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Nasihat Bijak 

 

 

 

“Satu Pesawat Terbang  

Memiliki Indikator Terbatas, 

Kemampuan Jarak Pandang, Berat Pesawat, 

dan Jumlah Penumpang,  

Andaikan Saudara Pilot Pesawat Tersebut, 

Apakah Berani Menerbangkan Pesawat? 

Apakah Pesawat dapat Terbang dan Mendarat 

dengan Selamat?” 

 

 

 

Buku ini memberikan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa banyak 

Indikator, dalam upaya Pengelola tersebut memiliki peluang menyelesaikan 

pengadaan dengan baik. 
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Kata Pengantar 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, berkat Rahmat dan 

Karunia-Nya buku dengan judul Mitigasi Risiko PA/KPA dalam Pengadaan 

Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dapat diterbitkan. Kami sangat 

merasakan manfaat dari buku ini dan kami harap manfaat tersebut dapat 

dirasakan oleh pembaca lainnya terutama pejabat intansi pemerintah, 

khususnya pejabat yang berhubungan langsung dengan pengadaan barang 

dan jasa yang memiliki wewenang sebagai PA/KPA. 

 

Tidak lupa pula kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada penulis atas kerja kerasnya dalam menulis buku ini, sebagai upaya 

membantu pencegahan korupsi yang ada pada bidang pengadaan bidang dan 

jasa instansi pemerintah khususnya yang berkenaan dengan pasal-pasal pada 

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang merupakan aturan terbaru 

berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

 

Kami menganggap buku ini sangat mudah dipahami karena penulis membagi 

kedalam beberapa seri tentang posisi pejabat pada pengadaan barang dan 

jasa, sehingga pembaca dapat lebih fokus terhadap posisi jabatannya masing-

masing. Selain itu, penulis juga menjelaskan secara terperinci pasal demi 

pasal yang terkait dengan posisi jabatan dalam pengadaan barang dan jasa.  

 

Sekali lagi, kami ucapkan selamat dan sukses kepada penulis atas 

diterbitkannya buku ini. Kami sangat berharap agar penulis tidak berhenti 

berkaya dalam bentuk buku sebagai upaya pencegahan korupsi yang ada, 

dalam buku seri pencegahan korupsi berikutnya yang harus segera disusun 

dan diterbitkan kembali. 

 

 

Kota J, 28 Oktober 2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah 

seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki 

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk 

melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus 

melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta 

mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), 

serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait 

(stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. 

 

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang 

dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk 

menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang 

sehat dalam proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, 

sehingga diperoleh Barang / Jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-

jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas 

Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah  

mengeluarkan peraturan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara 

Pengadaan Barang / Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola 

yang baik. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan 

diperbarui pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. 

 

Sehingga dengan adanya peraturan pengadaan Barang / Jasa tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan 

pelaksanaan APBN/ APBD, Meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan 

usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan 

mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri dan meningkatkan ownership 

Pemerintah Daerah terhadap proyek/ kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema 

pembiayaan bersama (cofinancing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
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Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa Pengadaan 

Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan 

Pengadaan Barang / Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai oleh 

APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 

pekerjaan. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa sendiri melibatkan banyak pihak 

diantaranya : 

 

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. 

 

2. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA 

adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang 

bersangkutan. 

 

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah pejabat yang 

diberi kewenangan oleh PA / KPA untuk mengambil keputusan dan / atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja Negara / anggaran belanja 

daerah. 

 

4. Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja 

di Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan 

Barang / Jasa. 

 

5. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya 

manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 

 

6. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi / pejabat fungsional/personel yang bertugas 

melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchasing. 

 

7. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat 

administrasi/pejabat fungsional / personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil 

pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa. 
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8. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang 

bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa. 

 

9. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau 

seluruh pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian / 

Lembaga / Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. 

 

10. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. 

 

11. Pengelola Pengadaan Barang / Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 

Pengadaan Barang / Jasa.   

 

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan 

bagi ketersediaan Barang / Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak 

pada peningkatan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari 

pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan. Realitanya korupsi 

pengadaan barang dan jasa pemerintah justru semakin meningkat akhir-akhir ini. Modus dan 

cara yang dilakukannya semakin sistemik. Perlu diketahui bahwa korupsi telah benar-benar 

menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin 

marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang 

berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan 

wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Pelaku korupsi 

tidak lagi terbatas pada pejabat Negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antaranya 

kalangan pengusaha, pegawai di berbagi lembaga Negara dan pemerintah Diluar itu terdapat 

juga calo kasus, bas, aparat penegak hukum dan kalangan elit politik. Sasarannya bukan saja 

APBN/APBD dan sejumlah sumber daya ekonomi Negara lainnya seperti BUMN, namun 

juga kekuasaan yang diposisikan dapat berperan sinergis dengan pelaku korupsi. Sebut saja 

birokrat yang memiliki kekuasaan untuk mendatangkan keuntungan dari kepentingan 

bisnisnya. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai 

penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak 

hukum, makin meramaikan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan 
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elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini. (Effendy, 2013 

: 1) 

 

Selanjutnya, Marwan Effendi menyatakan : “bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-

habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari 

tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian Negara maupun kualitasnya. 

Akhir-akhir ini nampak makin terpola dan sistematis, lingkupnya juga telah menyentuh 

keseluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Atas dasar hal tersebut, 

korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai “extraordinary crime”, tetapi juga 

sebagai kejahatan transnasional”. (Effendy, 2013 : 1) 

 

Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas 

oleh bangsa ini. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi yang sudah 

mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia. Segala upaya untuk 

memberantas korupsi sudah dilakukan baik oleh Pemerintah Orde Baru (rezim Soeharto), 

maupun oleh Pemerintah reformasi sejak dari masa Habibi sampai sekarang. Namun hasilnya 

bukan malah berkurang justru korupsi semakin menjadi-jadi. Sekalipun sudah ada lembaga 

khusus yang diperuntukan untuk memberantas kasus korupsi, karupsi masih tetap saja 

berkembang. Kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh segelintir orang yang menempati 

posisi-posisi penting dalam pemerintahan, namun sekarang korupsi ikut serta dipraktekan 

oleh bawahan-bawahan yang mana jabatannya sangat rendah. Fakta ini menunjukan bahwa 

kasus korupsi sudah begitu subur tumbuh di negeri kita ini dan menunjukan betapa buruknya 

citra Indonesia di mata negara luar akibat dari pelaku pelaksana negara yang korup, yang 

mengeruk uang rakyat untuk kepentingan individu (Fazzan, 2015). 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memaparkan data tindak pidana korupsi 

berdasarkan jenis perkara dari tahun 2004 hingga tahun 2018 menjelaskan bahwa korupsi 

pengadaan barang dan jasa terbesar kedua setelah korupsi suap dengan total 188 kasus. 
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Sedangkan modus umum korupsi pengadaan Barang / Jasa menurut KPK bermacam-macam 

mulai dari proses perencanaan hingga proses pengawasan dan pertanggungjawaban. Secara 

garis besar KPK menyebutkan modus korupsi pengadaan Barang / Jasa sebagai berikut : 

 

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” Kepala 

Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan 

pengusaha, melakukan mark-up harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut 

memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.  

 

2. Pengusaha memengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses 

pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan 

harga Barang / Jasa dinaikkan (mark up), kemudian selisihnya dibagi-bagikan.  

 

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

tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga 

barang atau nilai kontrak.  

 

4. Para Kepala Daerah/Pejabat Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada 

pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.  
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5. Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan 

diberikan proyek pengadaan 

 

 

Selain itu, KPK (2018) juga memaparkan data terkait dengan jumlah perkara, terpidana, 

kerugian negara hingga uang pengganti yang diakibatkan oleh adanya korupsi pada 

pengadaan Barang / Jasa, dimana dari 5 tahapan proses pengadaan Barang / Jasa terdapat 3 

proses yang sering terjadi korupsi. Proses tersebut yaitu proses perencanaan anggaran, proses 

pelaksanaan dan proses pengawasan & pertanggungjawaban. Untuk proses perencanaan 

anggaran terdapat 30 perkara, 66 terpidana, kerugian negara mencapai 1,15T dan uang 

pengganti (inkracht) sebesar 332,4M. sedangkan proses pelaksanaan PBJ pemerintah terdapat 

12 perkara, 33 terpidana, kerugian negara mencapai 165,8M dan uang pengganti sebesar 

75,1M. dan yang terakhir untuk proses pengawasan dan pertanggungjawaban terdapat 3 

perkara dan 8 terpidana namun tidak ada kerugian negara dan uang pengganti. Sehingga jika 

ditotal keseluruhan kerugian negara akibat korupsi pengadaan Barang / Jasa sebesar 1,3T 

sedangkan uang pengganti sebesar 407,5M.  
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Data diatas juga diperlengkap oleh KPK dimana telah menetapkan setidaknya 256 orang 

sebagai tersangka kasus korupsi sepanjang 2018. Hal ini diinformasikan pada berita online 

Pikiran Rakyat yang terbit pada sabtu, 7 september 2019 dimana Sebanyak 256 tersangka itu 

terjerat sekitar 53 kasus baru, 30 di antaranya merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan 

(OTT). Sebanyak 26 orang di antara para tersangka tersebut, adalah kepala daerah yang 

terdiri atas 2 gubernur, 4 wali kota, dan 20 bupati. Artinya, proyek pengadaan di daerah 

masih tetap menjadi sasaran empuk masing-masing kepala daerah meski sistem "e-

budgeting", "e-procurement", dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah lebih dari tiga 

tahun didengung-dengungkan pemerintah pusat bersama dengan KPK.  

 

Tak sedikit Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggara (KPA) yang menjadi 

tersangka OTT KPK mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA) ikut terseret 

menjadi tersangka juga. Hal ini dibuktikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melakukan tindak pidana korupsi  berjumlah 2.357 

pegawai, dimana data ini diambil dari tahun 2015 hingga per 12 september 2018. Karena 

PNS koruptor sudah merugikan negara maka BKN memerintahkan Pemda untuk membuat 

keputusan pemberhentian dengan tidak hormat (Maisany, 2018 dalam berita online Padang 

Ekspres). 
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Karena resah akan koruptor yang merajalela di Indonesia, maka dalam beberapa kesempatan 

Kepala Negara/Presiden RI Joko Widodo menyampaikan perlunya perbaikan sistem dalam 

mencegah tindakan korupsi sehingga dapat menciptakan lingkungan pemerintah yang  

perlunya para pengelola keuangan dibekali  dengan  pengetahuan  yang  cukup,  agar  tidak  

terjerat  kasus tindak  pidana korupsi, beberapa hal  pernyataan beliau  dapat  terlihat pada 

artikel di bawah ini. 

 

Pakar Hukum: Jokowi Beri Sinyal Kuat Pemberantasan Korupsi 

Penulis : Asni Ovier / Senin, 15 Juli 2019 | 09:05 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kota J, Beritasatu.com – Pidato bertema “Visi Indonesia” yang disampaikan Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) di Sentul, Bogor, Sabtu (14/7/2019), memberikan sinyal kuat 

dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari penekanan Jokowi terhadap 

reformasi birokasi dan struktural serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang lebih fokus dan tepat sasaran. 
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Hal itu dikatakan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji di Kota J, Senin (15/7/2019). 

Pandangan itu disampaikan Indriyanto menanggapi kritik sebagian kalangan yang 

menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak menyinggung masalah 

pemberantasan korupsi. 

 

“Presiden Jokowi dalam pidato menyebutkan perlunya reformasi birokrasi sebagai 

pelaksana reformasi struktural, yaitu memangkas secara tegas birokrasi yang tidak efisien 

dan efektif,” ujar Indriyanto. 

 

Dikatakan, dari pernyataan itu, terlihat bahwa tujuan utama reformasi birokrasi adalah 

menciptakan pemerintahan yang bersih, lepas dari permasalahan koruptif yang ada pada 

beberapa lini investasi dan perekonomian. “Inilah yang menjadi bagian dari sinyal dan 

atensi Pak Jokowi terhadap pemberantasan korupsi,” ujarnya  

 

Menurut Indriyanto, pidato Jokowi terkait Reformasi birokrasi dan struktural semalam 

memang lebih mengarah kepada semangat persatuan bangsa dan negara setelah adanya 

pertemuan bersejarah dirinya dengan Prabowo Subianto. Namun, meski demikian, dalam 

pandangan Indriyanto, pidato Jokowi semalam bukan berarti bahwa pemberantasan 

korupsi tidak lagi menjadi prioritas pemerintahan ke depan. 

 

Dikatakan, politik hukum pemberantasan korupsi akan selalu menjadi bagian 

berkelanjutan bagi negara yang tetap menghendaki adanya suatu pemerintahan yang 

bersih (clean governance). Hal itu bisa terwujud dengan adanya penegakan hukum 

melalui reformasi birokrasi dan struktural. 

 

“Inilah sinyal dan atensi Presiden Jokowi bagi penegakan hukum terhadap korupsi melalui 

reformasi kelembagaan yang tidak efisien dan efektif. Bahkan, Jokowi menegaskan bahwa 

dirinya akan melakukan tindakan pencopotan pejabat yang tidak on the track terhadap 

pelaksanaan reformasi tersebut,” ujarnya. 

 

Menurut Indriyanto, Jokowi dengan tegas menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap 

pejabat yang mengganggu pelaksanaan program investasi dan ekonomi, terutama dalam 

proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. “Jadi, agenda 
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pemberantasan korupsi dipastikan masih menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi 

dan KH Ma'ruf Amin lima tahun mendatang,” tuturnya.  

 

Dari penjelasan data diatas, maka disini penulis ingin menjelaskan terkait dengan risiko PA / 

KPA dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 agar terhindar dari tindakan korupsi. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

(Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Anggaran) 

 

Korupsi dapat dibedakan beberapa macam, Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999, tindak 

pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif. Berikut ini 

penjelasan masing-masing jenis korupsi.  

 

1. Korupsi Aktif  

 Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)  

 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang 

menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau dapat merugikan keuangan 

Negara, atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999)  

 Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau 

wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,atau oleh pemberi hadiah 

atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999)  

 Percobaan pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)  

 Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 

negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 

yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2001)  

 Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau 

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan 

atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang 

Nomor 20 Tagun 2001)  

 Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk 

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 

ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)  
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 Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan 

bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan 

curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan 

negara dalam keadaan perang (Pasal (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 

2001). Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan 

bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001). Setiap 

orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia 

atau Kepolisian Negara Reublik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat 

membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) 

 Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara 

Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja 

mebiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (pasal 7 ayat (1) 

huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)  

 Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang di tugaskan menjalankan suatu 

jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 

menggelapkan uang atau mebiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau 

digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut 

(Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) 

 Pegawai negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu 

jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu 

buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001) 

 Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 

suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan 

sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat 

dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau 

membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya 

atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara 

yang : 
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a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 

memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau 

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 e undang-undang Nomor 

20 tahun 2001) 

b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong 

pembayaran kepada pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang lain atau 

kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya padahal diketahui bahwa hal 

tersebut bukan mrupakan hutang (huruf f). 

c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau 

penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal 

diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g). 

d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di 

atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa 

perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam 

pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, 

untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau 

mengawasinya (huruf i) 

e. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau 

wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi 

hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).  

 

2. Korupsi Pasif  

 Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji 

karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 

dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001). 

Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi 

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mepengaruhi 

nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan 

kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 20 Tahun 

2001)  
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 Orang yang menerima penyerahan bahan atau keparluan Tentara Nasional 

Indonesia, atau Kepolisisan Negara Republik Indonesia yang mebiarkan perbuatan 

curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c Undang-undang nomor 

20 tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2001)  

 Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal 

diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut 

diberikan utnuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau 

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 

yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-

undang nomor 20 tahun 2001)  

 Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa 

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang 

diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 12 huruf c Undang-undang nomor 20 

tahun 2001)  

 Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, 

bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat 

uang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan 

untuk diadili (pasal 12 huruf d Undang-undang nomor 20 tahun 2001)  

 Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang 

diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya (pasal 12 Undang-undang nomor 20 tahun 2001).  

 Dalam kasus korupsi yang melibatkan instansi atau perusahaan pemerintah 

Peraturan yang menjadi acuan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Undang - 

Undang No.31 tahun 1999 jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Korupsi. Pasal yang sering digunakan adalah pasal 2 dan 

pasal 3.  

 

Pasal 2 ayat 1 berbunyi  

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 
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Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah)  

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam buku saku “ Memahami Untuk Membasmi” 

Tahun 2006 menyatakan “ rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 pertama 

kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1971. Perbedaan rumusan 

terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian 

negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang 

paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.  

 

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus 

memenuhi unsur-unsur:  

1. Setiap orang  

2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi  

3. Dengan cara melawan hukum  

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  

 

Pasal 3 ayat 1 berbunyi  

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  

 

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus 

memenuhi unsur-unsur:  

1. Setiap orang  

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi  

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana  

4. Ada jabatan atau kedudukan  

5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara 
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Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 

menyebutkan tindak kecurangan yang dikategorikan sebagai pidana korupsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 

Pasal 1 Ayat 7 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/ KPA 

Mengungtungkan Diri sendiri 

/ Orang lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / Daerah 1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan 

oleh negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa 

adanya intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar 

atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 7, Pasal 1 ayat 9, Pasal 10 Ayat 3, Pasal 9 Huruf 

a 

Peraturan LKPP Pasal 1 Ayat 10, Pasal 4 

Solusi Pencegahan Tidak menyetujui pembayaran bila PA/KPA tidak 

mempunyai alat kendali untuk mengetahui/meyakini adanya 

penyimpangan atau tidak  

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Perbuatan Melawan Hukum 

Pada saat menyetujui pembayaran tidak mengetahui  bahwa terjadi 

perbuatan melawan hukum (berbagai Perbuatan melawan hukum) 
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Pengguna anggaran adalah: pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

Kementerian Negara / Lembaga / Perangkat Daerah.  

Pasal 1 Ayat 9 

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 

Pasal 10 Ayat 3 

KPA dapat menugaskan PA/KPA untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang terkait dengan: 

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan / atau 

b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah 

ditetapkan. 

Pasal 9 Huruf a 

“Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja” 

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang & Jasa  

Pasal 1 ayat 10 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.  

Pasal 4 

Pengadaan Barang / Jasa bertujuan untuk menghasilkan Barang / Jasa yang tepat dari setiap 

uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan 

Penyedia; 

Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas jelas dengan kewenangan PA/KPA yang bertanggungjawab atas 

pengeluaran anggaran belanja, seharusnya PA/KPA memiliki alat kendali/metode yang 

menginformasikan kepada PA/KPA bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan 

pemenang :  

1. Proses pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan 

2. Prestasi dan mutu pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak 

PA/KPA biasanya termasuk pihak yang dimintakan pertanggungjawabannya, bila terjadi hal-

hal yang bertentangan dengan butir di atas dan PA/KPA tidak memiliki kendali yang 

memadai 

 

 

 

 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Perbuatan Melawan Hukum  

Mengadakan Perjanjian dengan Pihak Lain dalam Batas Anggaran 

Belanja yang Telah Ditetapkan 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PA/KPA akan dimintakan pertanggung jawaban apabila terjadi pengambilan keputusan 

terkait perjanjian dengan pihak lain diatas batas anggaran belanja, hal ini terkait dengan 

peraturan : 

1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : 

a. Pasal 1 Ayat 10 

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya „disingkat PA/KPA adalah pejabat yang 

diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran 

belanja daerah. 

b. Pasal 7 Ayat 1 Huruf d 

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika sebagai 

berikut: menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai 

dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 

c. Pasal 9 Huruf b 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/ KPA 

Mengungtungkan Diri sendiri 

/ Orang lain /  Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang atau keuntungan dari kegiatan pengadaan 

terkait 

Kerugian Negara / Daerah 1. Kemungkinan tidak terjadi kerugian karena tidak akan 

dibayarkan. 

2. Namun demikian apabila dengan cara-cara tertentu 

dapat dilakukan pembayaran maka kerugian keuangan 

sebesar nilai keuntungan yang diperoleh rekanan 

pemenang tender. 

Pasal terkait Pasal 1 Ayat 10, Pasal 7 Ayat 1 Huruf d, Pasal 9 Huruf b 

Solusi Pencegahan Dilarang mengadakan perjanjian dengan pihak lain di atas 

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Mengadakan Perjanjian dengan Pihak Lain dalam Batas Anggaran Belanja yang Telah 

Ditetapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/ KPA 

Perbuatan Melawan Hukum “Bila Perencanaan Pengadaan tidak dilakukan bersamaan 

dengan proses penyusunan rencana kerja Kementerian / 

Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif. “ 

“Bila Perencanaan Pengadaan tidak berdasarkan identifikasi 

kebutuhan dan anggaran yang jelas” 

Mengungtungkan Diri sendiri 

/ Orang lain /  Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang atau keuntungan dari kegiatan pengadaan 

terkait 

Kerugian Negara / Daerah 1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan 

oleh negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa 

adanya intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar 

atau harga nyata). 

 

Pasal terkait Pasal 3, Pasal 7, Pasal 18, Pasal 9 Huruf c 

Peraturan LKPP Nomor 7 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang 

/ Jasa Pemerintah. 

Pasal 6-13 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Perbuatan Melawan Hukum 

“Bila Perencanaan Pengadaan tidak dilakukan bersamaan dengan proses 

penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah 

penetapan Pagu Indikatif. “ 

“Bila Perencanaan Pengadaan tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan 

dan anggaran yang jelas” 
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Solusi Pencegahan Perencanaan Pengadaan harus dilakukan bersamaan dengan 

proses penyusunan rencana kerja Kementerian / Lembaga 

(Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif dan 

berdasarkan identifikasi kebutuhan dan anggaran yang jelas 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

Pasal 3 

1. Pengadaan Barang / Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:  

a. Barang;  

b. Pekerjaan Konstruksi;  

c. Jasa Konsultansi; dan  

d. Jasa Lainnya. 

2. Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara 

terintegrasi.  

3. Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:  

a. Swakelola; dan / atau  

b. Penyedia. 

Pasal 7 

Etika Pengadaan Barang / Jasa : 

1. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika sebagai berikut:  

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, 

kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa;  

b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut 

sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang / Jasa; 

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat 

persaingan usaha tidak sehat; 

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan 

kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak 

sehat dalam Pengadaan Barang / Jasa; 

f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan 

g. Mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi; dan 

h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau 

menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada 

siapapun yang dMenghindari iketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan 

Barang / Jasa. 

Pasal 18 

1. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang / Jasa, cara, 

jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang / Jasa. 

2. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan 

dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja K/L) setelah 

penetapan Pagu Indikatif. 

3. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan 

dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA 

Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). 

4. Perencanaan pengadaan terdiri atas: 

a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau 

b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia. 

5. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: 

a. Penetapan tipe Swakelola; 

b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan 

c. Penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

6. Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas: 

a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh 

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; 

b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ 

Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ 

Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; 
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c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ 

Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana 

Swakelola; atau 

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat 

Daerah penanggung jawab anggaran dan / atau berdasarkan usulan Kelompok 

Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana 

Swakelola. 

7. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: 

a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 

b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB; 

c. Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa; 

d. Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa; dan 

e. Penyusunan biaya pendukung. 

8. Hasil perencanaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat 

dalam RUP. 

Pasal 9 Huruf c 

Menetapkan Perencanaan Pengadaan 

Peraturan LKPP Nomor 7 Bagian Kedua Kegiatan Perencanaan Pengadaan : 

Pasal 6 

1. Perencanaan Pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan Barang / Jasa berdasarkan 

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah. 

2. Perencanaan Pengadaan menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah). 

3. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKAK/L setelah 

penetapan Pagu Indikatif. 

4. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja 

Daerah (APBD) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah 

setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (KUA-PPAS). 

Pasal 7 

1. Identifikasi kebutuhan Barang / Jasa dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di 

dalam Rencana Kerja Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah.  
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2. Identifikasi kebutuhan Barang / Jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan pada tahun 

anggaran berjalan. 

3. Identifikasi kebutuhan dalam proses Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan sebelum 

penetapan pagu indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk pengadaan strategis yang 

sudah teridentifikasi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian / Lembaga / 

Perangkat Daerah. 

4. Identifikasi kebutuhan Barang / Jasa dilakukan dengan memperhatikan: 

a. prinsip efisien dan efektif dalam PengadaanBarang / Jasa; 

b. aspek pengadaan berkelanjutan; 

c. penilaian prioritas kebutuhan; 

d. Barang / Jasa pada katalog elektronik; 

e. konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa; dan / atau 

f. Barang / Jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai. 

5. Identifikasi kebutuhan Barang / Jasa yang diperlukan Kementerian /Lembaga/Perangkat 

Daerah bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan 

Barang / Jasa dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan: 

a. Besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi; 

b. Beban tugas serta tanggung jawabnya; dan / atau 

c. Barang / Jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai. 

6. Identifikasi Barang / Jasa yang telah tersedia/dimiliki/ dikuasai dapat menggunakan: 

a. Data base Barang Milik Negara / Daerah(BMN/BMD); dan / atau 

b. Riwayat rencana kebutuhan Barang / Jasa darimasing-masing unit/satuan kerja 

Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah. 

Pasal 8 

Identifikasi pasokan (supply) Barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri 

atas: 

a. Kemudahan mendapatkan Barang di pasaran Indonesia dengan jumlah yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan; 

b. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); 

c. Jumlah produsen dan / atau jumlah Pelaku Usaha;dan / atau 

d. Barang yang diperlukan merupakan produk dalam negeri atau Barang impor, pabrikan 

atau dapat dilakukan dengan tangan/manual atau merupakan produk kerajinan tangan. 

Pasal 9 

Identifikasi kebutuhan Barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas: 
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a. Menentukan kesesuaian Barang menurut jenis, fungsi/kegunaan, ukuran /kapasitas serta 

jumlah masing-masing Barang yang diperlukan; 

b. Menilai status kelayakan Barang yang ada, apabila akan digunakan /dimanfaatkan 

/difungsikan layak secara ekonomi dan keamanan; 

c. Mengetahui riwayat kebutuhan Barang meliputi waktu saat pengiriman Barang dan saat 

serah terima Barang, agar dapat segera digunakan; 

d. Pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna Barang); dan / atau 

e. Persyaratan lain seperti namun tidak terbatas pada: cara pengangkutan Barang, 

penimbunan /penyimpanan, pengoperasian /penggunaan, pemeliharaan dan pelatihan. 

Pasal 10  

Identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, 

terdiri atas: 

a. Menentukan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, target/ sasaran 

yang akan dicapai; 

b. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dapat dilaksanakan oleh Usaha Kecil; 

c. Waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi, sehingga dapat segera diman faatkan sesuai 

dengan rencana; 

d. Penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri; 

e. Persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan; 

f. Studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain; 

g. Dalam Pekerjaan Konstruksi, persiapan desain dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

anggaran sebelum pelaksanaan. 

h. Pekerjaan Konstruksi dengan menggunakan kontrak tahun jamak dapat berupa: 

1. Penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun 

Anggaran; atau 

2. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu 

lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran; 

i. Dalam Pekerjaan Konstruksi dengan kontrak tahun jamak (multi years contract), proses 

pemilihan Penyedia dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; 

dan / atau 

j. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan memerlukan lahan, disyaratkan sebagai 

berikut:  

1. Pembebasan lahan yang dimaksud adalah untuk menunjang pelaksanaan Pekerjaan 

Konstruksi. Dalam hal dibutuhkan ganti rugi untuk pembebasan lahan, maka 
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penyelesaian administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindahan 

hak atas tanah, harus dapat diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia Barang / 

Jasa diterbitkan; dan 

2. Apabila luasan tanah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Pekerjaan 

Konstruksi, termasuk untuk akses menuju ke lokasi Pekerjaan Konstruksi, 

memerlukan ijin pemanfaatan tanah, maka pengurusan ijin tersebut harus dapat 

diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia Barang / Jasa diterbitkan. 

Pasal 11  

Identifikasi kebutuhan Jasa Konsultansi yang diperlukan Kementerian /Lembaga/ Perangkat 

Daerah, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, meliputi: 

a. Identifikasi untuk mengetahui: 

1. Jenis Jasa Konsultansi yang dibutuhkan; 

3. Fungsi dan manfaat dari pengadaan Jasa Konsultansi; 

4. Target yang ditetapkan; 

5. Pihak yang akan menggunakan Jasa Konsultansi tersebut; 

6. Waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 

7. Ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai; 

b. Dalam hal desain konstruksi dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan 

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan jenis kontraknya yaitu kontrak tahun tunggal maka: 

1. Desain konstruksi yang akan diadakan bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan 

waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian 

yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu 

lama; atau 

2. Desain konstruksi yang akan dilaksanakan bersifat mendesak dan biaya untuk 

melaksanakan desain konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup; dan / atau 

c. Dalam hal Jasa Konsultansi yang diperlukan adalah jasapengawasan pelaksanaan 

Pekerjaan Konstruksi maka yang perlu diketahui yaitu: 

1. Waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai; 

2. Waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan 

3. Jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing yang diperlukan. 

Pasal 12  

Identifikasi kebutuhan Jasa Lainnya yang diperlukan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat 

Daerah, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas: 
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a. Jenis kebutuhan Jasa Lainnya, dalam kaitannya untuk menentukan jumlah tenaga 

kerja dan / atau tenaga terampil yang diperlukan, sesuai dengan bidang dan 

pengalamannya masing-masing; 

b. Fungsi dan manfaat dari Jasa Lainnya yang dibutuhkan; 

c. Target yang diharapkan; 

d. Waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya; 

e. Dalam hal Jasa Lainnya yang dibutuhkan adalah untuk memenuhi kebutuhan guna 

menunjang kegiatan yang bersifat rutin pada setiap tahun anggaran maka dapat 

ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang harus diadakan pada setiap tahun 

anggaran; dan / atau 

f. Dalam hal kebutuhan yang bersifat rutin dan diindikasikan tidak ada peningkatan 

terhadap target dan sasaran yang diperlukan (jumlah/volume/kapasitas dan waktu 

pengadaan) maka dapat ditetapkan besarnya kebutuhan adalah sama dengan 

kebutuhan pada tahun sebelumnya. 

Pasal 13  

Identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, 

terdiri atas: 

a. Menentukan jenis pengadaan yang akan dilaksanakan melalui pekerjaan terintegrasi; 

b. Menentukan pekerjaan terintegrasi berdasarkan jenis, fungsi/manfaat, target /sasaran yang 

akan dicapai; 

c. Waktu penyelesaian pekerjaan terintegrasi, sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai 

dengan rencana; 

d. Penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri; dan / atau 

e. Persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/ KPA 

Perbuatan Melawan Hukum 1. Bila Perencanaan Pengadaan ada yang tidak 

Perbuatan Melawan Hukum 

Bila Perencanaan Pengadaan ada yang tidak dilaksanakan 

RUP tidak berdasar pada APBD yang disetujui oleh Pemda dan DPRD 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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dilaksanakan 

2. RUP tidak berdasar pada APBD yang disetujui oleh 

Pemda dan DPRD 

Mengungtungkan Diri sendiri 

/ Orang lain /  Korporasi 

Menguntungkan pihak pembuat RUP 

Kerugian Negara / Daerah kerugian keuangan Negara / daerah / perusahaan, sebesar 

selisih nilai APBD yang disetujui oleh Pemda dan DPRD 

dengan nilai yang dibuat pada RUP. 

Pasal terkait Pasal 1 Ayat 19, Pasal 22, Pasal 9 Huruf d 

Solusi Pencegahan seharusnya PA/KPA memiliki alat kendali yang dapat 

mengawasi pembuatan RUP, agar sesuai dengan nilai 

APBD yang disetujui oleh Pemda dan DPRD. 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pasal 9 

Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar 

rencana Pengadaan Barang / Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

/Lembaga/Perangkat Daerah 

Pasal 22 

1. Pengumuman RUP Kementerian/ Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi 

anggaran belanja. 

2. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

3. Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan 

melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

4. Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

ditambahkan dalam situs web Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya.  

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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5. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket 

pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA). 

Pasal 9 huruf d 

Menetapkan dan mengumumkan RUP 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / PA/KPA 

dan / atau UKPBJ 

Mengungtungkan Diri sendiri 

/ Orang lain / Korporasi 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang atau keuntungan dari kegiatan pengadaan 

terkait 

Kerugian Negara / Daerah 1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan 

oleh negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa 

adanya intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar 

atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 10, Pasal 1 ayat 11, Pasal 21, Pasal 51, Pasal 9 

Huruf e 

Solusi Pencegahan Dilarang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang 

/ Jasa yang berakibat :  

1. harga menjadi mahal 

2. rekanan yang dapat mengikuti tender menjadi terbatas 

 

 

Perbuatan Melawan Hukum 

Tidak menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis 

sehingga dapat memilih rekanan sendiri karena tidak memerlukan proses 

tender 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pasal 1 Ayat 10 

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang 

dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah. 

Pasal 1 Ayat 11 

Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di 

Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan 

Barang / Jasa. 

Pasal 21 

1. Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, 

persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia, dan / atau persiapan pemilihan 

Penyedia. 

2. Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan oleh PA/ KPA/PA/KPA dan / atau 

UKPBJ. 

Pasal 51 

Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa adalah strategi Pengadaan Barang / Jasa yang 

menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis. 

Pasal 9 Huruf e 

“Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbuatan Melawan Hukum 
Melakukan Penunjukan Langsung dengan tidak dalam kondisi keadaan 

tertentu 

Melakukan penunjukan langsung pada tender tertentu saat jumlah peserta 

yang lulus prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 peserta 

Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta prakualifikasi untuk 

mengatur harga penawaran dengan cara menyampaikan dokumen atau 

keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan 

dalam Dokumen Pemilihan 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / PA/KPA 

dan / atau UKPBJ 

Menguntungkan Diri sendiri /  

Orang lain / Korporasi 

Menguntungkan peserta prakualifikasi dan siapa saja yang 

menerima uang atau keuntungan dari kegiatan penunjukan 

langsung untuk tender/seleksi terkait 

Kerugian Negara / Daerah 1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan 

oleh negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa 

adanya intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar 

atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 39, pasal 38 ayat 4,5, pasal 41 pasal 51, Pasal 

9 Huruf f 

Solusi Pencegahan Dilarang Melakukan Penunjukan Langsung tanpa 

memperhatikan kriteria barang / pekerjaan konstruksi / 

jasa lainnya dalam keadaan tertentu.  

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang & jasa pemerintah 

Pasal 1 ayat 39  

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang 

/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

Pasal 38 ayat 4 

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

Pasal 38 ayat 5 

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) meliputi: 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menin daklanjuti komitmen 

internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; 

b. Barang / Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, 

perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan 

Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala 

negara/kepala pemerintahan, atau Barang / Jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan 

satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan 

tidak dapat direncana kan/diperhitungkan sebelumnya. 

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) 

Pelaku Usaha yang mampu; 

e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, 

serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin 

ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan 

ketahanan pangan; 

f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendahyang dilaksanakan oleh pengembang yang 

bersangkutan 

g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan 

oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak 

paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari 

pemerintah; atau 

h. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang 

mengalami kegagalan 

Pasal 51 

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal: 

a.  Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan 

dokumen kualifikasi; atau 

b.  Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta. 

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal: 

a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 

b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada 

pemberian waktu perpanjangan; 
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c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 

d. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; 

e. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; 

Pasal 9 Huruf f 

Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender /Seleksi ulang gagal 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  

PMH Tambahan Biasanya ada PMH tambahan yaitu: 

- Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 

dilakukan secara tidak benar 

Menguntungkan Diri sendiri/ 

Orang lain / Korporasi 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang atau keuntungan dalam bentuk apapun dari 

kegiatan pengadaan terkait 

Kerugian Negara / Daerah 1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

Perbuatan Melawan Hukum 
1. Menetapkan PA/KPA yang tidak memenuhi persyaratan: 

- memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PA/KPA; 

- berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara; dan 

- memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, atau paling rendah golongan III/a atau 

disetarakan dengan golongan III/a. 

2. Merangkap Jabatan sebagai: 

- Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau 

Bendahara; 

- Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang 

/Jasa yang sama; atau 

c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama. 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pasal 1 Ayat 10 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan 

oleh negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa 

adanya intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar 

atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 Ayat 10, Pasal 10 Ayat 5 dan Pasal 11, Pasal 9 

Huruf g 

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang 

dan Jasa Pasal 5 dan Pasal 6 

Solusi Pencegahan Sebaiknya PA/KPA memperhatikan ketentuan yang 

berlaku dalam penetapan PA/KPA antara lain: 

1. Menetapkan PA/KPA yang tidak memenuhi 

persyaratan: 

- memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang 

tugas PA/KPA;  

-  berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) 

atau setara; dan  

- memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

atau paling rendah golongan III/a atau disetarakan 

dengan golongan III/a. 

2. Merangkap Jabatan sebagai: 

a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 

(PPSPM) atau Bendahara;  

b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk 

paket Pengadaan Barang /Jasa yang sama; atau  

c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang / Jasa yang 

sama. 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya „disingkat PA/KPA 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. 

Pasal 10 Ayat 5 

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PA/KPA, KPA dapat merangkap 

sebagai PA/KPA. 

Pasal 11  

1. PA/KPA dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c 

memiliki tugas: 

a. Menyusun perencanaan pengadaan; 

b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 

c. Menetapkan rancangan kontrak; 

d. Menetapkan HPS; 

e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 

f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 

g. Menetapkan tim pendukung; 

h. Menetapkan tim atau tenaga ahli; 

i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah); 

j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa; 

k. Mengendalikan Kontrak; 

l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; 

m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita 

acara penyerahan; 

n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan 

o. Menilai kinerja Penyedia. 

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA melaksanakan 

tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi: 

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan 

b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran 

belanja yang telah ditetapkan. 

3. PA/KPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu 

oleh Pengelola Pengadaan Barang / Jasa. 
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Pasal 9 Huruf g 

Menetapkan PA/KPA 

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang / Jasa 

Pasal 5  

(1) PA/KPA menetapkan PA/KPA pada Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah.  

(2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PA/KPA yaitu:  

a. memiliki integritas dan disiplin;  

b. menandatangani Pakta Integritas;  

c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PA/KPA;  

d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara; dan  

e. memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat 

terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 

Desember 2023.  

(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat 

terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah 

golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.  

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan memiliki 

latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan 

Pasal 6 ayat 3 

PA/KPA tidak boleh dirangkap oleh:  

a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;  

b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang /Jasa yang 

sama; atau  

c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang / Jasa yang sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbuatan Melawan Hukum 
1. Menetapkan Pejabat Pengadaan tidak memenuhi persyaratan: 

a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang / Jasa atau Aparatur Sipil Negara / 

TNI / Polri / personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi 

Pejabat Pengadaan;  

 

2. Merangkap Jabatan sebagai: 

a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;  

b. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama. 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  

PMH Tambahan Biasanya ada PMH tambahan yaitu: 

- Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 

dilakukan secara tidak benar 

Menguntungkan Diri sendiri /  

Orang lain / Korporasi 

Menguntungkan Pejabat Pengadaan yang ditunjuk dan 

siapa saja yang menerima sejumlah dana atau keuntungan 

dalam bentuk apapun dari kegiatan pengadaan terkait 

Kerugian Negara / Daerah 1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan 

oleh negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang 

yang seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah 

tanpa adanya intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga 

pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 13, Pasal 12, Pasal 9 Huruf h 

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang 

dan Jasa Pasal 8 ayat 2 huruf a dan ayat 4.  

Solusi Pencegahan Sebaiknya PA/KPA memperhatikan ketentuan yang 

berlaku dalam penetapan Pejabat Pengadaan antara lain: 

1. Menetapkan Pejabat Pengadaan tidak memenuhi 

persyaratan: 

a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa atau 

Aparatur Sipil Negara /TNI/ Polri/personel lainnya 

yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi 

Pejabat Pengadaan;  

2. Merangkap Jabatan sebagai: 

a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 

(PPSPM) atau Bendahara;  

b. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang / Jasa 

yang sama. 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pasal 1 Ayat 13 

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas 

melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchasing. 

Pasal 12 

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf d memiliki tugas: 

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; 

b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan 

d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah). 

Pasal 9 Huruf h 

Menetapkan Pejabat Pengadaan 

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang / Jasa,  

Pasal 8 : 

Ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang / Jasa atau Aparatur Sipil Negara 

/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat 

Pengadaan;  

Ayat (4)  Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai: 

a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Ben dahara; atau  

b. PjPHP untuk paket Pengadaan Barang / Jasa yang sama  

 

 

 

 

 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Perbuatan Melawan Hukum 
Menetapkan PjPHP/PPHP yang tidak memenuhi persyaratan yaitu: 

1. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;  

2. memahami administrasi proses pengadaan barang /jasa; dan  

3. PjPHP/PPHP merangkap Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 

(PPSPM) atau Bendahara. 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  

PMH Tambahan Biasanya ada PMH tambahan yaitu: 

- Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 

dilakukan secara tidak benar 

Menguntungkan Diri sendiri /  

Orang lain /  Korporasi 

Menguntungkan PjPHP/PPHP yang ditunjuk dan siapa saja 

yang menerima sejumlah dana atau keuntungan dalam 

bentuk apapun dari kegiatan pengadaan terkait 

Kerugian Kerja Negara 

/Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan 

oleh negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa 

adanya intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar 

atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 14-15, Pasal 15, Pasal 9 Huruf i 

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang 

dan Jasa Pasal 10 ayat 3 dan ayat 5. 

Solusi Pencegahan Sebaiknya PA/KPA memperhatikan ketentuan yang 

berlaku dalam penetapan PjPHP / PPHP antara lain: 

Menetapkan PjPHP/PPHP yang tidak memenuhi 

persyaratan yaitu: 

1. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang / 

Jasa;  

2. memahami administrasi proses pengadaan barang /jasa; 

dan  

3. PjPHP/PPHP merangkap Pejabat Penandatangan Surat 

Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban? 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Penjelasan 

Pasal 1 Ayat 14 

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat 

administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil 

pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa. 

Pasal 1 Ayat 15 

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang 

bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa. 

Pasal 15 

1. PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

2. PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Pasal 9 Huruf i 

Menetapkan PjPHP/PPHP 

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang / Jasa, 

Bagian Kelima Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pasal 10 

(3) Untuk dapat ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi syarat sebagai berikut;  

a. memiliki integritas dan disiplin;  

b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang / Jasa;  

c. memahami administrasi proses pengadaan Barang / Jasa; 

d. menandatangani Pakta Integritas.  

(5) PjPHP/PPHP tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah 

Membayar (PPSPM) atau Bendahara.  

 

 

 

 

 

Perbuatan Melawan Hukum 

Membentuk Tim dengan jumlah anggota dan kemampuan yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan swakelola 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 

PMH Tambahan Biasanya ada PMH tambahan yaitu: 

- Pembuatan laporan biaya pelaksanaan swakelola 

dilakukan secara tidak benar 

Menguntungkan Diri sendiri / 

Orang lain / Korporasi 

Menguntungkan penyelenggara swakelola dan siapa saja 

yang menerima uang atau keuntungan dalam bentuk 

apapun dari kegiatan pengadaan terkait 

Kerugian Kerja Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang.  

