTUK KEBIJAKAN 
BARANG/JASA 

PEMERINTAH
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Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah merupana peraturan yang mengatur 
tata cara pengadaan barang/jasa sebagai upaya untuk memnuhi 
kebutuhan barang/jasa.

Bentuk kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah 
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Peru bahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini dilaksanakan melalui 
sistem pengadaan secara elektronik merupakan kebijakan yang tepat 
karena lebih transparan, efektif dan efisien. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penga-
daan barang/jasa pemerintah dirasakan belum efektif dari aspek 
tingkat peraturan, karena pengaturannya masih dalam tingkatan 
peraturan presiden. Apabila peraturan tersebut berada pada tingkatan 
yang lebih tinggi, misalnya undang-undang tentu saja dapat lebih 
mengikat dan memperjelas serta mempertegas bagi pemangku 
kepentingan,

Ketentuan sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah memenuhi 
unsur keadilan dan menimbulkan efek jera, karena pengenaannya 
sudah memiliki tingkatan sanksi berdasarkan tingkat kesalahannya.
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