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan 

oleh negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang 

yang seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah 

tanpa adanya intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga 

pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 16, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 9 Huruf j 

Solusi Pencegahan Dilarang membentuk tim penyelenggara swakelola yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan serta melakukan 

perhitungan secara tepat atas komponen kebutuhan yang 

diperlukan agar swakelola dapat terlaksana 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pasal 16 

1. Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri atas Tim 

Persiapan, Tim Pelaksana, dan / atau Tim Pengawas. 

2. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal 

pelaksanaan, dan rencana biaya. 

3. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan 

secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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4. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun 

administrasi Swakelola. 

Pasal 23 

1. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, 

Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. 

2. Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh PA/KPA. 

3. Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut: 

a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/ KPA; 

b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim 

Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana 

Swakelola; 

c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim 

Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau 

d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat 

pelaksana Swakelola. 

4. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA 

dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan 

dengan Kontrak tersendiri. 

5. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam 

pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima 

puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.  

6. Hasil persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/ subkegiatan/ output.  

7. Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan 

oleh PA/KPA. 

Pasal 24 

1. Biaya Pengadaan Barang / Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen 

biaya pelaksanaan Swakelola.  

2. PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepala 

daerah. 

Pasal 9 Huruf j 

Menetapkan Penyelenggara Swakeloka 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  

PMH Tambahan Biasanya ada PMH tambahan yaitu: 

- Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 

dilakukan secara tidak benar 

Menguntungkan Diri sendiri/ 

Orang lain / Korporasi 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang atau keuntungan dalam bentuk apapun dari 

kegiatan pengadaan terkait 

Kerugian Kerja Negara 

/Daerah 

Sebesar kebutuhan biaya yang tidak sesuai dalam 

menetapkan tim teknis 

Pasal terkait Pasal 9 Huruf k 

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang 

dan Jasa Pasal 1 ayat 18. 

Solusi Pencegahan Dilarang Mengangkat Tim teknis yang tidak memiliki 

kemampuan sesuai yang diperlukan. 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pasal 9 Huruf k 

Menetapkan Tim Teknis  

Menurut Peraturan LKPP No.15 pasal 1 ayat 18 

Tim teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang / Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA 

untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan 

Pengadaan Barang / Jasa.  

 

 

 

 

Perbuatan Melawan Hukum 

Mengangkat Tim teknis yang tidak memiliki kemampuan sesuai yang 

diperlukan 

Perbuatan Melawan Hukum 

1. Mengangkat individu sebagai Tim Juri / Tim Ahli yang tidak 

sesuai dengan kompetensi yang diperlukan 

2. Biasanya dapat terjadi konflik kepentingan antara PA/KPA yang 

menetapkan dengan individu yang ditetapkan sebagai Tim Juri / 

Tim Ahli 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  

Menguntungkan Diri sendiri/ 

Orang lain / Korporasi 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang atau keuntungan dalam bentuk apapun dari 

kegiatan pengadaan terkait 

Kerugian Kerja Negara 

/Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan 

oleh negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa 

adanya intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar 

atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 9 Huruf l 

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang 

dan Jasa Pasal 1 ayat 17. 

Solusi Pencegahan Memperhatikan kriteria yang diperlukan untuk menjadi 

Tim Juri / Tim Ahli dan dilarang membawa kepentingan 

pribadi dalam menetapkan individu sebagai Tim Juri / Tim 

Ahli 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pasal 9 Huruf l 

Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk Pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes 

Menurut Peraturan LKPP No.15 pasal 1 ayat 17 : 

Tim atau tenaga ahli adalah tim ahli atau peroranganyang mempunyai keahlian dan  

kemampuan untuk memberi masukan dan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan Barang / Jasa 

terkait dengan keahliannya   

 

 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Perbuatan Melawan Hukum 

Membuka kesempatan bagi rekanan tender yang tidak memenuhi 

kualifikasi awal untuk bisa mengikuti proses tender hingga 

memenangkan tender tersebut 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  

Menguntungkan Diri sendiri/ 

Orang lain / Korporasi 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang atau keuntungan dalam bentuk apapun 

dari kegiatan pengadaan terkait 

Kerugian Kerja Negara 

/Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah 

yang ditetapkan pihak yang berwenang.  

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan 

oleh negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang 

yang seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah 

tanpa adanya intervensi  /  penyimpangan (sesuai 

harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 Ayat 36, Pasal 51, Pasal 9 Huruf m 

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan 

Barang dan Jasa Pasal 1 ayat 18. 

Solusi Pencegahan Diharuskan membuat pernyataan dan mengumumkan 

apabila terjadi tender gagal serta memperhatikan kriteria 

rekanan yang dapat menjadi pemenang tender 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban? 

Penjelasan 

Pasal 1 Ayat 36 

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya. 

Pasal 51 

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal: 

a. Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan 

dokumen kualifikasi; atau 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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b. Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta. 

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal: 

a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 

b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian 

waktu perpanjangan; 

c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 

d. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Presiden ini; 

e. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; 

g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya di atas 

HPS; 

h. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan / atau 

i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PA/KPA. 

(3)  Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh 

Pokja Pemilihan. 

(4) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh 

PA/KPA. 

(5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja 

Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: 

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses 

Tender/Seleksi dilanjutkan; atau 

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan 

dengan proses Penunjukan Langsung. 

(6) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja 

Pemilihan segera melakukan: 

a. Evaluasi penawaran ulang; 

b. Penyampaian penawaran ulang; atau 

c. Tender/Seleksi ulang. 

(7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam 

hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran. 

(8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan 

untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h. 
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(9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i. 

(10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja 

Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan 

kriteria: 

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. 

Pasal 9 Huruf  m 

Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal  

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  

PMH Tambahan Adanya konflik kepentingan atau perjanjian sebelumnya 

antara PA/KPA selaku pihak yang menetapkan dengan 

rekanan yang dipilih menjadi pemenang 

Menguntungkan Diri sendiri /  

Orang lain / Korporasi 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang atau keuntungan dalam bentuk apapun dari 

kegiatan pengadaan terkait  

Kerugian Kerja Negara 

/Daerah 

Sebesar nilai yang harus ditanggung oleh negara akibat 

adanya penetapan pemenang yang tidak sesuai kriteria 

maupun konflik kepentingan dalam menetapkan pemenang 

Pasal terkait Pasal 1 Ayat 36, Pasal 1 Ayat 37, Pasal 38 Ayat 1, Pasal 

41 Ayat 1, Pasal 78 Ayat 2, Pasal 9 Huruf n 

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang 

dan Jasa Pasal 1 ayat 18. 

Solusi Pencegahan Selektif dalam menentukan pemenang, dan dilarang 

membawa kepentingan pribadi dalam menetapkan 

pemenang penyedia pada kegiatan pengadaan terkait 

Perbuatan Melawan Hukum 

Menetapkan pemenang yang tidak sesuai dengan kriteria kebutuhan 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pasal 1 Ayat 36 

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya. 

Pasal 1 Ayat 37 

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi. 

Pasal 9 Ayat 1 Huruf n 

1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu 

Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Pasal 38 Ayat 1 

Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

a. E-purchasing;  

b. Pengadaan Langsung;  

c. Penunjukan Langsung;  

d. Tender Cepat; dan  

e. Tender. 

Pasal 41 Ayat 1 

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:  

a. Seleksi;  

b. Pengadaan Langsung; dan  

c. Penunjukan Langsung. 

Pasal 78 Ayat 2 

Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat 

dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan 

Kontrak. 

Pasal 9 Huruf n 

Menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk Metode Pemilihan 

 

 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Perbuatan Melawan Hukum 

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan 

barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang.  

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 11 ayat 1, Pasal 18 ayat 2, Pasal 18 ayat 3, Pasal 18 ayat 5, 

Pasal 45, Pasal 38 ayat 1, Pasal 52 ayat 2, Pasal 18 ayat 1 

Peraturan LKPP LKPP No. 7 Tahun 2018 Pasal 4, Pasal 5 ayat 4, Pasal 5 ayat 5, 

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, 

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 

23, Pasal 26, Pasal 27 

Solusi Pencegahan PA/KPA harus dapat meyakinkan bahwa Persiapan telah melalui 

proses identifikasi kebutuhan, penetapan Barang / Jasa, cara, 

jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang / Jasa 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 11 ayat 1 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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PA/KPA dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

c memiliki tugas: 

a) Menyusun perencanaan pengadaan; 

b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 

c) Menetapkan rancangan kontrak; 

d) Menetapkan HPS; 

e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 

f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 

g) Menetapkan tim pendukung; 

h) Menetapkan tim atau tenaga ahli; 

i) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah); 

j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa; 

k) Mengendalikan Kontrak; 

l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; 

m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan 

berita acara penyerahan; 

n) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan 

o) Menilai kinerja Penyedia. 

b. Pasal 18 ayat 2 

Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan 

dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja K/L) 

setelah penetapan Pagu Indikatif. 

c. Pasal 18 ayat 3 

Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan 

dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA 

Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). 

d. Pasal 18 ayat 5 

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: 

a) Penetapan tipe Swakelola; 

b) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan 

c) Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

e. Pasal 45 
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Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang 

cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas 

pekerjaan. 

f. Pasal 38 ayat 1 

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

a) E-purchasing; 

b) Pengadaan Langsung; 

c) Penunjukan Langsung; 

d) Tender Cepat; dan 

e) Tender. 

g. Pasal 52 ayat 2 

PA/KPA dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak 

dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup 

tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran 

belanja yang tersedia untuk 

kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. 

h. Pasal 18 ayat 1 

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang / Jasa, 

cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang / Jasa. 

2. LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa 

Pemerintah 

a. Pasal 4 

Para pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pengadaan, meliputi: 

a) PA/KPA; dan 

b) PA/KPA. 

b. Pasal 5 ayat 4 

PA/KPA memiliki tugas menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan 

Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah masing-masing, untuk tahun anggaran 

berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. 

c. Pasal 5 ayat 5 

PA/KPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang / Jasa. 

d. Pasal 7 
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1) Identifikasi kebutuhan Barang / Jasa dilakukan berdasarkan rencana kegiatan 

yang ada di dalam Rencana Kerja Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah. 

2) Identifikasi kebutuhan Barang / Jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan pada 

tahun anggaran berjalan. 

3) Identifikasi kebutuhan dalam proses Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan 

sebelum penetapan pagu indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk 

pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana Strategis 

(RENSTRA) Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah. 

4) Identifikasi kebutuhan Barang / Jasa dilakukan dengan memperhatikan: 

a) Prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang / Jasa; 

b) Aspek pengadaan berkelanjutan; 

c) Penilaian prioritas kebutuhan; 

d) Barang / Jasa pada katalog elektronik; 

e) Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa; dan / atau 

f) Barang / Jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai. 

5) Identifikasi kebutuhan Barang / Jasa yang diperlukan Kementerian / Lembaga / 

Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka 

jumlah kebutuhan Barang / Jasa dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan: 

a) Besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi; 

b) Beban tugas serta tanggung jawabnya; dan / atau 

c) Barang / Jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai. 

6) Identifikasi Barang / Jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai dapat 

menggunakan: 

a) Data base Barang Milik Negara / Daerah (BMN/BMD); dan / atau 

b) Riwayat rencana kebutuhan Barang / Jasa dari masing-masing unit/satuan 

kerja Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah. 

e. Pasal 8 

Identifikasi pasokan (supply) Barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, 

terdiri atas: 

a) Kemudahan mendapatkan Barang di pasaran Indonesia dengan jumlah yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan; 

b) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); 

c) Jumlah produsen dan / atau jumlah Pelaku Usaha; dan / atau 
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d) Barang yang diperlukan merupakan produk dalam negeri atau Barang 

impor, pabrikan atau dapat dilakukan dengan tangan/manual atau 

merupakan produk kerajinan tangan. 

f. Pasal 9 

Identifikasi kebutuhan Barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri 

atas: 

a) Menentukan kesesuaian Barang menurut jenis, fungsi/kegunaan, 

ukuran/kapasitas serta jumlah masing-masing Barang yang diperlukan; 

b) Menilai status kelayakan Barang yang ada, apabila akan 

digunakan/dimanfaatkan/difungsikan layak secara ekonomi dan keamanan; 

c) Mengetahui riwayat kebutuhan Barang meliputi waktu saat pengiriman Barang 

dan saat serah terima Barang, agar dapat segera digunakan; 

d) Pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna Barang); dan / atau 

e) Persyaratan lain seperti namun tidak terbatas pada: cara pengangkutan Barang, 

penimbunan/penyimpanan, pengoperasian/penggunaan, pemeliharaan dan 

pelatihan. 

g. Pasal 10 

Identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan 

beberapa hal, terdiri atas: 

a) Menentukan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, 

target/sasaran yang akan dicapai; 

b) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dapat dilaksanakan oleh Usaha Kecil; 

c) Waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi, sehingga dapat segera dimanfaatkan 

sesuai dengan rencana; 

d) Penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri; 

e) Persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan; 

f) Studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan 

desain; 

g) Dalam Pekerjaan Konstruksi, persiapan desain dilakukan paling lambat 1 (satu) 

tahun anggaran sebelum pelaksanaan; 

h) Pekerjaan Konstruksi dengan menggunakan kontrak tahun jamak dapat berupa: 

1) Penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 

(satu) Tahun Anggaran; atau 
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2) Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk 

jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) 

Tahun Anggaran; 

i) Dalam Pekerjaan Konstruksi dengan kontrak tahun jamak (multi years contract), 

proses pemilihan Penyedia dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat 

yang berwenang; dan / atau 

j) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan memerlukan lahan, 

disyaratkan sebagai berikut: 

1) Pembebasan lahan yang dimaksud adalah untuk menunjang pelaksanaan 

Pekerjaan Konstruksi. Dalam hal dibutuhkan ganti rugi untuk pembebasan 

lahan, maka penyelesaian administrasi untuk pembayaran ganti rugi, 

termasuk untuk pemindahan hak atas tanah, harus dapat diselesaikan 

sebelum surat penunjukan penyedia Barang / Jasa diterbitkan; dan 

2) Apabila luasan tanah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan 

Pekerjaan Konstruksi, termasuk untuk akses menuju ke lokasi Pekerjaan 

Konstruksi, memerlukan ijin pemanfaatan tanah, maka pengurusan ijin 

tersebut harus dapat diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia 

Barang / Jasa diterbitkan. 

h. Pasal 11 

Identifikasi kebutuhan Jasa Konsultansi yang diperlukan Kementerian / Lembaga / 

Perangkat Daerah, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, meliputi: 

a) Identifikasi untuk mengetahui: 

1) Jenis Jasa Konsultansi yang dibutuhkan; 

2) Fungsi dan manfaat dari pengadaan Jasa Konsultansi; 

3) Target yang ditetapkan; 

4) Pihak yang akan menggunakan Jasa Konsultansi tersebut; 

5) Waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 

6) Ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai; 

b) Dalam hal desain konstruksi dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama 

dengan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan jenis kontraknya yaitu kontrak 

tahun tunggal maka: 

1) Desain konstruksi yang akan diadakan bersifat standar, risiko kecil, tidak 

memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak 
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memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang 

diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; atau 

2) Desain konstruksi yang akan dilaksanakan bersifat mendesak dan biaya 

untuk melaksanakan desain konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup; 

dan / atau 

c) Dalam hal Jasa Konsultansi yang diperlukan adalah jasa pengawasan 

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi maka yang perlu diketahui yaitu: 

1) Waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai; 

2) Waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan 

3) Jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing yang 

diperlukan. 

i. Pasal 12 

Identifikasi kebutuhan Jasa Lainnya yang diperlukan Kementerian / Lembaga / 

Perangkat Daerah, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas: 

a) Jenis kebutuhan Jasa Lainnya, dalam kaitannya untuk menentukan jumlah 

tenaga kerja dan / atau tenaga terampil yang diperlukan, sesuai dengan bidang 

dan pengalamannya masing-masing; 

b) Fungsi dan manfaat dari Jasa Lainnya yang dibutuhkan; 

c) Target yang diharapkan; 

d) Waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya; 

e) Dalam hal Jasa Lainnya yang dibutuhkan adalah untuk memenuhi kebutuhan 

guna menunjang kegiatan yang bersifat rutin pada setiap tahun anggaran maka 

dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang harus diadakan pada setiap 

tahun anggaran; dan / atau 

f) Dalam hal kebutuhan yang bersifat rutin dan diindikasikan tidak ada 

peningkatan terhadap target dan sasaran yang diperlukan 

(jumlah/volume/kapasitas dan waktu pengadaan) maka dapat ditetapkan 

besarnya kebutuhan adalah sama dengan kebutuhan pada tahun sebelumnya. 

j. Pasal 13 

Identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi dilakukan dengan memperhatikan 

beberapa hal, terdiri atas: 

a) Menentukan jenis pengadaan yang akan dilaksanakan melalui pekerjaan 

terintegrasi; 
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b) Menentukan pekerjaan terintegrasi berdasarkan jenis, fungsi/manfaat, 

target/sasaran yang akan dicapai; 

c) Waktu penyelesaian pekerjaan terintegrasi, sehingga dapat segera dimanfaatkan 

sesuai dengan rencana; 

d) Penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri; dan / 

atau 

e) Persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan. 

k. Pasal 14 

1) Identifikasi kebutuhan Barang / Jasa dituangkan ke dalam dokumen penetapan 

Barang / Jasa. 

2) Penetapan jenis Pengadaan Barang / Jasa berupa: 

a) Barang; 

b) Pekerjaan konstruksi; 

c) Jasa konsultansi; dan / atau 

d) Jasa lainnya. 

3) Penetapan Barang / Jasa juga dilakukan terhadap pekerjaan yang dilakukan 

secara terintegrasi. 

4) Penetapan Barang / Jasa dilakukan dengan memperhatikan kodefikasi Barang / 

Jasa sesuai dengan kodefikasi yang diatur oleh peraturan perundangundangan. 

l. Pasal 15 

1) Pedoman kategorisasi Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa 

Lainnya dan pekerjaan terintegrasi mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas 

Indonesia (KBKI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

2) Dalam hal kategorisasi belum tercantum dalam KBKI seperti yang dimaksud 

pada ayat (1), pedoman kategorisasi mengacu pada peraturan yang dikeluarkan 

oleh kementerian teknis terkait. 

m. Pasal 16 

Cara Pengadaan Barang / Jasa dilakukan dengan: 

a) Swakelola; dan / atau 

b) Penyedia. 

n. Pasal 17 

1) Kriteria Barang / Jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola meliputi: 

a) Barang / Jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan / atau sifatnya tidak 

diminati oleh Penyedia; 
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b) Penyelenggaraan pendidikan dan / atau pelatihan, kursus, penataran, 

seminar, lokakarya atau penyuluhan; 

c) Barang / Jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam 

negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya; 

d) Sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, 

pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau 

standar mutu tertentu; 

e) Barang / Jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat 

disediakan atau diminati oleh penyedia; 

f) Barang / Jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, kelompok 

masyarakat, atau masyarakat; atau 

g) Barang / Jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi 

masyarakat. 

2) Dalam hal pada kegiatan Swakelola memerlukan penyedia Barang / Jasa, 

pengadaannya mengacu pada peraturan pengadaan Barang / Jasa tentang 

Swakelola; 

3) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a) Penetapan tipe Swakelola; 

b) Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK; dan 

c) Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

o. Pasal 21 

1) Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan Penyedia, maka dilampirkan 

spesifikasi teknis/KAK Penyedia. 

2) Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan pengadaan Pekerjaan Konstruksi, 

dilampirkan gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis. 

3) Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan pengadaan Jasa Konsultansi, 

dilampirkan KAK pengadaan Jasa Konsultansi. 

p. Pasal 22 

Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 

b) Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); 

c) Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa; 

d) Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa; dan 

e) Biaya pendukung. 
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q. Pasal 23 

1) Spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dibuat 

berdasarkan kebutuhan Barang / Jasa dari Kementerian / Lembaga / Perangkat 

Daerah masing-masing. 

2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 

pengadaan: 

a) Barang; 

b) Pekerjaan konstruksi; dan 

c) Jasa lainnya. 

3) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan Jasa 

Konsultansi. 

4) Spesifikasi teknis/KAK disusun dengan memperhatikan: 

a) Menggunakan produk dalam negeri, sepanjang tersedia dan tercukupi; 

b) Menggunakan produk bersertifikat SNI, sepanjang tersedia dan tercukupi; 

c) Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau; 

d) Aspek pengadaan berkelanjutan; dan 

e) Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan 

komponen Barang / Jasa, suku cadang, bagian dari 1 (satu) sistem yang 

sudah ada, Barang / Jasa dalam katalog elektronik, atau Barang / Jasa 

melalui Tender Cepat. 

5) Spesifikasi Teknis paling sedikit berisi: 

a) Spesifikasi Mutu/kualitas; 

b) Spesifikasi jumlah; 

c) Spesifikasi waktu; dan 

d) Spesifikasi pelayanan. 

6) KAK Penyedia Jasa Konsultansi paling sedikit berisi: 

a) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi: latar belakang, maksud 

dan tujuan, lokasi pekerjaan, dan produk yang dihasilkan (output); 

b) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran; 

c) Spesifikasi teknis Jasa Konsultansi yang akan diadakan, mencakup 

kompetensi tenaga ahli yang dibutuhkan dan untuk badan usaha termasuk 

juga kompetensi badan usaha penyedia Jasa Konsultansi; dan 

d) Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 
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r. Pasal 26 

1) Jadwal Pengadaan Barang / Jasa yang ditetapkan pada Perencanaan Pengadaan 

terdiri atas: 

a) Rencana Jadwal persiapan pengadaan; dan 

b) Rencana Jadwal pelaksanaan pengadaan. 

2) Rencana jadwal persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Swakelola meliputi: 

a) Jadwal penetapan sasaran; 

b) Jadwal penetapan penyelenggara Swakelola; 

c) Jadwal penetapan rencana kegiatan; 

d) Jadwal penetapan spesifikasi teknis/KAK; 

e) Jadwal penetapan RAB; dan 

f) Jadwal finalisasi dan penandatangan kontrak Swakelola. 

3) Rencana jadwal persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia terdiri 

atas: 

a) Jadwal persiapan Pengadaan Barang / Jasa yang dilakukan oleh PA/KPA; 

dan 

b) Jadwal persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. 

4) Bagi Swakelola tipe I rencana jadwal persiapan pengadaan meliputi butir a 

sampai dengan e pada ayat (2). 

5) Rencana jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Swakelola 

meliputi: 

a) Tipe I meliputi kegiatan pelaksanaan Swakelola sesuai rencana kegiatan, 

penyusunan laporan dan penyerahan hasil Swakelola kepada PA/KPA; dan 

b) Tipe II, III, IV meliputi kegiatan pelaksanaan Swakelola sesuai dengan 

Kontrak yang sudah disepakati, penyusunan laporan, dan penyerahan hasil 

Swakelola kepada PA/KPA. 

6) Rencana jadwal pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi: 

a) Pelaksanaan pemilihan Penyedia; 

b) Pelaksanaan kontrak; dan 

c) Serah terima hasil pekerjaan. 

7) Dalam menyusun dan menetapkan rencana jadwal Pengadaan Barang / Jasa 

dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut: 

a) Jenis/karakteristik dari Barang / Jasa yang dibutuhkan; 

b) Metode dan waktu pengiriman Barang / Jasa; 
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c) Waktu pemanfaatan Barang / Jasa di masing – masing Kementerian/ 

Lembaga/Perangkat Daerah; 

d) Metode pemilihan yang dilakukan; 

e) Jangka waktu proses pemilihan penyedia; dan / atau 

f) Ketersediaan Barang / Jasa di pasar. 

s. Pasal 27 

1) Anggaran Pengadaan Barang / Jasa merupakan seluruh biaya yang harus 

dikeluarkan oleh Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah untuk memperoleh 

Barang / Jasa yang dibutuhkan. 

2) Anggaran Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

atas: 

a) Biaya Barang / Jasa yang dibutuhkan; dan 

b) Biaya pendukung. 

3) Biaya Barang / Jasa meliputi biaya yang termasuk pada komponen sebagaimana 

terdapat pada spesifikasi teknis/KAK. 

4) Biaya Barang / Jasa dapat meliputi namun tidak terbatas pada: 

a) Harga barang; 

b) Biaya pengiriman; 

c) Biaya suku cadang dan purna jual; 

d) Biaya personil; 

e) Biaya non personil; 

f) Biaya material/bahan; 

g) Biaya peralatan; 

h) Biaya pemasangan; dan / atau 

i) Biaya sewa 

5) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat meliputi 

namun tidak terbatas pada: 

a) Biaya pelatihan; 

b) Biaya instalasi dan testing; 

c) Biaya administrasi; dan / atau 

d) Biaya lainnya. 

6) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dapat meliputi 

namun tidak terbatas pada: 

a) Biaya pengumuman; 
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b) Biaya survei lapangan; 

c) Biaya survei pasar; 

d) Honorarium para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa; dan / 

atau 

e) Penggandaan dokumen. 

7) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialokasikan di tahun 

anggaran berjalan untuk: 

a) Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan; dan / atau 

b) Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun 

pelaksanaan pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan. 

8) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dapat meliputi 

namun tidak terbatas pada: 

a) Biaya pendapat ahli hukum kontrak; 

b) Biaya uji coba; 

c) Biaya sewa; 

d) Biaya rapat; dan / atau 

e) Biaya komunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Perbuatan Melawan Hukum 

Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola tidak melalui proses 

penetapan tipe Swakelola, Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK, dan 

penyusunan RAB 
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dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 11 ayat 1, Pasal 18 ayat 6, Pasal 19, Pasal 18 ayat 5 

Solusi Pencegahan PA/KPA harus meyakini bahwa perencanaan Swakelola telah 

melalui penetapan tipe Swakelola, Penyusunan Spesifikasi 

Teknis/KAK, dan penyusunan RAB berdasarkan data-data yang 

dapat dipertanggungjawabkan 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pada tahap perencanaan pengadaan swakelola, tindakan yang seringkali menjadi 

penyimpangan oleh PA/KPA yaitu tidak menetapkan tipe Swakelola dengan tepat sesuai 

dengan sifat pekerjaan, bahkan spesifikasi teknis disusun tidak berdasarkan hasil pengkajian 

rencana umum pengadaan. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kesalahan-kesalahan 

yang akan ditimbulkan pada tahap pelaksanaan dan pelaporan. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 11 ayat 1 

PA/KPA dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf c memiliki tugas: 

a) Menyusun perencanaan pengadaan; 

b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 

c) Menetapkan rancangan kontrak; 

d) Menetapkan HPS; 

e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 

f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 

g) Menetapkan tim pendukung; 

h) Menetapkan tim atau tenaga ahli; 

i) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa; 

k) Mengendalikan Kontrak; 

l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; 

m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan 

berita acara penyerahan; 

n) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; 

dan 

o) Menilai kinerja Penyedia. 

b. Pasal 18 ayat 6 

Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas: 

a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh 

Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; 

b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / 

Lembaga / Perangkat 

Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian / 

Lembaga / Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; 

c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / 

Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh 

Ormas pelaksana Swakelola; atau 

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian / Lembaga / 

Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran dan / atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, 

dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. 

c. Pasal 19 

1) Dalam menyusun spesifikasi teknis / KAK: 

a) Menggunakan produk dalam negeri; 

b) Menggunakan produk bersertifikat SNI; dan 

c) Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. 

2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek 

terhadap: 

a) Komponen Barang / Jasa; 

b) Suku cadang; 

c) Bagian dari satu sistem yang sudah ada; 

d) Barang / Jasa dalam katalog elektronik; atau 
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e) Barang / Jasa pada Tender Cepat. 

3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi. 

d. Pasal 18 ayat 5 

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: 

a. penetapan tipe Swakelola; 

b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan 

c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang.  

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 11 ayat 1, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 68 

ayat 3, Pasal 18 ayat 7 

Solusi Pencegahan Memastikan seluruh dokumen perencanaan sesuai dengan 

kebutuhan dan sesuai dengan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

 

 

Perbuatan Melawan Hukum 

Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia tidak meliputi proses yang 

telah ditetapkan dalam Pasal ini. 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban? 

Penjelasan 

Dalam hal perencanaan pengadaan melalui Swakelola, berbagai bentuk penyimpangan yang 

sering terjadi yaitu rencana yang tidak realistis. PA/KPA dalam melakukan tugasnya 

meloloskan begitu saja rencana kegiatan yang tidak realistis tanpa melakukan revisi terhadap 

dokumen perencanaan. Akibatnya, kesalahan awal tersebut dapat memicu penyimpangan-

penyimpangan lainnya, seperti penggelembungan biaya pada rencana pengadaan, 

penyusunan spesifikasi teknis yang diarahkan pada rekanan tertentu, dan penyimpangan lain 

untuk memudahkan tindakan KKN. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 11 ayat 1 

PA/KPA dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

c memiliki tugas: 

a) Menyusun perencanaan pengadaan; 

b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 

c) Menetapkan rancangan kontrak; 

d) Menetapkan HPS; 

e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 

f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 

g) Menetapkan tim pendukung; 

h) Menetapkan tim atau tenaga ahli; 

i) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah); 

j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa; 

k) Mengendalikan Kontrak; 

l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; 

m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan 

berita acara penyerahan; 

n) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan 

o) Menilai kinerja Penyedia 

b. Pasal 19 
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1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK: 

a) Menggunakan produk dalam negeri; 

b) Menggunakan produk bersertifikat SNI; dan 

c) Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. 

2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek 

terhadap: 

a) Komponen Barang / Jasa; 

b) Suku cadang; 

c) Bagian dari satu sistem yang sudah ada; 

d) Barang / Jasa dalam katalog elektronik; atau 

e) Barang / Jasa pada Tender Cepat. 

3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi. 

c. Pasal 20 

1) Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa dilakukan dengan berorientasi pada: 

a) Keluaran atau hasil; 

b) Volume Barang / Jasa; 

c) Ketersediaan Barang / Jasa; 

d) Kemampuan Pelaku Usaha; dan / atau 

e) Ketersediaan anggaran belanja. 

2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang / Jasa, dilarang: 

a) Menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang / Jasa 

yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan 

tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah 

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; dan / atau 

d) Memecah Pengadaan Barang / Jasa menjadi beberapa paket dengan 

maksud menghindari Tender/Seleksi. 

d. Pasal 21 
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1) Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilakukan pada tahap perencanaan 

pengadaan, persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia, dan / atau 

persiapan pemilihan Penyedia. 

2) Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PA/KPA dan / 

atau UKPBJ. 

e. Pasal 25 

Persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia oleh PA/KPA meliputi 

kegiatan: 

a) Menetapkan HPS; 

b) Menetapkan rancangan kontrak; 

c) Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan / atau 

d) Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan 

pemeliharaan, sertifikat garansi, dan / atau penyesuaian harga. 

f. Pasal 68 ayat 3 

Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh: 

a) PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang / Jasa; 

b) PA/KPA dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak dalam 

Pengadaan Barang / Jasa; dan 

c) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menyusun 

Dokumen Pemilihan. 

g. Pasal 18 ayat 7 

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: 

a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 

b. penyusunan perkiraan biaya/RAB; 

c. pemaketan Pengadaan Barang / Jasa; 

d. Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa; dan 

e. penyusunan biaya pendukung. 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Perbuatan Melawan Hukum 

Perencanaan pengadaan tidak dimuat dalam RUP 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang.  

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 19, Pasal 18 ayat 4, Pasal 18 ayat 5, Pasal 18 ayat 

7, Pasal 22, Pasal 18 ayat 8 

Peraturan LKPP LKPP Nomor 7 Tahun 2018 

Solusi Pencegahan PA/KPA wajib untuk mereview KAK, Spesifikasi teknis dan 

gambar, waktu pelaksanaan, serta hal lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi lingkup dan output pekerjaan yang akan dimuat 

dalam RUP 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Hasil perencanaan pengadaan baik secara swakelola maupun penyedia, kemudian dimuat 

dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). PA/KPA wajib mereview RUP tersebut terkait 

apakah rencana pemaketan Barang / Jasa sudah memenuhi unsur-unsur prinsip pengadaan 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Perpres 16 ini yaitu Efisien, Efektif, Transparan, 

Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel. Hal yang perlu direview berikutnya adalah 

mengenai biaya. PA/KPA dapat memastikan harga yang tercantum merupakan harga yang 

layak pada saat pekerjaan berlangsung nanti. PA/KPA juga wajib untuk mereview KAK, 

Spesifikasi teknis dan gambar, waktu pelaksanaan, serta hal lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi lingkup dan output pekerjaan. 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 19 

Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah 

daftar rencana 

Pengadaan Barang / Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga / 

Perangkat Daerah. 

b. Pasal 18 ayat 4 

Perencanaan pengadaan terdiri atas: 

a) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan / atau 

b) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia. 

c. Pasal 18 ayat 5 

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: 

a) Penetapan tipe Swakelola; 

b) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan 

c) Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

d. Pasal 18 ayat 7 

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: 

a) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 

b) enyusunan perkiraan biaya/RAB; 

c) Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa; 

d) Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa; dan 

e) Penyusunan biaya pendukung. 

e. Pasal 22 

1) Pengumuman RUP Kementerian / Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi 

anggaran belanja. 

2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan 

melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 
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4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

ditambahkan dalam situs web Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah, 

papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan / atau media 

lainnya. 

5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket 

pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

f. Pasal 18 ayat 8 

Hasil perencanaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dimuat dalam RUP 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 4, Pasal 5, Pasal 19 ayat 3, Pasal 66, Pasal 76 ayat 4, Pasal 

19 ayat 1 

Peraturan LKPP LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 8, Pasal 23 ayat 4 

Solusi Pencegahan Memastikan terpenuhinya komponen produk dalam negeri dan 

ketersediaannya dalam pasar 

 

Perbuatan Melawan Hukum 

PA/KPA tidak memperhatikan komponen produk dalam negeri, produk 

SNI, atau produk industri hijau dalam penyusunan KAK 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban? 

Penjelasan 

Pentingnya meningkatkan peran usaha kecil dan penggunaan produksi dalam negeri 

mengharuskan proses pengadaan Barang / Jasa mempertimbangkan jumlah komponen 

produk dalam negeri, produk bersertifikat SNI, serta produk industri hijau. Terdapat 

beberapa kondisi yang mungkin dilakukan oleh penyedia yang dapat dikategorikan sebagai 

penyimpangan dan harus diberikan sanksi oleh PA/KPA diantaranya, ditemukan 

ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang / Jasa produksi dalam negeri, bahkan 

memalsukan data tentang tingkat komponen produk dalam negeri. Atas hal tersebut, 

PA/KPA diharapkan dapat mendeteksi adanya kecurangan dan menindaklanjuti temuan 

tersebut. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 4 

Pengadaan Barang / Jasa bertujuan untuk: 

a) Menghasilkan Barang / Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, 

diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; 

b) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 

c) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 

d) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional; 

e) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang / Jasa hasil 

penelitian; 

f) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 

g) Mendorong pemerataan ekonomi; dan 

h) Mendorong Pengadaan Berkelanjutan. 

b. Pasal 5 

Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa meliputi: 

a) Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang / Jasa; 

b) Melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan 

kompetitif; 
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c) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan 

Barang / Jasa; 

d) Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang / Jasa; 

e) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; 

f) Mendorong penggunaan Barang / Jasa dalam negeri dan Standar Nasional 

Indonesia (SNI); 

g) Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah; 

h) Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan 

i) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. 

c. Pasal 19 ayat 3 

Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi. 

d. Pasal 66 

1) Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam 

negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. 

2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan Barang / Jasa dengan nilai 

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat 

Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen). 

3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam 

RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan. 

5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal: 

a) Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau 

b) Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. 

6) LKPP dan / atau Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah memperbanyak 

pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik. 

e. Pasal 76 ayat 4 

Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang / Jasa meliputi: 

a) Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; 

b) Kepatuhan terhadap peraturan; 
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c) Pencapaian TKDN; 

d) Penggunaan produk dalam negeri; 

e) Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan 

f) Pengadaan Berkelanjutan. 

f. Pasal 19 ayat 1 

Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK: 

a. menggunakan produk dalam negeri; 

b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan 

c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. 

2. LKPP Nomor 7 Tahun 2018 

a. Pasal 8 

Identifikasi pasokan (supply) Barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, 

terdiri atas: 

a) Kemudahan mendapatkan Barang di pasaran Indonesia dengan jumlah yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan; 

b) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); 

c) Jumlah produsen dan / atau jumlah Pelaku Usaha; dan / atau 

d) Barang yang diperlukan merupakan produk dalam negeri atau Barang impor, 

pabrikan atau dapat dilakukan dengan tangan/manual atau merupakan produk 

kerajinan tangan. 

b. Pasal 23 ayat 4 

Spesifikasi teknis/KAK disusun dengan memperhatikan: 

a) Menggunakan produk dalam negeri, sepanjang tersedia dan tercukupi; 

b) Menggunakan produk bersertifikat SNI, sepanjang tersedia dan tercukupi; 

c) Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau; 

d) Aspek pengadaan berkelanjutan; dan 

e) Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan 

komponen Barang / Jasa, suku cadang, bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah 

ada, Barang / Jasa alam katalog elektronik, atau Barang / Jasa melalui Tender 

Cepat. 

 

 

 

 

Perbuatan Melawan Hukum 

PA/KPA tidak dapat mengendalikan penyusunan spesifikasi seperti 

menyebutkan satu merk tertentu dalam spesifikasi teknis 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 11 ayat 1, Pasal 25, Pasal 72 ayat 2, Pasal 19 ayat 2 

Solusi Pencegahan PA/KPA harus dapat mengendalikan penyusunan spesifikasi 

teknis agar ketentuan yang dipersyaratkan adil dan tidak 

mengarah pada satu penyedia tertentu, atau bahkan penyebutan 

merek secara spesifik. 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Penetapan spesifikasi teknis/KAK merupakan salah satu tugas PA/KPA yang riskan dan 

krusial, karena spesifikasi teknis merupakan hal yang dasar dalam proses pengadaan Barang / 

Jasa dan tidak boleh mengarah pada merek/brand tertentu. Penyebutan merek hanya 

diperbolehkan untuk yang disebutkan dalam pasal 19 ayat 2 ini. PA/KPA harus dapat 

mengendalikan penyusunan spesifikasi teknis agar ketentuan yang dipersyaratkan adil dan 

tidak mengarah pada satu penyedia tertentu, atau bahkan penyebutan merek secara spesifik. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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a. Pasal 11 ayat 1 

PA/KPA dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

c memiliki tugas: 

a) Menyusun perencanaan pengadaan; 

b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 

c) Menetapkan rancangan kontrak; 

d) Menetapkan HPS; 

e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 

f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 

g) Menetapkan tim pendukung; 

h) Menetapkan tim atau tenaga ahli; 

i) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah); 

j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa; 

k) Mengendalikan Kontrak; 

l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; 

m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan 

berita acara penyerahan; 

n) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan 

o) Menilai kinerja Penyedia. 

b. Pasal 25 

Persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia oleh PA/KPA meliputi 

kegiatan: 

a) Menetapkan HPS; 

b) Menetapkan rancangan kontrak; 

c) Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan / atau 

d) Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan 

pemeliharaan, sertifikat garansi, dan / atau penyesuaian harga. 

c. Pasal 72 ayat 2 

Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa 

daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk 

industry hijau, negara asal harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait Barang / 

Jasa. 

d. Pasal 19 ayat 2 
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Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek 

terhadap: 

a. komponen Barang / Jasa; 

b. suku cadang; 

c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; 

d. Barang / Jasa dalam katalog elektronik; atau 

e. Barang / Jasa pada Tender Cepat. 

 

 

 

 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 19 ayat 1, Pasal 63 ayat 1, Pasal 63 ayat 2, Pasal 63 ayat 4, 

Pasal 66, Pasal 76 ayat 4, Pasal 19 ayat 3 

Solusi Pencegahan Memastikan ketersediaan produk dalam negeri di pasar dan 

menjadikan prioritas untuk produk dalam negeri  

Perbuatan Melawan Hukum  

PA/KPA memprioritaskan merk tertentu dari Luar Negeri, dalam hal 

produk Dalam Negeri masih tersedia dan mencukupi 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 19 ayat 1 

Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK: 

a) Menggunakan produk dalam negeri; 

b) Menggunakan produk bersertifikat SNI; dan 

c) Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. 

b. Pasal 63 ayat 1 

Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk: 

a) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas 

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); 

b) Pengadaan Barang / Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); 

c) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas 

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau 

d) Pengadaan Barang / Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor 

atau Kreditor Swasta Asing. 

c. Pasal 63 ayat 2 

Tender/Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak 

ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan. 

d. Pasal 63 ayat 4 

Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, 

harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan 

pelaksanaan pelayanan purnajual. 

e. Pasal 66 

1) Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam 

negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. 

2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan Barang / Jasa dengan nilai 

Tingkat Komponen Dala Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat 

Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat pulu persen). 
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3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam 

RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan. 

5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal: 

a) Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau 

b) Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. 

c) LKPP dan / atau Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah 

memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog 

elektronik. 

f. Pasal 76 ayat 4 

Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang / Jasa meliputi: 

a) Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; 

b) Kepatuhan terhadap peraturan; 

c) Pencapaian TKDN; 

d) Penggunaan produk dalam negeri; 

e) Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil 

g. Pasal 19 ayat 3 

Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan Diri 

sendiri / Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

Perbuatan Melawan Hukum 

PA/KPA tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam 

menentukan pemaketan barang/jasa 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Daerah ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 17 ayat 2, Pasal 18 ayat 7, Pasal 44 ayat 1, Pasal 52 ayat 2, 

Pasal 65 ayat 3, Pasal 65 ayat 4, Pasal 78 ayat 3, Pasal 20 ayat 1 

Peraturan LKPP LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 24 

Solusi Pencegahan PA/KPA lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku ketika 

akan menentukan pemaketan Barang / Jasa serta membuat kajian 

terkait dengan efektivitas dan efisiensi dari pemaketan Barang / 

Jasa 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 17 ayat 2 

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: 

a) Pelaksanaan Kontrak; 

b) Kualitas Barang / Jasa; 

c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 

d) Ketepatan waktu penyerahan; dan 

e) Ketepatan tempat penyerahan. 

b. Pasal 18 ayat 7 

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: 

a) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 

b) Penyusunan perkiraan biaya/RAB; 

c) Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa; 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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d) Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa; dan 

e) Penyusunan biaya pendukung. 

c. Pasal 44 ayat 1 

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan 

persyaratan sebagai Penyedia. 

d. Pasal 52 ayat 2 

PA/KPA dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak 

dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup 

tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran 

belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. 

e. Pasal 65 ayat 3 

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha 

kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan 

sistem, dan kualitas kemampuan teknis. 

f. Pasal 65 ayat 4 

Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banya 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan 

peruntukannya 

bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis 

yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. 

g. Pasal 78 ayat 3 

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: 

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 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. 

h. Pasal 20 ayat 1 

Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa dilakukan dengan berorientasi pada: 

a. keluaran atau hasil; 
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b. volume Barang / Jasa; 

c. ketersediaan Barang / Jasa; 

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan / atau 

e. ketersediaan anggaran belanja. 

2. LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 24 

1) Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa dilakukan dengan berorientasi pada: 

a) Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan Kementerian / 

Lembaga / Perangkat Daerah; 

b) Volume Barang / Jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan Barang / Jasa di 

Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah serta kemampuan dari Pelaku 

Usaha; 

c) Ketersediaan Barang / Jasa di pasar; 

d) Kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang 

dibutuhkan Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah; dan / atau 

e) Ketersediaan anggaran pada Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah. 

2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang / Jasa, dilarang: 

a) Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di 

beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat efisiensi 

baik dari sisi waktu dan / atau biaya seharusnya dilakukan di beberapa 

lokasi/daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaah; 

b) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis 

pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai; 

c) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya 

dilakukan oleh Usaha Kecil; dan / atau 

d) Memecah Pengadaan Barang / Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud 

menghindari Tender/Seleksi. 

3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha 

Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan 

kualitas kemampuan teknis dengan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus 

juta rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang 

tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil. 

 

. 
Perbuatan Melawan Hukum 

PA/KPA tidak memperhatikan apa saja yang tidak diperbolehkan dalam 

penyelenggaraan pemaketan barang/jasa 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pemecahan atau penggabungan paket dalam pengadaan Barang / Jasa, disebutkan dalam 

Perpres 54 tahun 2010 pasal 24 ayat 3 bahwa PA/KPA/PA/KPA dilarang untuk: 

a) Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa 

lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya 

dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; 

b) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa 

dipisahkan dan / atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan 

Usaha Kecil serta koperasi kecil; 

c) Memecah Pengadaan Barang / Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud 

menghindari pelelangan; dan / atau 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 18 ayat 7, Pasal 20 ayat 1, Pasal 65 ayat 3, Pasal 65 ayat 4, 

Pasal 20 ayat 2 

Solusi Pencegahan PA/KPA seharusnya lebih memperhatikan apa yang dilarang dalam 

aturan pemaketan Barang / Jasa 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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d) Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan / atau 

dengan pertimbangan yang tidak obyektif. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 18 ayat 7 

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: 

a) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 

b) Penyusunan perkiraan biaya/RAB; 

c) Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa; 

d) Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa; dan 

e) Penyusunan biaya pendukung. 

b. Pasal 20 ayat 1 

Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa dilakukan dengan berorientasi pada: 

a) Keluaran atau hasil; 

b) Volume Barang / Jasa; 

c) Ketersediaan Barang / Jasa; 

d) Kemampuan Pelaku Usaha; dan / atau 

e) Ketersediaan anggaran belanja. 

c. Pasal 65 ayat 3 

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyakbanyaknya paket untuk usaha 

kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan 

sistem, dan kualitas kemampuan teknis. 

d. Pasal 65 ayat 4 

Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banya 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan 

peruntukannya bag usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut 

kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. 

e. Pasal 20 ayat 2 

Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang / Jasa, dilarang: 

b. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang / Jasa yang 

tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat 

efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; 
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c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifat dan 

jenis pekerjaannya harus dipisahkan; 

d. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang / Jasa yang besaran nilainya 

seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan / atau 

e. memecah Pengadaan Barang / Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud 

menghindari Tender/Seleksi. 

 

Pemaketan dalam pengadaan Barang / Jasa seringkali dimanfaatkan bagi para pelaku 

penyimpangan untuk menguntungkan diri sendiri/kelompok, dengan cara bekerja sama 

dengan rekanan tertentu yang memiliki lebih dari satu usaha, yang kemudian dengan sengaja 

dimenangkan oleh PA/KPA dalam lelang/tender dengan dalih pemaketan. Hal tersebut 

tentunya melanggar prinsip pengadaan yaitu adil dan bersaing, dan sudah pasti termasuk 

dalam perbuatan melawan hukum yang harus ditindaklanjuti. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 51, Pasal 18 ayat 7, Pasal 21 ayat 2, Pasal 21 ayat 1 

Peraturan LKPP LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 25, LKPP Nomor 9 Tahun 

Perbuatan Melawan Hukum 

PA/KPA menetapkan konsilidasi dengan tidak memperhatikan 

ketentuan yang berlaku 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Konsolidasi pengadaan Barang / Jasa pemerintah merupakan suatu strategi pengadaan, 

dimana beberapa paket pengadaan Barang / Jasa sejenis akan digabungkan. PA/KPA 

bertugas untuk menggabungkan paket-paket Barang / Jasa tersebut menjadi satu atau 

beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan pengadaan Barang / Jasa 

melalui penyedia. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 51 

Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa adalah strategi Pengadaan Barang / Jasa yang 

menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis. 

b. Pasal 18 ayat 7 

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: 

a) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 

b) Penyusunan perkiraan biaya/RAB; 

c) Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa; 

d) Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa; dan 

e) Penyusunan biaya pendukung. 

c. Pasal 21 ayat 2 

Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PA/KPA dan / atau 

UKPBJ. 

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 

a. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa 

Pemerintah Pasal 25 

2018 Lampiran Nomor 6.1 

Solusi Pencegahan PA/KPA seharusnya lebih memperhatikan apa yang dilarang 

dalam aturan pemaketan Barang / Jasa 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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1) Konsolidasi dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dalam 

perencanaan pengadaan, yaitu: 

a) PA dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA dan / atau antar PA/KPA; 

b) KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PA/KPA; dan 

c) PA/KPA dapat mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing. 

2) Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dapat dilakukan sebelum atau sesudah 

pengumuman RUP. 

3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kegiatan 

pemaketan Pengadaan Barang / Jasa atau perubahan RUP. 

4) Konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemaketan. 

 

b. Pasal 21 ayat 1  

Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, 

persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia, dan / atau persiapan pemilihan 

Penyedia. 

c. LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang 

/ Jasa melalui Penyedia Lampiran Nomor 6.1 

Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa oleh PA/KPA dengan menggabungkan paket-

paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang 

dilaksanakan bersamaan dengan persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui 

Penyedia. 

Paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis merupakan paket yang terdiri dari Barang / 

Jasa dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (seksi, divisi, 

kelompok, kelas, sub kelas, kelompok komoditas, dan / atau komoditas) yang sama. 

Konsolidasi juga dengan memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha antara lain 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan pokok, golongan, 

sub golongan, dan / atau kelompok), kapasitas suplai/produksi lokasi 

pekerjaan, dan / atau lokasi Pelaku Usaha. 

Konsolidasi oleh PA/KPA sebagai berikut: 

a) PA/KPA menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan dari PA/KPA. 

b) PA/KPA melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk 

mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis. 
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c) PA/KPA melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan 

Barang / Jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk 

menghindari Tender/Seleksi. 

d) PA/KPA melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis 

yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai 

maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus 

juta rupiah). 

e) PA/KPA dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan 

Barang / Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat 

pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di 

beberapa lokasi/daerah masing-masing. 

f) PA/KPA mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA. 

g) Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA, maka 

ditindaklanjuti dengan perubahan RUP. Selanjutnya PA/KPA menyampaikan 

hasil Konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ untuk dilakukan pemilihan 

Penyedia. 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara / 

daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya dikeluarkan 

oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  penyimpangan 

(sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Perbuatan Melawan Hukum 

PA/KPA tidak memiliki skeptisme profesional dalam menilai paket 

pengadaan barang/jasa yang akan dikonsolidasi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PA/KPA dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap 

proses pengadaan, didampingi oleh pihak lain yaitu PA/KPA dan UKPBJ. Dalam hal 

konsolidasi, pengadaan dapat dilaksanakan oleh PA/KPA/PA/KPA atau UKPBJ. Adapun 

konsolidasi oleh PA/KPA telah dijelaskan dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 21 ayat 1, 

dimana PA/KPA harus teliti dalam menyatukan atau memusatkan paket pengadaan agar tetap 

terlaksananya prinsip efisiensi dalam pengadaan. Perlakuan konsolidasi pengadaan yang 

dilakukan PA/KPA dan UKPBJ memiliki beberapa titik perbedaan yang dijelaskan dalam 

pasal ini. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 51 

Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa adalah strategi Pengadaan Barang / Jasa yang 

menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis. 

b. Pasal 18 ayat 7 

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: 

a) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 

b) Penyusunan perkiraan biaya/RAB; 

c) Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa; 

d) Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa; dan 

e) Penyusunan biaya pendukung. 

c. Pasal 21 ayat 1 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 51, Pasal 18 ayat 7, Pasal 21 ayat 1, Pasal 21 ayat 2 

Peraturan LKPP LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 25, LKPP Pasal 9 Tahun 2018 

Lampiran 6.2 

Solusi 

Pencegahan 

PA/KPA harus tetap memiliki skeptisme professional yang digunakan 

dalam menilai paket pengadaan Barang / Jasa yang akan di 

konsolidasi. 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, 

persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia, dan / atau persiapan pemilihan 

Penyedia. 

d. Pasal 21 ayat 2 

Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PA/KPA dan / atau 

UKPBJ 

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 

a. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa 

Pemerintah Pasal 25 

1) Konsolidasi dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dalam 

perencanaan pengadaan, yaitu: 

d) PA dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA dan / atau antar PA/KPA; 

e) KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PA/KPA; dan 

f) PA/KPA dapat mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing. 

2) Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dapat dilakukan sebelum atau sesudah 

pengumuman RUP. 

3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kegiatan 

pemaketan Pengadaan Barang / Jasa atau perubahan RUP. 

4) Konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemaketan. 

b. LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang 

/ Jasa melalui Penyedia Lampiran Nomor 6.1 

Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa oleh UKPBJ dengan menggabungkan paket-

paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang 

dilakukan sebelum persiapan 

pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan.  

Paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis merupakan paket yang terdiri dari Barang / 

Jasa dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (seksi, divisi, 

kelompok, kelas, sub kelas, kelompok komoditas, dan / atau komoditas) yang sama. 

Konsolidasi juga dengan memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha antara lain 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan pokok, golongan, 

sub golongan, dan / atau kelompok), kapasitas suplai/produksi lokasi 

pekerjaan, dan / atau lokasi Pelaku Usaha. 

Konsolidasi oleh UKPBJ sebagai berikut: 
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a) UKPBJ menerima Dokumen Persiapan Pengadaan melalui Penyedia dari 

PA/KPA. 

b) UKPBJ melakukan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan untuk mendapatkan 

data/informasi paket-paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis. 

c) UKPBJ dapat mengusulkan perubahan spesifikasi teknis/KAK, HPS, dan / atau 

rancangan kontrak kepada PA/KPA. 

d) UKPBJ melakukan koordinasi kepada PA/KPA untuk melaksanakan strategi 

Tender/Seleksi bersama/Tender itemized atas beberapa paket Pengadaan Barang 

/ Jasa sejenis. 

e) UKPBJ melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang 

/ Jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari 

Tender/Seleksi. 

f) UKPBJ melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis 

yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai 

maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus 

juta rupiah) 

g) UKPBJ dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan 

Barang / Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat 

pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di 

beberapa lokasi/daerah masingmasing. 

h) UKPBJ mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA/PA/KPA. 

i) Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA, maka 

ditindaklanjuti dengan perubahan RUP. Selanjutnya PA/KPA/PA/KPA 

menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ untuk 

dilakukan pemilihan Penyedia. 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

Perbuatan Melawan Hukum 

RUP diumumkan sebelum penetapan alokasi anggaran belanja 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 10, Pasal 1 ayat 19, Pasal 2, Pasal 18 ayat 8, Pasal 22 

ayat 2, Pasal 22 ayat 3, Pasal 22 ayat 4, Pasal 22 ayat 5, Pasal 50 

ayat 8, Pasal 52 ayat 2, Pasal 22 ayat 1 

Solusi Pencegahan PA/KPA memastikan ketersediaan dan penggunaan anggaran, 

jangan sampai meloloskan RUP sebelum adanya alokasi 

anggaran, serta memastikan tidak terjadi pemborosan dan / atau 

kebocoran anggaran 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Salah satu tugas PA/KPA adalah menuangkan rencana pengadaan ke dalam Rencana Umum 

Pengadaan (RUP), dan diumumkan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.  

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 10 

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PA/KPA 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. 

b. Pasal 1 ayat 19 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah 

daftar rencana 

Pengadaan Barang / Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga / 

Perangkat Daerah. 

c. Pasal 2 

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi: 

a) Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Kementerian / Lembaga / Perangkat 

Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD; 

b) Pengadaan Barang / Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari 

APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang 

/ Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam 

negeri dan / atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan / atau 

Pemerintah Daerah; dan / atau 

c) Pengadaan Barang / Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari 

APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang 

/ Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau 

hibah luar negeri. 

d. Pasal 18 ayat 8 

Hasil perencanaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dimuat dalam RUP. 

e. Pasal 22 ayat 2 

Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

f. Pasal 22 ayat 3 

Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan 

melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

g. Pasal 22 ayat 4 

Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

ditambahkan dalam situs web Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah, papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan / atau media lainnya. 

h. Pasal 22 ayat 5 
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Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket 

pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA). 

i. Pasal 50 ayat 8 

Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan. 

j. Pasal 52 ayat 2 

PA/KPA dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak 

dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup 

tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran 

belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. 

k. Pasal 22 ayat 1 

Pengumuman RUP Kementerian / Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi 

anggaran belanja. 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 19, Pasal 2, Pasal 22 ayat 2, Pasal 22 ayat 3, Pasal 22 

ayat 5, Pasal 22 ayat 8, Pasal 50 ayat 8, Pasal 52 ayat 2, Pasal 22 

ayat 2 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Perbuatan Melawan Hukum 

RUP diumumkan sebelum rancangan APBD disetujui Pemda dan DPRD 
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Solusi Pencegahan PA/KPA memastikan ketersediaan dan penggunaan anggaran, 

jangan sampai meloloskan RUP sebelum adanya alokasi 

anggaran, serta memastikan tidak terjadi pemborosan dan / atau 

kebocoran anggaran 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban? 

Penjelasan 

PA/KPA pada hakikatnya melaksanakan tugasnya sejak proses rencana kerja dan anggaran. 

PA/KPA harus memastikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui 

Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.  

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 19 

Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah 

daftar rencana 

Pengadaan Barang / Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga / 

Perangkat Daerah. 

b. Pasal 2 

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi: 

d) Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Kementerian / Lembaga / Perangkat 

Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD; 

e) Pengadaan Barang / Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari 

APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang 

/ Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam 

negeri dan / atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan / atau 

Pemerintah Daerah; dan / atau 

f) Pengadaan Barang / Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari 

APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang 

/ Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau 

hibah luar negeri. 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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c. Pasal 22 ayat 1 

Pengumuman RUP Kementerian / Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi 

anggaran belanja. 

d. Pasal 22 ayat 3 

Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan 

melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

e. Pasal 22 ayat 4 

Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

ditambahkan dalam situs web Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah, papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan / atau media lainnya. 

f. Pasal 22 ayat 5 

Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket 

pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA). 

g. Pasal 50 ayat 8 

Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan. 

h. Pasal 52 ayat 2 

PA/KPA dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak 

dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup 

tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran 

belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. 

i. Pasal 22 ayat 2 

Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Perbuatan Melawan Hukum 

Pengumuman RUP tidak menggunakan aplikasi SIRUP 
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Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang.  

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 22 ayat 4, Pasal 50 ayat 9, Pasal 50 ayat 10, Pasal 22 ayat 3 

Solusi Pencegahan Pengumuman RUP dilaksanakan menggunakan aplikasi SIRUP 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?   

Penjelasan 

Menurut LKPP Nomor 7 Tahun 2018, Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 

adalah sistim informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan 

mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 22 ayat 4 

Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

ditambahkan dalam situs web Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah, papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan / atau media lainnya. 

b. Pasal 50 ayat 9 

Untuk Barang / Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, 

pemilihan dapat 

dilaksanakan setelah: 

a) Penetapan Pagu Anggaran K/L; atau 

b) Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Pasal 50 ayat 10 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP 

diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP. 

d. Pasal 22 ayat 3 

Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan 

melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 22 ayat 3, Pasal 50 ayat 4, Pasal 50 ayat 10, Pasal 22 ayat 

4 

Solusi Pencegahan Adanya pemantauan berkelanjutan atas web K/L/D/I dari pihak 

LKPP maupun inspektorat 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Salah satu prinsip dalam pengadaan Barang / Jasa yaitu prinsip transparansi. Proses 

pengadaan selama ini telah berusaha untuk memenuhi prinsip transparansi tersebut dengan 

Perbuatan Melawan Hukum 

PA/KPA mengunggah data palsu atau melakukan rekayasa terhadap 

RUP yang diunggah dalam aplikasi SIRUP maupun website 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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berbagai cara, diantaranya adalah menggunakan proses pelelangan terbuka, mengumumkan 

RUP dalam aplikasi SIRUP, serta menambahkan pengumuman RUP melalui website 

Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, 

surat kabar, dan / atau media lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta 

menekan angka korupsi. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 22 ayat 3 

Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan 

melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

b. Pasal 50 ayat 4 

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; 

b) Peserta hanya memasukan penawaran harga; 

c) Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan 

d) Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. 

c. Pasal 50 ayat 10 

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP 

diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP. 

d. Pasal 22 ayat 4 

Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

ditambahkan dalam situs web 

Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat, surat kabar, dan / atau media lainnya 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Perbuatan Melawan Hukum 

Penetapan ulang RUP dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan 

diri sendiri atau kelompok. 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Dalam pelaksanaannya, revisi/perubahan terhadap DIPA atau DPA seringkali terjadi 

disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dapat diterima. Apabila PA/KPA dan UKPBJ 

menyepakati perubahan atas RUP yang dikarenakan perubahan DIPA/DPA tersebut maka 

perubahan diusulkan oleh PA/KPA kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali. Namun 

apabila terdapat perbedaan pendapat antara PA/KPA dengan UKPBJ, maka PA/KPA 

mengajukan kendala tersebut kepada PA/KPA untuk diputuskan, dan keputusan PA/KPA 

bersifat final. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 19 

Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah 

daftar rencana Pengadaan Barang / Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian / 

Lembaga / Perangkat Daerah. 

b. Pasal 18 ayat 8 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 19, Pasal 18 ayat 8, Pasal 50 ayat 8, Pasal 22 ayat 5 

Solusi Pencegahan PA/KPA memiliki kendali yang memadai untuk memastikan 

perubahan DIPA tidak bertujuan untuk hal yang menyimpang 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Hasil perencanaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dimuat dalam RUP. 

c. Pasal 50 ayat 8 

Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan. 

d. Pasal 22 ayat 5  

Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket 

pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 33, Pasal 1 ayat 44, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 

25 ayat 1 

Solusi Pencegahan Terdapat review pekerjaan persiapan oleh PA/KPA  

Perbuatan Melawan Hukum 

PA/KPA dalam melaksanakan persiapan pengadaan tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Persiapan pengadaan Barang / Jasa dilakukan setelah RKA K/L disetujui oleh DPR atau 

RKA Daerah disetujui oleh DPRD. Persiapan pengadaan yang menjadi tugas PA/KPA yaitu 

menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK, 

serta menetapkan uang muka dan jaminan-jaminan yang melekat dalam pengadaan.  

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 33 

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga 

Barang / Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA. 

b. Pasal 1 ayat 44 

Kontrak Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 

perjanjian tertulis antara PA/KPA/PA/KPA dengan Penyedia Barang / Jasa atau 

pelaksana Swakelola. 

c. Pasal 26 

1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead 

cost). 

3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. 

4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

5) HPS digunakan sebagai: 

a) Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan / atau kewajaran harga 

satuan; 

b) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 

c) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi 

penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai 

HPS. 

6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. 
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7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang / Jasa dengan Pagu 

Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, 

dan Tender pekerjaan terintegrasi. 

8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas 

akhir untuk: 

a) Pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau 

b) Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. 

d. Pasal 28 

1) Bentuk Kontrak terdiri atas: 

a) Bukti pembelian/pembayaran; 

b) Kuitansi; 

c) Surat Perintah Kerja (SPK); 

d) Surat perjanjian; dan 

e) Surat pesanan. 

2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

digunakan untuk Pengadaan Barang / Jasa Lainnya dengan nilai 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) SPK 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 / Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 

dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling 

sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan 

Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah). 

6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk 

Pengadaan Barang / Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko 

daring. 
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7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, diatur dalam peraturan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan / atau 

menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. 

e. Pasal 29 

1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. 

2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil; 

b) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-

kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau 

c) Paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak 

Tahun Jamak. 

3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat 

dalam Dokumen Pemilihan. 

f. Pasal 25 ayat 1 

Persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia oleh PA/KPA meliputi kegiatan: 

a. menetapkan HPS; 

b. menetapkan rancangan kontrak; 

c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan / atau 

d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan 

pemeliharaan, sertifikat garansi, dan / atau penyesuaian harga. 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

Perbuatan Melawan Hukum 

PA/KPA melakukan penyusunan HPS tidak berdaskan keahlian dan data 

yang dapat dipertanggungjawabkan 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Dalam menyusun HPS, PA/KPA harus menggunakan keahlian dan keprofesionalan yang 

dimilikinya sehingga mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Perpres 

70 Tahun 2012 pasal 66 ayat 7 disebutkan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara 

keahlian berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan meliputi: 

a. Harga pasar setempat yaitu harga Barang / Jasa dilokasi Barang / Jasa 

diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang dan 

jasa. 

b. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) 

c. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan 

sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan 

d. Daftar biasa/tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal 

e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan 

faktor perubahan biaya 

f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan / atau kurs tengah Bank Indonesia 

g. Hasil perbandingan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun 

pihak lain 

h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer‟s 

estimate) 

i. Norma index, dan / atau 

j. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.  

Daerah ditetapkan pihak yang berwenang.  

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 33, Pasal 25, Pasal 26 ayat 5, Pasal 26 ayat 1 

Solusi Pencegahan PA/KPA sebaiknya melakukan penyusunan HPS berdaskan 

keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 33 

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga 

Barang / Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA. 

b. Pasal 25 

Persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia oleh PA/KPA meliputi 

kegiatan: 

a) Menetapkan HPS; 

b) Menetapkan rancangan kontrak; 

c) Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan / atau 

d) Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan 

pemeliharaan, sertifikat garansi, dan / atau penyesuaian harga. 

c. Pasal 26 ayat 5 

a) Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan / atau kewajaran harga 

satuan; 

b) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 

c) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran 

yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. 

d. Pasal 26 ayat 1 

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Perbuatan Melawan Hukum 

Keuntungan dan overhead cost dilipatgandakan untuk menguntungkan 

diri sendiri atau kelompok 

Pasal 26 ayat 2 HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 26 ayat 1, Pasal 26 ayat 5, Pasal 37 ayat 2 huruf c, Pasal 

26 ayat 2 

Solusi Pencegahan Prosentase keuntungan mengikuti ketentuan yang berlaku, serta 

biaya tidak langsung yang dimasukkan secara wajar 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 26 ayat 1 

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Pasal 26 ayat 5 

HPS digunakan sebagai: 

a) Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan / atau kewajaran harga 

satuan; 

b) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 

c) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran 

yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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c. Pasal 37 ayat 2 huruf c  

Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh 

kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung 

(overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran. 

d. Pasal 26 ayat 2 

HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost). 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara / 

daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya dikeluarkan 

oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  penyimpangan 

(sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 5, Pasal 6, Pasal 26 ayat 1, Pasal 26 ayat 3 

Solusi 

Pencegahan 

Mendokumentasikan riwayat penyusunan HPS serta memberikan data 

kepada pihak yang membutuhkan 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban? 

Penjelasan 

Perbuatan Melawan Hukum 

Rincian HPS dengan sengaja tidak dipublikasikan dan bersifat tertutup 

saat dimintai 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Prinsip transparansi atau keterbukaan harus selalu diterapkan dalam proses pengadaan 

Barang / Jasa, tidak terkecuali nilai HPS yang telah ditetapkan. Namun demikian, PA/KPA 

tetap harus menjaga sikap professional untuk menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan 

Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan dalam pengadaan Barang / Jasa. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

2. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 5 

Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa meliputi: 

a) Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang / Jasa; 

b) Melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan 

kompetitif; 

c) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan 

Barang / Jasa; 

d) Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang / Jasa; 

e) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; 

f) Mendorong penggunaan Barang / Jasa dalam negeri dan Standar Nasional 

Indonesia (SNI); 

g) Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah; 

h) Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan 

i) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. 

b. Pasal 6 

Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 

a) Efisien; 

b) Efektif; 

c) Transparan; 

d) Terbuka; 

e) Bersaing; 

f) Adil; dan 

g) Akuntabel. 

c. Pasal 26 ayat 1 
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HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d. Pasal 26 ayat 3 

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 26 ayat 1, Pasal 26 ayat 2, Pasal 26 ayat 5, Pasal 26 ayat 4 

Solusi 

Pencegahan 

Perhitungan HPS dan penambahan PPN dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Nilai HPS merupakan total dari nilai Barang / Jasa yang telah diperoleh dan dapat 

dipertanggungjawabkan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PA/KPA harus 

dapat memastikan bahwa nilai PPN telah dihitung dengan benar. 

Perbuatan Melawan Hukum 

Terdapat rekayasa dalam penambahan PPN pada HPS 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 26 ayat 1 

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Pasal 26 ayat 2 

HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost). 

c. Pasal 26 ayat 5 

HPS digunakan sebagai: 

a) Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan / atau kewajaran harga 

satuan; 

b) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 

c) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran 

yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. 

d. Pasal 26 ayat 4 

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

Terdapat rekayasa atau manipulasi dalam penetapan HPS 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 33, Pasal 25, Pasal 33 ayat 1, Pasal 33 ayat 3, Pasal 26 

ayat 5 

Solusi 

Pencegahan 

PA/KPA harus bisa bertindak secara netral tanpa ada pengaruh dari 

pihak lain maupun dirinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan 

dari kegiatan pengadaan. 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Sesuai dengan akronim nya, Harga Perkiraan Sendiri, merupakan suatu perkiraan yang 

nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dari 

penyedia maupun harga satuan. PA/KPA bertugas untuk memastikan apakah harga 

penawaran dibawah 80% atau di atas 80% dari HPS, serta memastikan nilai dari jaminan 

pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS. PA/KPA harus 

bisa bertindak secara netral tanpa ada pengaruh dari pihak lain maupun dirinya sendiri untuk 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 33 

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga 

Barang / Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA. 

b. Pasal 25 

Persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia oleh PA/KPA meliputi 

kegiatan: 

a) Menetapkan HPS; 

b) Menetapkan rancangan kontrak; 

c) Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan / atau 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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d) Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan 

pemeliharaan, sertifikat garansi, dan / atau penyesuaian harga. 

c. Pasal 33 ayat 1 

Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c 

diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

d. Pasal 33 ayat 3 

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

a) Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai 

dengan 100% (serratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% 

(lima persen) dari nilai kontrak; atau 

b) Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari 

nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS. 

e. Pasal 26 ayat 5 

HPS digunakan sebagai: 

a) alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan / atau kewajaran harga 

satuan; 

b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 

c) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran 

yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

HPS disusun dengan adanya manipulasi atau rekayasa yang 

menyebabkan kerugian negara 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Daerah ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 26 ayat 5, Pasal 26 ayat 6 

Solusi Pencegahan Bersikap netral pada saat penyusunan HPS 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

2. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 26 ayat 5 

HPS digunakan sebagai: 

a) Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan / atau kewajaran harga 

satuan; 

b) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 

c) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran 

yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. 

b. Pasal 26 ayat 6 

HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA tidak melakukan penyusunan HPS sesuai dengan ketentuan 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

menerima uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 26 ayat 5, Pasal 28 ayat 6, Pasal 38 ayat 2 , Pasal 26 ayat 7 

Solusi Pencegahan PA/KPA sebaiknya memahami ketentuan yang berlaku dalam 

penyusunan HPS 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban? 

Penjelasan 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 26 ayat 5 

HPS digunakan sebagai: 

a) Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan / atau kewajaran harga 

satuan; 

b) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 

c) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran 

yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. 

b. Pasal 28 ayat 6 

Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk 

Pengadaan Barang / Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring. 

c. Pasal 38 ayat 2  

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk 

Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. 

d. Pasal 26 ayat 7 

Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang / Jasa dengan Pagu 

Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan 

Tender pekerjaan terintegrasi. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 33, Pasal 25, Pasal 26 ayat 1, Pasal 26 ayat 2, Pasal 26 

ayat 3, Pasal 26 ayat 4,  Pasal 26 ayat 5, Pasal 26 ayat 8 

Peraturan LKPP LKPP Nomor 9 Tahun 2019 Lampiran Nomor 2.2.3 

Solusi Pencegahan Menyusun deadline atau target kerja untuk penyusunan HPS 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

Penetapan HPS lebih dari 28 hari dan harga yang ditetapkan terdapat 

ketidakwajaran 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Penyusunan HPS dengan ketentuan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum 

pemasukan penawaran dan pemasukan dokumen kualifikasi, bertujuan untuk memastikan 

bahwa harga perkiraan yang akan digunakan masih berlaku dan wajar untuk digunakan. 

PA/KPA harus dapat memastikan bahwa penyunan HPS dapat dilakukan dan diselesaikan 

sebelum 28 hari pelaksanaan pengadaan.  

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 33 

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga 

Barang / Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA. 

b. Pasal 25 

Persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia oleh PA/KPA meliputi 

kegiatan: 

a) Menetapkan HPS; 

b) Menetapkan rancangan kontrak; 

c) Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan / atau 

d) Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan 

pemeliharaan, sertifikat garansi, dan / atau penyesuaian harga. 

c. Pasal 26 ayat 1 

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d. Pasal 26 ayat 2 

HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost). 

e. Pasal 26 ayat 3 

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. 

f. Pasal 26 ayat 4 

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

g. Pasal 26 ayat 5 

HPS digunakan sebagai: 

a) Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan / atau kewajaran harga 

satuan; 
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b) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 

c) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran 

yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. 

h. Pasal 26 ayat 8 

Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir 

untuk: 

a) pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau 

b) pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. 

 

2. LKPP Nomor 9 Tahun 2019 Lampiran Nomor 2.2.3 

PA/KPA menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. 

HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PA/KPA. Nilai HPS paling tinggi 

sama dengan nilai Pagu Anggaran. 

Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir: 

a) Penyampaian penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau 

b) Penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. 

 

 

 

 

 

  

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Perbuatan Melawan 

Hukum 

PA/KPA menetapkan metode pemilihan penyedia tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA menetapkan metode pemilihan penyedia tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 26, Pasal 1 ayat 28, Pasal 13, Pasal 50, Pasal 38 ayat 1 

Solusi Pencegahan PA/KPA seharusnya memahami setiap ketentuan metode pemilihan 

penyedia 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Bagi pelaksana pemilihan, dimana PA/KPA termasuk salah satunya, harus betul-betul 

melakukan kaji ulang atas identifikasi kebutuhan dalam rangka memutuskan metode 

pemilihan penyedia, sehingga pelaksanaan pemilihan tidak melanggar prinsip dan etika 

dalam pengadaan Barang / Jasa. PA/KPA dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila 

terdapat kesalahan maupun kelalaian atas pemilihan penyedia yang mengakibatkan kerugian 

keuangan negara sebagai bentuk keuntungan pribadi atau kelompok. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 26 

Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang / Jasa 

yang disediakan oleh Pelaku Usaha. 

b. Pasal 1 ayat 28 

Penyedia Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku 

Usaha yang menyediakan Barang / Jasa berdasarkan kontrak. 

c. Pasal 13 

1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf e memiliki tugas: 

a) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; 

b) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog 

elektronik; dan 

c) Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 

b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi 

dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah). 

2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) 

orang. 

3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota 

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang 

berjumlah gasal. 

4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. 

d. Pasal 50 

1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: 

a) Pelaksanaan Kualifikasi; 

b) Pengumuman dan / atau Undangan; 

c) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; 

d) Pemberian Penjelasan; 

e) Penyampaian Dokumen Penawaran; 

f) Evaluasi Dokumen Penawaran; 

g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan 

h) Sanggah. 

2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan 

pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding. 

3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa 

Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan 

biaya setelah masa sanggah selesai. 

4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; 

b) Peserta hanya memasukan penawaran harga; 

c) Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan 

d) penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. 
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5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk Barang / Jasa yang 

menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan / atau strategis yang ditetapkan 

oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. 

6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) 

Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. 

7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: 

a) Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang 

/ Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau 

b) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi 

teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang 

menggunakan SPK. 

8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan. 

9) Untuk Barang / Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, 

pemilihan dapat dilaksanakan setelah: 

a) Penetapan Pagu Anggaran K/L; atau 

b) Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah 

RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP. 

11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara 

berulang (E-reverse Auction). 

e. Pasal 38 ayat 1 

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

a) E-purchasing; 

b) Pengadaan Langsung; 

c) Penunjukan Langsung; 

d) Tender Cepat; dan 

e) Tender. 

 

 

 

 

 

 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

PA/KPA tidak menggunakan metode E-Purchasing dalam keadaan 

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sudah tercantum dalam 

katalog elektronik, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri 

atau kelompok. 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Perbuatan 

Melawan Hukum 

PA/KPA tidak menggunakan metode E-Purchasing dalam keadaan 

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sudah tercantum dalam 

katalog elektronik, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri 

atau kelompok. 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 35, Pasal 11 ayat 1 huruf I, Pasal 28 ayat 6, Pasal 50 ayat 

5, Pasal 80 ayat 2, Pasal 38 ayat 2 

Peraturan LKPP  

Solusi 

Pencegahan 

PA/KPA memiliki kendali yang memadai atas ketersediaan produk 

pengadaan dalam e-catalogue 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Kementerian / Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan 

e-Purchasing terhadap Barang / Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik 

sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengadaan 

yang berlaku terutama prinsip efektivitas dan efisiensi. 

LKPP melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / 

Jasa Melalui E-Purchasing. Poin 2 menyebutkan bahwa Kewajiban K/L/D/I melakukan e-

Purchasing sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan dalam hal: 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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1. Barang / Jasa belum tercantum dalam e-Catalogue; 

2. Spesifikasi teknis Barang / Jasa yang tercantum pada e-Catalogue tidak sesuai dengan 

spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh K/L/D/I; 

3. Penyedia Barang / Jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap Barang 

/ Jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi; 

4. Penyedia Barang / Jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun 

keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan 

Barang / Jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (stock); 

5. Penyedia Barang / Jasa tidak mampu melayani pemesanan Barang / Jasa karena 

keterbatasan jangkauan layanan penyedia Barang / Jasa; 

6. Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyediakan Barang / Jasa sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA)/Pejabat yang 

ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan Barang / Jasa; 

7. Penyedia Barang / Jasa dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara 

dalam sistem transaksi e-Purchasing; dan / atau 

8. Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasi harga Barang / 

Jasa melalui e-Purchasing untuk komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, 

merek, tempat, spesifikasi teknis,dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga 

Barang / Jasa yang diadakan selain melalui e-Purchasing. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 35 

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara 

pembelian Barang / Jasa melalui sistem katalog elektronik. 

b. Pasal 11 ayat 1 huruf I 

PA/KPA dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

c memiliki tugas: melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

c. Pasal 28 ayat 6 

Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk 

Pengadaan Barang / Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring. 

d. Pasal 50 ayat 5 
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Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk Barang / Jasa yang menyangkut 

pemenuhan kebutuhan nasional dan / atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, 

kepala lembaga, atau kepala daerah. 

e. Pasal 80 ayat 2 

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing 

berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat 

pesanan. 

f. Pasal 38 ayat 2 

E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog 

elektronik. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Perbuatan Melawan 

Hukum 

PA/KPA menggunakan metode pengadaan langsung untuk 

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 

200.000.000,- 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja yang menerima 

uang dari kegiatan pengadaan 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 40, Pasal 12, Pasal 38 ayat 1, Pasal 43 ayat 1, Pasla 50 

ayat 7 

Pasal 38 ayat 3 

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Peraturan LKPP  

Solusi Pencegahan Melaksanakan metode pengadaan langsung sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pengadaan langsung merupakan salah satu metode dalam pemilihan penyedia yang 

dilakukan dalam rangka penyederhanaan ketentuan dan tata cara, dengan ketentuan nilai 

pengadaan kurang dari Rp 200.000.000,00, dibutuhkan dalam waktu yang relatif singkat, dan 

bukan merupakan barang khusus dan / atau keadaan tertentu.  

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 40 

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode 

pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

b. Pasal 12 

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf d memiliki tugas: 

a) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; 

b) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk 

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling 

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

c) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk 

pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah); dan 

d) Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). 

c. Pasal 38 ayat 1 

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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a) E-purchasing; 

b) Pengadaan Langsung; 

c) Penunjukan Langsung; 

d) Tender Cepat; dan 

e) Tender. 

d. Pasal 43 ayat 1 

Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa 

Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan 

metode satu file. 

e. Pasal 50 ayat 7 

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: 

a) Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang / 

Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau 

b) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan 

harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan 

SPK. 

f. Pasal 38 ayat 3 

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 

untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Perbuatan 

Melawan Hukum 

Penunjukan pemenang yang terjadi dalam bentuk surat penunjukan 

yang tidak lengkap 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain /  Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

Penunjukan pemenang yang terjadi dalam bentuk surat penunjukan yang 

tidak lengkap 
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Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 13, Pasal 1 ayat 39, Pasal 12B, Pasal 12C,  Pasal 38 

ayat 4 

Peraturan LKPP Peraturan LKPP no. 2 th 2018 Pasal 1 ayat 15 

Solusi Pencegahan Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) agar diperiksa secara 

meyeluruh oleh pihak yang kompeten dan independen serta tidak 

terafiliasi (bebas) 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Penunjukan langsung merupakan metode pemilihan penyedia Barang / Jasa dengan cara 

menunjuk langsung penyedia Barang / Jasa yang memenuhi syarat. Berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 38 disebutkan bahwa penunjukan langsung dapat 

dilakukan dalam hal: 

a. Keadaan tertentu, dan / atau 

b. Pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus 

 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

Pasal 1 ayat 13 

Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang 

bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-

Purchasing. 

a. Pasal 1 ayat 39 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

b. Pasal 12 poin b 

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 huruf d memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan 

langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai 

paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

c. Pasal 12 poin c 

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 huruf d memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan 

langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

d. Pasal 38 ayat 4 

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 

untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

 

2. Peraturan LKPP no. 2 th 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog 

Elektronik dan E-Purchasing Pasal 1 ayat 15, bahwa Pejabat Pengadaan adalah personil 

yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan 

pemesanan dalam E-Purchasing. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

Perencanaan yang ditunda-tunda pengesahannya, untuk dapat 

dilakukan metode penunjukan langsung 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Daerah ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 13, Pasal 1 ayat 39, Pasal 12B, Pasal 12C,  Pasal 38 

ayat 4, Pasal 38 ayat 5 

Peraturan LKPP Peraturan LKPP no. 2 th 2018 Pasal 1 ayat 15 

Solusi Pencegahan Menyusun dokumen kajian yang berisi alasan pemilihan penyedia 

Barang / Jasa tertentu (seperti penunjukkan langsung  atau 

pemilihan langsung)  

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Penunjukan langsung merupakan metode pemilihan penyedia Barang / Jasa dengan cara 

menunjuk langsung penyedia Barang / Jasa yang memenuhi syarat. Adapun syarat atau 

ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

- Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen 

internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; 

- Barang / Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, 

perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan 

Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala 

negara/kepala pemerintahan, atau Barang / Jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan 

ketentuan perundang/undangan; 

- Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu 

kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak 

dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; 

- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) 

Pelaku Usaha yang mampu; 

- Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, 

serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan 

ketahanan pangan; 

- Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang 

bersangkutan; 

- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan 

oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, 

atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau 

- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang 

mengalami kegagalan. 

 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 13 

Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang 

bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-

Purchasing. 

b. Pasal 1 ayat 39 

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

c. Pasal 12 poin b 

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 huruf d memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan 

langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai 

paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

d. Pasal 12 poin c 

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 huruf d memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan 

langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

e. Pasal 38 ayat 4 
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Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilaksanakan untuk 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.  

f. Pasal 38 ayat 5 Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti 

komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; 

b) Barang / Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi 

intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, 

Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu 

negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Barang / Jasa lain 

bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem 

konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan 

yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan 

sebelumnya; 

d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 

1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; 

e) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, 

dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani 

dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat 

untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; 

f) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan 

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh 

pengembang yang bersangkutan; 

g) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat 

dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin 

dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk 

mendapatkan izin dari pemerintah; atau 

h) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender 

ulang mengalami kegagalan. 

 

2. Peraturan LKPP no. 2 th 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog 

Elektronik dan E-Purchasing Pasal 1 ayat 15, bahwa Pejabat Pengadaan adalah personil 
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yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan 

pemesanan dalam E-Purchasing. 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 19 ayat 2,  pasal 50 ayat 4, Pasal 38 ayat 6 

Solusi Pencegahan Sebaiknya PA/KPA memahami aturan yang berlaku terkait dengan 

persyaratan pelaksanaan tender cepat 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Tender cepat dilakukan apabila spesifikasi dan volume pekerjaan kontrak sudah dapat 

ditetapkan secara rinci, serta pelaku usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi 

Kinerja Penyedia. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 19 ayat 2 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA tidak memahami persyaratan dalam pelaksanaan tender cepat 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Dalam penyusunan spresifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merk 

terhadap:  

a) Komponen Barang / Jasa;  

b) suku cadang;  

c) bagian dari satu sistem yang sudah ada;  

d) Barang / Jasa dalam katalog elektronik;  

e) Barang / Jasa pada tender cepat. 

b. Pasal 50 ayat 4 

Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; 

 Peserta hanya memasukkan penawaran harga; 

 Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan 

 Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. 

c. Pasal 38 ayat 6 Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dilaksanakan dalam hal: 

a) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan 

b) Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia. 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

Metode tender digunakan dengan tidak mempertimbangkan metode 

lain, dengan maksud atau tujuan tertentu yang menguntungkan diri 

sendiri/orang lain 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 36, Pasal 1 ayat 38, pasal 7 ayat 2 huruf (a), pasal 7 

ayat 2 huruf (f), pasal 13 ayat 1, pasal 20 ayat 2 huruf (d), pasal 25 

ayat 7, pasal 50 ayat 1, pasal 51 ayat 2, pasal 51 ayat 3, Pasal 38 

ayat 7 

Solusi Pencegahan Menentukan HPS berdasarkan pedoman harga SNI maupun harga 

survey langsung ke lapangan, dengan disertai dengan bukti yang 

mencukupi. 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Salah satu metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Pekerjaan Lainnya salah satunya adalah menggunakan Tender. Tender 

sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini dilaksanakan apabila tidak dapat menggunakan 

metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Perpres 16 pasal 38 ayat 1 huruf a 

sampai dengan huruf d, yaitu metode E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan 

Langsung, dan Tender Cepat.  

 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 36 

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya. 

b. Pasal 1 ayat 38 

Tender/Seleksi internasional adalah pemilihan Penyedia Barang / Jasa dengan 

peserta pemilihan dapat berasal dari pelau usaha nasional dan pelaku usaha asing. 

c. Pasal 7 ayat 2 huruf (a) 

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika untuk 

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 



Mitigasi Risiko PA/KPA dalam PBJ berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018  137 

baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak 

sehat dalam Pengadaan Barang / Jasa. Dimana Pertentangan pihak terkait 

sebagaimana yang dimaksud adalah Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti 

pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksim Dewan Komisaris, atau 

personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama. 

d. Pasal 7 ayat 2 huruf (f) 

Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik 

langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan / atau kepemilikan 

sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang 

sama. 

e. Pasal 13 ayat 1 

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 huruf e memiliki tugas: 

a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; 

b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog 

elektronik; dan 

c) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan 

nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

f. Pasal 20 ayat 2 huruf (d) 

Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang / Jasa, dilarang memecah 

Pengadaan Barang / Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari 

Tender/Seleksi. 

g. Pasal 25 ayat 7 

Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang / Jasa dengan Pagu 

Anggaran paling banyak Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), E-Purchasing, dan 

Tender pekerjaan terintegrasi. 

h. Pasal 50 ayat 1 

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: 

1.Pelaksanaan Kualifikasi; 

2.Pengumuman dan / atau Undangan; 
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3.Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; 

4.Pemberian Penjelasan; 

5.Penyampaian Dokumen Penawaran; 

6.Evaluasi Dokumen Penawaran; 

7.Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan 

8.Sanggah. 

i. Pasal 51 ayat 2 

Tender/Seleksi gagal dalam hal: 

1. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 

2. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian 

waktu perpanjangan; 

3. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 

4. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Presiden ini; 

5. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

6. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; 

j. Pasal 51 ayat 3 

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan 

oleh Pokja Pemilihan. 

k. Pasal 38 ayat 7 

Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak 

dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a sampai dengan huruf d. 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Pasal 44 ayat 9 

Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan 

tidak objektif 

 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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lain / Korporasi. 

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 44 ayat 1, Pasal 44 ayat 2, Pasal 44 ayat 9 

Peraturan LKPP LKPP nomor 2 pasal 24 ayat 2 

Solusi Pencegahan PA/KPA dilarang menambah persyaratan kualifiaksi yang 

diskriminatif dan tidak objektif untuk memenangkan salah satu 

penyedia. 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pelarangan dalam menentukan kriteria, persyaratan, atau prosedur pengadaan yang 

diskriminatif dan / atau dengan pertimbangan yang tidak objektif merupakan salah satu 

tindakan pencegahan untuk mengurangi / menghambat / memperkecil dan / atau meniadakan 

persaingan yang tidak sehat sehingga mencegah adanya kerugian yang akan ditimbulkan. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 44 ayat 1 

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan 

persyaratan sebagai penyedia. 

b. Pasal 44 ayat 2 

Kuallifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi. 

c. Pasal 44 ayat 9 

Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan 

tidak objektif 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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2. Peraturan LKPP nomor 2 pasal 24 ayat 2 

Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan lelang/seleksi dengan negosiasi 

mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang E-Tendering, dengan ketentuan 

bahwa sebelum penetapan pemenang, Kelompok Kerja Katalog melakukan negosiasi 

harga terhadap penyedia yang lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 36,  Pasal 38 ayat 7, Pasal 44 ayat 3, Pasal 44 ayat 5, 

Pasal 44 ayat 7, Pasal 46, Pasal 50 ayat 1 

Solusi Pencegahan PA/KPA tidak membocorkan informasi tender kepada penyedia 

sebelum waktu tender dibuka 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA membocorkan informasi tender kepada penyedia sebelum 

waktu tender dibuka 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan yang 

dimulai dari pelaksanaan kualifikasi hingga tahap terakhir yaitu sanggah. Tugas dari 

PA/KPA sendiri adalah mendampingi proses jalannya pelaksanaan tender, dan mencegah 

terjadinya kecurangan yang mungkin timbul dari kegiatan ini. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 36 

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya. 

b. Pasal 38 ayat 7 

Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak 

dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sampai dengan huruf d (E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan 

Langsung, Tender Cepat) 

c. Pasal 44 ayat 3 

Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut: 

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat 

tidak kompleks; atau 

b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan. 

d. Pasal 44 ayat 5 

Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut: 

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat 

kompleks; 

b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau 

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi 

Bada Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya. 

e. Pasal 44 ayat 7 

Hasil prakualifikasi menghasilkan: 

a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 

b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi 

f. Pasal 46 

Dokumen Pemilihan terdiri atas: 
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a. Dokumen Kualifikasi; dan 

b. Dokumen Tender / Seleksi / Penunjukan Langsung / Pengadaan Langsung. 

g. Pasal 50 ayat 1 

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: 

a) Pelaksanaan Kualifikasi; 

b) Pengumuman dan / atau Undangan; 

c) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan 

d) Pemberian Penjelasan; 

e) Penyampaian Dokumen Penawaran; 

f) Evaluasi Dokumen Penawaran; 

g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan 

h) Sanggah. 

 

2. Peraturan LKPP nomor 2 pasal 24 ayat 2 

Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan lelang/seleksi dengan negosiasi 

mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang E-Tendering, dengan ketentuan 

bahwa sebelum penetapan pemenang, Kelompok Kerja Katalog melakukan negosiasi 

harga terhadap penyedia yang lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), 

namun terdapat sanggahan dari peserta maupun sanggahan banding. 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 2, pasal 30 ayat 5, pasal 32 ayat 1, 

pasal 32 ayat 2, Pasal 50 ayat 2 

Solusi Pencegahan PA/KPA dalam menerbitkan SPPBJ seharusnya bersikap 

independen sehingga tidak cenderung memihak pihak tertentu 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban? 

Penjelasan 

Sanggah banding dilakukan apabila penyedia Barang / Jasa yang dalam hal ini peserta lelang 

tidak puas dengan jawaban sanggah yang diberikan. Jika tidak terdapat sanggahan maupun 

sanggahan banding dari peserta, maka PA/KPA dapat menerbitkan Surat Penunjukan 

Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ).  

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 30 ayat 1 

Jaminan Pengadaan Barang / Jasa terdiri atas: 

a) Jaminan Penawaran; 

b) Jaminan Sanggah Banding; 

c) Jaminan Pelaksanaan; 

d) Jaminan Uang Muka; dan 

e) Jaminan Pemeliharaan. 

b. Pasal 30 ayat 2 

Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan 

Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk 

pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 

c. Pasal 30 ayat 5 

Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah 

Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan. 

d. Pasal 32 ayat 1 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 

1% (satu persen) dari nilai total HPS. 

e. Pasal 32 ayat 2 

Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu 

Anggaran. 

f. Pasal 50 ayat 2 

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan 

Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding. 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang 

seharusnya dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya 

intervensi  /  penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga 

nyata). 

Pasal terkait Pasal 50 ayat 7, pasal 40 ayat 4, Pasal 50 ayat 3 

Solusi Pencegahan PA/KPA seharusnya menjalankan klarifikasi dan negosiasi sesuai 

prosedur agar tidak menguntungkan rekanan tertentu 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban? 

Penjelasan 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

Prosedur klarifikasi dan negosiasi tidak dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang ada 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Pekerjaan konsultasi memerlukan tahapan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran 

teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. Dalam hal peserta lelang mengundurkan diri 

atau tidak hadir sebagai pemenang/pemenang cadangan satu dan dua pada saat klarifikasi 

dan negosiasi teknis dan biaya dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat 

Pengadaan, maka penyedia Barang / Jasa tersebut diberikan sanksi blacklist. 

 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 50 ayat 7 

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: 

a) Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang / Jasa 

Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau 

b) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan 

harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK. 

b. Pasal 40 ayat 4 

Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a) Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti; 

b) Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan 

teknologi yang berbeda; 

c) Dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran 

teknis yang diajukan; dan / atau 

d) Membutuhkan penyetaraan teknis. 

c. Pasal 50 ayat 3 

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa 

Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya 

setelah masa sanggah selesai. 

 

 

 

 

 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA dalam Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat tidak 

didasarkan pada ketentuan yang berlaku 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 

Daerah 

Sebesar nilai kerugian keuangan Negara / Daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang 

Pasal terkait Pasal 19 ayat 2, pasal 38 ayat 1, pasal 38 ayat 6, Pasal 50 ayat 4 

Solusi 

Pencegahan 

PA/KPA dalam Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat 

seharusnya didasarkan pada ketentuan yang berlaku 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 19 ayat 2 

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek 

terhadap: 

a) Komponen Barang / Jasa; 

b) Suku cadang; 

c) Bagian dari satu sistem yang sudah ada; 

d) Barang / Jasa dalam katalog elektronik; atau 

e) Barang / Jasa pada Tender Cepat. 

b. Pasal 38 ayat 1 

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

a) E-purchasing; 

b) Pengadaan Langsung; 

c) Penunjukan Langsung; 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 



Mitigasi Risiko PA/KPA dalam PBJ berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018  147 

d) Tender Cepat; dan 

e) Tender. 

c. Pasal 38 ayat 6 

Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal: 

a) Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan 

b) Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia. 

d. Pasal 50 ayat 4 

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; 

b) peserta hanya memasukan penawaran harga 

c) evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan 

d) penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 13, pasal 1 ayat 35, pasal 11 ayat 1, pasal 26 ayat 7, 

pasal 28 ayat 6, pasal 33 ayat 2, pasal 38 ayat 1, pasal 38 ayat 2, pasal 

80 ayat 2, pasal 80 ayat 3, Pasal 50 ayat 5 

Solusi Pencegahan Sebaiknya PA/KPA lebih memperhatikan persyaratan yang 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA tidak memperhatikan persyaratan yang mengharuskan adanya 

pelaksanaan E-Purchasing 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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mengharuskan adanya pelaksanaan E-Purchasing 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 13 

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang 

bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-

purchasing. 

b. Pasal 1 ayat 35 

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara 

pembelian Barang / Jasa melalui sistem katalog elektronik. 

c. Pasal 11 ayat 1 

PA/KPA dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

c memiliki tugas: 

a) Menyusun perencanaan pengadaan; 

b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 

c) Menetapkan rancangan kontrak; 

d) Menetapkan HPS; 

e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 

f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 

g) Menetapkan tim pendukung; 

h) Menetapkan tim atau tenaga ahli; 

i) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah); 

j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa; 

k) Mengendalikan Kontrak; 

l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; 
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m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita 

acar penyerahan; 

n) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan 

o) Menilai kinerja Penyedia. 

d. Pasal 26 ayat 7 

Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang / Jasa dengan Pagu Anggaran 

paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan 

terintegrasi. 

e. Pasal 28 ayat 6 

Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk 

Pengadaan Barang / Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring. 

f. Pasal 33 ayat 2 

Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam 

hal: 

a) Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau 

b) Pengadaan Barang / Jasa melalui E-purchasing. 

g. Pasal 38 ayat 1 

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

a) E-purchasing; 

b) Pengadaan Langsung; 

c) Penunjukan Langsung; 

d) Tender Cepat; dan 

e) Tender. 

h. Pasal 38 ayat 2 

E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk 

Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. 

i. Pasal 80 ayat 2 

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing 

berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat 

pesanan. 

j. Pasal 80 ayat 3 

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan: 
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a) Sanksi digugurkan dalam pemilihan; 

b) Sanksi Daftar Hitam; 

c) Sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing; dan / atau 

d) Sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik. 

k. Pasal 50 ayat 5 

Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk Barang / Jasa yang menyangkut 

pemenuhan kebutuhan nasional dan / atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, 

kepala lembaga, atau kepala daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 13, pasal 1 ayat 39, pasal 38 ayat 1, pasal 38 ayat 4, 

pasal 41 ayat 1, pasal 41 ayat 4, pasal 41 ayat 6, pasal 43 ayat 1, 

Pasal 50 ayat 6 

Solusi Pencegahan Sebaiknya PA/KPA melakukan penunjukkan langsung hanya dalam 

kondisi mendesak dan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku 

dalam pelaksanaan penunjukkan langsung 

 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA melaksanakan penunjukan langsung tidak memenuhi kriteria 

yang telah ditetapkan 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Penunjukan langsung merupakan salah satu metode dalam pemilihan penyedia Barang / Jasa 

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia Barang / Jasa yang memenuhi syarat.  

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 13 

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang 

bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-

purchasing. 

b. Pasal 1 ayat 39 

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

c. Pasal 38 ayat 1 

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

a) E-purchasing; 

b) Pengadaan Langsung; 

c) Penunjukan Langsung; 

d) Tender Cepat; dan 

e) Tender. 

d. Pasal 38 ayat 4 

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 

untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

e. Pasal 41 ayat 1 

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas: 

a. Seleksi; 

b. Pengadaan Langsung; dan 

c. Penunjukan Langsung. 

f. Pasal 41 ayat 4 
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Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 

untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu. 

g. Pasal 41 ayat 6 

Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) 

kali. 

h. Pasal 43 ayat 1 

Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 

melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu 

file. 

i. Pasal 50 ayat 6  

Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku 

Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 13, pasal 1 ayat 40, pasal 1 ayat 41, pasal 38 ayat 1, 

pasal 38 ayat 3, pasal 41 ayat 1, pasal 41 ayat 3, pasal 43 ayat 1, 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA tidak memperhatikan persyaratan Bukti pembelian tidak 

disertakan sesuai ketentuan yang berlaku 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Pasal 50 ayat 7 

Solusi 

Pencegahan 

Sebaiknya PA/KPA dalam melaksanakan pengadaan langsung lebih 

memperhatikan dokumen yang diperlukan seperti bukti pembelian 

atau kuitansi serta permintaan penawaran sesuai dengan ketentuan 

berlaku  

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 13 

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang 

bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-

purchasing. 

b. Pasal 1 ayat 40 

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode 

pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

c. Pasal 1 ayat 41 

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (serratus 

juta rupiah). 

d. Pasal 38 ayat 1 

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

a) E-purchasing; 

b) Pengadaan Langsung; 

c) Penunjukan Langsung; 

d) Tender Cepat; dan 

e) Tender. 

e. Pasal 38 ayat 3 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 

untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

f. Pasal 41 ayat 1 

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas: 

a) Seleksi; 

b) Pengadaan Langsung; dan 

c) Penunjukan Langsung. 

g. Pasal 41 ayat 3 

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 

untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

h. Pasal 43 ayat 1 

Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa 

Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan 

metode satu file. 

i. Pasal 50 ayat 7 

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: 

a) pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang / 

Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau 

b) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan 

harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan 

SPK. 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

1. RUP tidak berdasar pada APBD yang disetujui oleh Pemda dan 

DPRD 

2. Pemilihan dilakukan sebelum RUP diumumkan 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 19, Pasal 18 ayat 4, Pasal 18 ayat 8, pasal 22 ayat 1, 

pasal 22 ayat 2, pasal 22 ayat 5, pasal 66 ayat 2, pasal 66 ayat 3, pasal 

66 ayat 4, Pasal 50 ayat 8 

Solusi 

Pencegahan 

Sebaiknya PA/KPA dalam melaksanakan pemilihan penyedia 

memperhatikan waktu pelaksanaan serta dasar pelaksanaannya 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Rencana Umum Pengadaan (RUP) disusun untuk setiap proyek pemerintahan yang akan 

dijalankan dalam suatu tahun anggaran, yang harus menekankan pada prinsip kebutuhan, 

bukan kepentingan. Dalam hal ini Pemerintah diwajibkan untuk mengumumkan RUP Barang 

/ Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas. Permasalahan yang sering muncul adalah 

ketika proses pelelangan pengadaan Barang / Jasa mendahului tahun anggaran. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 19 

Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah 

daftar rencana 

Pengadaan Barang / Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga / 

Perangkat Daerah. 

b. Pasal 18 ayat 4 

Perencanaan pengadaan terdiri atas: 

a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan / atau 

b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia. 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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c. Pasal 18 ayat 8 

Hasil perencanaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dimuat dalam RUP. 

d. Pasal 22 ayat 1 

Pengumuman RUP Kementerian / Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi 

anggaran belanja. 

e. Pasal 22 ayat 2 

Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

f. Pasal 22 ayat 5 

Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket 

pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA). 

g. Pasal 66 ayat 2 

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan Barang / Jasa dengan nilai Tingkat 

Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) 

paling rendah 40% (empat puluh persen). 

h. Pasal 66 ayat 3 

Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i. Pasal 66 ayat 4 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam 

RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan. 

j. Pasal 50 ayat 8  

Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan 

 

 

 

 

 

 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

1. Pagu anggaran belum ditetapkan 

2. Rencana kerja dan anggaran belum disetujui oleh perangkat 

daerah 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 50 ayat 10, Pasal 50 ayat 9 

Solusi 

Pencegahan 

Sebaiknya PA/KPA memastikan bahwa pagu anggaran dan RKA 

telah disusun dan disetujui terlebih dahulu sebelum melaksanakan 

perjanjian dan penandatanganan kontrak. 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 50 ayat 10 

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP 

diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP. 

b. Pasal 50 ayat 9 

Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, 

pemilihan dapat dilaksanakan setelah: 

a) penetapan Pagu Anggaran K/L; atau 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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b) persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 22 ayat 1, pasal 22 ayat 3, pasal 22 ayat 4, Pasal 50 ayat 10 

Solusi 

Pencegahan 

PA/KPA seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam 

mengumumkan RUP dalam SIRUP  

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban? 

Penjelasan 

Penyusunan perencanaan pengadaan dilakukan oleh PA/KPA, sehingga PA/KPA diharuskan 

login aplikasi SIRUP, dimana User PA/KPA dibuat oleh admin agency LPSE melalui 

aplikasi SPSE (E-tendering). PA/KPA diwajibkan untuk melakukan revisi/update pagu pada 

penyedia/swakelola dalam aplikasi SIRUP. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA tidak mengumumkan pengadaan pada aplikasi SIRUP 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 22 ayat 1 

Pengumuman RUP Kementerian / Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi 

anggaran belanja. 

b. Pasal 22 ayat 3 

Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan 

melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

c. Pasal 22 ayat 4 

Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

ditambahkan dalam situs web Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah, papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan / atau media lainnya. 

d. Pasal 50 ayat 10 

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP 

diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara  

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 42, pasal 50 ayat 4, pasal 51 ayat 2, Pasal 50 ayat 11 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA tidak memperhatikan peserta yang melakukan E-reverse 

sehingga mengubah substansi penawaran teknis 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Solusi 

Pencegahan 

Sebaiknya PA/KPA mendampingi proses E-reverse Auction, dan 

memastikan bahwa peserta yang mengikuti E-reverse Auction adalah 

peserta yang memenuhi persyaratan teknis serta tidak ada perubahan 

dalam substansi penawaran teknis yang telah disampaikan/dievaluasi 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

E-Reverse Auction dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas tender yang hanya terdapat 2 

(dua) penawaran yang lulus dalam evaluasi teknis untuk kembali berkompetisi dengan cara 

menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali dan bersifat lebih rendah dari 

penawaran sebelumnya. E-reverse Auction juga dapat dilaksanakan dalam hal tender cepat 

yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. 

E-reverse Auction dapat digunakan antara lain untuk Barang / Jasa rutin, volume besar, dan 

beresiko rendah; Barang / Jasa yang memiliki spesifikasi sederhana dan tidak terdapat 

perbedaan spesifikasi antar penyedia; tidak terdapat tambahan layanan atau pekerjaan lain 

yang lebih spesifik; serta pada pasar persaingan kompetitif dengan jumlah sekurang-

kurangnya 2 (dua) peserta yang mampu dan bersedia berpartisipasi dalam E-reverse Auction. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 42 

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang. 

b. Pasal 50 ayat 4 

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; 

b) Peserta hanya memasukan penawaran harga; 

c. Pasal 51 ayat 2 

Tender/Seleksi gagal dalam hal: 

a) Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 

b) Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada 

pemberian waktu 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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perpanjangan; 

c) Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 

d) Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; 

e) Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

f) Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; 

d. Pasal 50 ayat 11 

Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang 

(E-reverse Auction). 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Perbuatan 

Melawan Hukum 

PA/KPA melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur 

yang diatur, serta adanya penyimpangan terhadap dokumen kualifikasi 

dan dokumen pemilihan. 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 44 ayat 5, Pasal 51 ayat 3, dan pasal 51 ayat 5 

Peraturan LKPP  

Solusi Dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan harus dapat diandalkan 

Pasal 51 ayat 1 Prakualifikasi gagal dalam hal: 

setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan 

dokumen kualifikasi; atau jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) 

peserta. 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Pencegahan dan dipertanggungjawabkan, sehingga dapat meminimalkan risiko 

untuk terjadinya kecurangan. 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Prakualifikasi gagal harus dievaluasi pelaksanaannya oleh PA/KPA, apa penyebab terjadinya 

seleksi gagal tersebut, apakah terdapat persekongkolan, adanya persyaratan diskriminatif, 

adanya persyaratan kualifikasi perusahaan dan / atau tenaga ahli yang terlalu tinggi atau 

bahkan mengarah pada satu penyedia tertentu, nilai total pagu anggaran yang terlalu rendah, 

nilai dan / atau ruang lingkup pekerjaan yang terlalu besar, atau kecurangan pada saat 

pengumuman. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 44 ayat 5 

Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut: 

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang 

bersifat kompleks; 

b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau 

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya. 

b. Pasal 51 ayat 3 

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan 

oleh Pokja Pemilihan. 

c. Pasal 51 ayat 5 

Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja 

Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: 

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses 

Tender/Seleksi dilanjutkan; atau 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, 

dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. 

d. Pasal 51 ayat 1 Prakualifikasi gagal dalam hal: 

setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan 

dokumen kualifikasi; atau jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 

(tiga) peserta. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 51 ayat 3, Pasal 51 ayat 4, pasal 51 ayat 6, pasal 51 ayat 8, pasal 

51 ayat 9, pasal 51 ayat 10, Pasal 51 ayat 2 

Solusi 

Pencegahan 

PA/KPA seharusnya dapat membuktikan bahwa yang menjadi alasan 

gagalnya tender/seleksi tersebut benar adanya, menyangkut pihak 

mana saja, serta solusi yang akan diberikan terhadap tender/seleksi 

gagal tersebut. 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA tidak dapat mengidentifikasi atau dengan sengaja menutup-

nutupi penyebab tender/seleksi gagal 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Penjelasan 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 51 ayat 3 

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh 

Pokja Pemilihan. 

b. Pasal 51 ayat 4 

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh 

PA/KPA. 

c. Pasal 51 ayat 6 

Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja 

Pemilihan segera melakukan: 

a. evaluasi penawaran ulang; 

b. penyampaian penawaran ulang; atau 

c. Tender/Seleksi ulang. 

d. Pasal 51 ayat 8 

Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan 

untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h. 

e. Pasal 51 ayat 9 

Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk 

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf 

f, huruf g, dan huruf i. 

f. Pasal 51 ayat 10 

Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja 

Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan 

kriteria: 

a) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 

b) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. 

g. Pasal 51 ayat 2 

Tender/Seleksi gagal dalam hal: 

a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 
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b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian 

waktu perpanjangan; 

c) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 

d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Presiden ini; 

e) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha  

g) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas 

HPS; 

h) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau 

i) KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PA/KPA. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 44 ayat 5, pasal 51 ayat 1 dan pasal 51 ayat 5, Pasal 51 ayat 3 

Solusi 

Pencegahan 

PA/KPA seharusnya memiliki alat kendali yang memadai untuk 

memastikan apakah prakualifikasi gagal ini benar-benar terjadi atau 

tidak, dan penanganan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

Pokja pemilihan tidak menyatakan seleksi gagal, namun fakta yang 

terjadi tidak memenuhi ketentuan. 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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yang berlaku. 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Pokja dapat menyatakan bahwa prakualifikasi gagal apabila: 

a. terdapat kesalahan pada proses evaluasi 

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu 

perpanjangan 

c. tidak ada peserta yang lulus dalam evaluasi penawaran 

d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan 

dalam perpres 

e. seluruh peserta terlibat dalam Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 

f. seluruh peserta terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat 

g. seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas HPS 

h. negosisasi biaya pada seleksi tidak tercapai 

 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 44 ayat 5 

Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut: 

1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang 

bersifat kompleks; 

2) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau 

3) Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya. 

b. Pasal 51 ayat 1 

Prakualifikasi gagal dalam hal: 

1) setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan 

dokumen kualifikasi; atau 

2) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta. 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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c. Pasal 51 ayat 5 

Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja 

Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: 

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses 

Tender/Seleksi dilanjutkan; atau 

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, 

dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. 

d. Pasal 51 ayat 3 

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan 

oleh Pokja Pemilihan. 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 51 ayat 2, pasal 51 ayat 3, pasal 51 ayat 6, pasal 51 ayat 8, pasal 

51 ayat 9, pasal 51 ayat 10, Pasal 51 ayat 4 

Solusi 

Pencegahan 

PA/KPA sebaiknya tidak terlibat dalam KKN pengadaan Barang / 

Jasa yang tengah didampinginya 

 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

Terdapat KKN yang terjadi melibatkan Pokja pemilihan/PA/KPA 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PA/KPA dapat menyatakan tender/seleksi gagal apabila terdapat Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pokja dan PA/KPA, dan dugaan KKN tersebut telah 

dinyatakan benar oleh pihak berwenang. 

 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 51 ayat 2 

Tender/Seleksi gagal dalam hal: 

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian 

waktu perpanjangan; 

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Presiden ini; 

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; 

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas 

HPS; 

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan / atau 

i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PA/KPA. 

b. Pasal 51 ayat 3 

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh 

Pokja Pemilihan. 

c. Pasal 51 ayat 6 

Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja 

Pemilihan segera melakukan: 

a. evaluasi penawaran ulang; 

b. penyampaian penawaran ulang; atau 

c. Tender/Seleksi ulang. 
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d. Pasal 51 ayat 8 

Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan 

untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h. 

e. Pasal 51 ayat 9 

Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk 

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, 

huruf f, huruf g, dan huruf i. 

f. Pasal 51 ayat 10 

Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja 

Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan 

kriteria: 

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. 

g. Pasal 51 ayat 4 

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh 

PA/KPA 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

Pokja memilih metode pemilihan penyedia tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 39, pasal 38 ayat 4Pasal 44 ayat 5, pasal 50 ayat 6, Pasal 

51 ayat 1, pasal 51 ayat 3, Pasal 51 ayat 5 

Solusi 

Pencegahan 

PA/KPA sebaiknya mengawasi tindak lanjut dari prakualifikasi gagal 

agar dapat memilih metode pemilihan penyedia yang sesuai dengan 

ketentuan berlaku 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Penentuan langkah selanjutnya dalam prakualifikasi gagal dilakukan oleh Pokja pemilihan 

sesuai dengan yang diatur dalam pasal 51 ayat 5 ini. PA/KPA harus dapat mengawasi tindak 

lanjut dari prakualifikasi gagal ini agar langkah yang diambil tetap sesuai dengan peraturan 

perundangan yang ada. 

 PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 39 

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

b. Pasal 38 ayat 4 

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 

untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

c. Pasal 44 ayat 5 

Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut: 

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang 

bersifat kompleks; 

b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau 

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya. 

d. Pasal 50 ayat 6 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku 

Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. 

e. Pasal 51 ayat 1 

Prakualifikasi gagal dalam hal: 

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan 

dokumen kualifikasi; atau 

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta. 

f. Pasal 51 ayat 3 

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh 

Pokja Pemilihan. 

g. Pasal 51 ayat 5 

Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja 

Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: setelah 

prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi 

dilanjutkan; atau setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) 

peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara / daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

Metode pemilihan penyedia sebagai tidak lanjut tender/seleksi gagal 

dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 51 ayat 2, pasal 51 ayat 3, pasal 51 ayat 4, pasal 51 ayat 8, 

pasal 51 ayat 9,  pasal 51 ayat 10, Pasal 51 ayat 6 

Solusi 

Pencegahan 

PA/KPA sebaiknya mengawasi tindak lanjut dari tender / seleksi 

gagal agar dapat memilih metode pemilihan penyedia yang sesuai 

dengan ketentuan berlaku 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Kelompok kerja setelah menerima pemberitahuan adanya seleksi gagal, maka harus 

menganalisis terjadinya tender/seleksi gagal tersebut, untuk selanjutnya menentukan langkan 

yang akan diambil apakah akan melakukan evaluasi ulang/penyampaian ulang dokumen 

penawaran/seleksi ulang/penghentian proses seleksi. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 51 ayat 2 

Tender/Seleksi gagal dalam hal: 

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada 

pemberian waktu 

perpanjangan; 

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; 

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; 

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di 

atas HPS; 

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan / atau 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PA/KPA. 

b. Pasal 51 ayat 3 

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh 

Pokja Pemilihan. 

c. Pasal 51 ayat 4 

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh 

PA/KPA. 

d. Pasal 51 ayat 8 

Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b 

dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

dan huruf h. 

e. Pasal 51 ayat 9 

Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk 

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, 

huruf f, huruf g, dan huruf i. 

f. Pasal 51 ayat 10 

Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja 

Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan 

kriteria: 

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. 

g. Pasal 51 ayat 6 

Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja 

Pemilihan segera melakukan: 

a) evaluasi penawaran ulang; 

b) penyampaian penawaran ulang; atau 

c) Tender/Seleksi ulang. 

 

 

 

 

 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

PA/KPA melakukan kesalahan dalam evaluasi penawaran 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara 

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 39 ayat 1, dan pasal 42 ayat 1, Pasal 51 ayat 7 

Solusi 

Pencegahan 

PA/KPA sebaiknya obyektif dalam melaksanakan evaluasi 

penawaran ulang sehingga menimbulkan keuntungan bagi rekanan 

tertentu 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Proses pemilihan penyedia barang dan jasa tentu diharapkan berjalan dengan baik tanpa ada 

persaingan tidak sehat antar penyedia. Hal itu diwujudkan dengan cara adanya metode 

evaluasi yang tidak diskriminatif dan adanya fasilitasi sanggah/banding terhadap hasil 

evaluasi. Evaluasi penawaran ulang diharapkan dapat menyelesaikan kesalahan pada 

evaluasi penawaran awal, oleh karena itu PA/KPA diharapkan dapat mengawal proses 

evaluasi penawaran ulang tersebut sehingga didapatkan penyedia yang sesuai dengan 

kualifikasi yang dibutuhkan. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 39 ayat 1 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

dilakukan dengan: 

a. Sistem Nilai; 

b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau 

c. Harga Terendah. 

b. Pasal 42 ayat 1 

Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: 

a. Kualitas dan Biaya; 

b. Kualitas; 

c. Pagu Anggaran; atau 

d. Biaya Terendah. 

c. Pasal 51 ayat 7 

Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan 

dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran. 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 51 ayat 6, Pasal 51 ayat 8 

Solusi PA/KPA harus bisa memastikan bahwa kegiatan penyampaian 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

Penawaran ulang tidak didasarkan pada alasan yang dapat diterima 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Pencegahan penawaran ulang tersebut sudah didasari oleh fakta yang sesuai 

dengan ketentuan pasal 51 ayat 8 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban? 

Penjelasan 

Penyampaian penawaran ulang dilakukan untuk tender/seleksi gagal yang disebabkan oleh 

ditemukannya kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan 

Perpres 16, dan / atau dikarenakan negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 6 

Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja 

Pemilihan segera melakukan: 

a. evaluasi penawaran ulang; 

b. penyampaian penawaran ulang; atau 

c. Tender/Seleksi ulang. 

b. Pasal 51 ayat 8 

Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b 

dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

dan huruf h. 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain /  

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

Tender/seleksi ulang dilaksanakan tanpa ada sebab yang jelas 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Korporasi. 

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang ditetapkan 

pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara  

/ daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 51 ayat 6, pasal 51 ayat 10, Pasal 51 ayat 9 

Solusi 

Pencegahan 

PA/KPA harus bisa memastikan bahwa kegiatan tender / seleksi 

ulang tersebut sudah didasari oleh fakta yang sesuai dengan 

ketentuan pasal 51 ayat 9 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Tender/seleksi ulang dilakukan apabila tender/seleksi gagal yang disebabkan oleh: 1) tidak 

ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu 

perpanjangan; 2) tidak ada peserta yang lulus dalam evaluasi penawaran; 3) seluruh peserta 

terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 4) seluruh peserta terlibat persaingan usaha 

tidak sehat; 5) seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di 

atas HPS; 6) KKN melibatkan pokja pemilihan/PA/KPA. 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 51 ayat 6 

Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja 

Pemilihan segera melakukan: 

a. evaluasi penawaran ulang; 

b. penyampaian penawaran ulang; atau 

c. Tender/Seleksi ulang. 

b. Pasal 51 ayat 10 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 
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Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja 

Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan 

kriteria: 

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. 

c. Pasal 51 ayat 9 

Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk 

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, 

huruf f, huruf g, dan huruf 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / Orang 

lain / Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara / 

Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 39, pasal 9 ayat 1 huruf f, pasal 50 ayat 6, Pasal 59 ayat 

1, pasal 59 ayat 2, Pasal 51 ayat 10 

Solusi Pencegahan Penunjukan langsung harus atas persetujuan dari PA / KPA 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

Kebutuhan yang tidak dapat ditundan dan tidak cukupnya waktu untuk melaksanakan 

tender/seleksi kembali merupakan sebuah kriteria yang harus ada dalam pelaksanaan 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

Penunjukan langsung tidak dilakukan atas persetujuan dari PA / KPA 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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penunjukan langsung. Penujukan langsung dilakukan oleh Pokja dengan persetujuan 

PA/KPA. 

 

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 39 

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

b. Pasal 9 ayat 1 huruf f 

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan 

untuk menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal. 

c. Pasal 50 ayat 6 

Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku 

Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. 

d. Pasal 59 ayat 1 

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat 

atau warga 

negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan / atau luar negeri yang 

pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. 

e. Pasal 59 ayat 2 

Keadaan darurat meliputi: 

a) Bencana alam, bencana non-alam, dan / atau bencana sosial; 

b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; 

d) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik 

dan keamanan di luar negeri, dan / atau pemberlakuan kebijakan pemerintah 

asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban 

warga negara Indonesia di luar negeri; dan / atau 

e) Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. 

f. Pasal 51 ayat 10 
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Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja 

Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan 

kriteria: 

a) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 

b) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 1 ayat 14, Pasal 1 ayat 15, Pasal 15 ayat 1, Pasal 15 ayat 2, 

Pasal 82 ayat 1, Pasal 82 ayat 3, Pasal 58 ayat 2 

Solusi 

Pencegahan 

 PA/KPA meningkatkan koordinasi dengan PA/KPA agar 

PjPHP/PPHP yang ditetapkan memiliki kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan sehingga dapat melaksanakan pemeriksaan adminstrative 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 

 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

1. PA/KPA tidak meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan 

pemeriksaan administrative atas Barang / Jasa yang 

diserahterimakan 

2. PjPHP/PPHP yang ditunjuk oleh PA/KPA tidak memiliki 

kompetensi untuk menilai / memeriksa hasil pekerjaan 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PjPHP dan PPHP yang ditunjuk oleh PA/KPA mempunyai tugas pokok dan kewenangan 

untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang / Jasa dan memastikan 

bahwa hasil pekerjaan telah sesuai dengan kontrak yang disepakati, untuk kemudian diterima 

dan dibuat berita acara serah terima hasil pekerjaannya. PjPHP dan PPHP bertanggung jawab 

atas kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak baik dalam segi kuantitas maupun 

kualitasnya.  

PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 1 ayat 14 

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat 

administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil 

pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa. 

b. Pasal 1 ayat 15 

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang 

bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa. 

c. Pasal 15 ayat 1 

PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

d. Pasal 15 ayat 2 

PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 

e. Pasal 82 ayat 1 

Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PA/KPA/Pejabat Pengadaan/Pokja 

Pemilihan/ PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi 

kewajibannya. 



Mitigasi Risiko PA/KPA dalam PBJ berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018  182 

f. Pasal 82 ayat 3 

Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada 

PA/KPA/PA/KPA/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang terbukti 

melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 

Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara. 

g. Pasal 58 ayat 2 PA/KPA 

meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap 

barang/jasa yang akan diserahterimakan 

 

 

 

 

 

Unsur Penting Uraian 

Siapa PA/KPA 

Mengungtungkan 

Diri sendiri / 

Orang lain / 

Korporasi. 

Menguntungkan rekanan pemenang tertentu dan siapa saja yang 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan  

Kerugian Negara 

/ Daerah 

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah yang 

ditetapkan pihak yang berwenang. 

2. Sebesar selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

negara / daerah dikurangi dengan jumlah uang yang seharusnya 

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa adanya intervensi  /  

penyimpangan (sesuai harga pasar atau harga nyata). 

Pasal terkait Pasal 58 ayat 1, Pasal 58 ayat 2, Pasal 58 ayat 3 

Solusi 

Pencegahan 

 PA/KPA dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa membuat berita 

acara sebagai bukti dokumentasi hasil pemeriksaan 

 

 

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta pertanggungjawaban?  

Penjelasan 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM : 

Berita acara hasil pemeriksaan tidak dibuat. 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi 

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi 
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PA/KPA dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pada saat pengadaan Barang / Jasa tersebut dilakukan, hal ini terkait dengan 

peraturan: 

1. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: 

a. Pasal 58 ayat 1 

PA/KPA menyerahkan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada 

PA/KPA. 

b. Pasal 58 ayat 2 

PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif 

terhadap Barang / Jasa yang akan diserahterimakan. 

c. Pasal 58 ayat 3  

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita 

Acara 
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BAB III 

STUDY KASUS 

 

Seperti diketahui alat analisa pemeriksa yang biasa dipakai untuk menentukan suatu 

kasus sudah cukup untuk diproses sebagai kasus tindak pidana korupsi atau tidak, adalah 

menentukan empat unsur korupsi sebagai berikut:  

- Siapa  

- Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)  

- Menguntungkan diri sendiri / orang lain  

- Merugikan keuangan Negara / daerah.  

 

Oleh sebab itu pada bab ini, penulis akan mengajak pembaca melatih indra 

keenamnya, dalam hal pemahaman apakah satu kasus yang didengar, diketahui atau 

dialaminya sendiri tersebut sudah memenuhi unsur untuk dinyatakan sebagai sebuah kasus 

korupsi.  

 

Pemahaman empat unsur korupsi diperlukan terutama untuk menilai apakah 

kegiatan yang sedang dialami sendiri itu merupakan sebuah kasus korupsi. Dengan 

pengetahuan dan pemahaman ini, diharapkan pembaca :  

 Kasus yang sedang dialaminya ini merupakan sebuah kasus korupsi / tidak;  

 Bila menurut pemahamanya, kasus yang dialaminya ini kasus korupsi maka 

Pembaca dapat mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 

mencegah kegiatanya tersebut berlanjut hingga diproses oleh pihak yang 

berwenang.  

 

Dari empat unsur di atas, biasanya unsur yang pertama dicari adalah unsur 

perbuatan melawan hukum /PMH, oleh sebab itu kita akan berlatih menentukan PMH atas 

beberapa cerita / kasus di bawah ini. Bahan cerita yang digunakan dalam bedah kasus 

diambil dari “media online” yang sudah terbuka untuk publik dan kami sertakan sumbernya. 

Oleh sebab itu, redaksi dan kebenaran informasi yang tersedia dalam kasus-kasus diluar 

tanggung jawab penulis. 
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Contoh kasus 1 : 

https://m.detik.com/news/berita/d-4594216/korupsi-kapal-disdik-Provinsi SS-polisi-akan-

periksa-kuasa-pengguna-anggaran 

 

Korupsi Kapal Disdik Provinsi SS, Polisi akan Periksa Kuasa Pengguna Anggaran 

Kamis 20 Juni 2019, 21:40 WIB Ι Reinhard - detikNews 

 

Kota M - Polisi menyatakan belum menetapkan tersangka untuk kasus dugaan korupsi 

pengadaan kapal latih Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi SS. Polisi menyatakan 

penetapan tersangka baru bisa dilakukan setelah semua saksi diperiksa. 

 

"Kita harus periksa saksi semua untuk tetapkan tersangka kita gelar lagi di Polda (Provinsi 

SS). Ini belum semua diperiksa masih ada (saksi)," ujar Kasat Reskrim Polrestabes Kota M 

AKBP (IT), Kamis (20/6/2019). 

 

Polisi diketahui belum bisa memeriksa tersangka (R), kuasa pengguna anggaran (KPA) 

proyek pengadaan kapal tersebut. (R) mangkir dari dua panggilan pemeriksaan polisi. 

 

"KPA belum (diperiksa). Sesuai yang diatur kita akan melakukan penjadwalan ulang 

pemanggilan terhadap dia," ujar (IT). 

 

Dalam penanganan kasus korupsi pengadaan kapal latih Disdik Provinsi SS sudah 10 saksi 

yang diperiksa. Salah seorang saksi yang telah diperiksa adalah Kadisdik Provinsi SS (IYL). 

 

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi delapan kapal latih yang terparkir di Pelabuhan (U) 

ini diselidiki oleh polisi sejak Maret lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, diduga ada proses 

mekanisme lelang yang tidak sesuai dan pengerjaan kapal yang melebihi batas waktu. 

 

Rencananya, delapan kapal yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan 

menghabiskan anggaran Rp 34 miliar itu digunakan untuk membantu sarana persekolahan di 

SMK Provinsi SS. 

 

 

https://www.detik.com/search/searchall?query=korupsi+kapal+disdik+sulsel&siteid=2
https://www.detik.com/search/searchall?query=korupsi+kapal+disdik+sulsel&siteid=2
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No  Nama  Perbuatan melawan hukum/PMH  Kerugian Negara  
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Contoh Kasus 2: 

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20141014161335-12-6354/tersangka-kuasa-pengguna-

anggaran-ditahan 

 

KORUPSI RSUD KOTA G  

Tersangka Kuasa Pengguna Anggaran Ditahan 

agh, CNN Indonesia | Selasa, 14/10/2014 16:13 WIB 

 

Kota J, CNN Indonesia -- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah 

menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (RN) sebagai tersangka tindak pidana 

korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota G Utara. 

 

"Tersangka ditahan sejak tanggal 14 Oktober sampai 2 Nopember 2014 di Rutan Polda Kota 

G," kata Kepala Sub Bagian Operasional Bareskrim Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri 

AKBP (AA) berdasar rilis yang diterima, Selasa (14/10). Sebelumnya, Polda Kota G Utara 

telah menahan (RN) berdasar surat perintah penyidikan  Nomor: 

SP.Sidik/74.a/IV/2014/tipidkor tertanggal 17 April 2014. 

 

(RN) menyebutkan korupsi dilakukan dengan menggunakan dua modus. "Ada dua modus 

operasi yaitu konstruksi dan pengadaan barang," kata (AR) saat dikonfirmasi CNN 

Indonesia, Selasa (14/10). Dia juga menambahkan, saat ini sudah ada sistem kartel dalam 

kasus pengadaan alat kesehatan di sejumlah wilayah. Termasuk di antaranya Kota G Utara. 

 

"Perusahaan di Kota J mendata seluruh kabupaten atau provinsi yang akan melakukan 

pengadaan alat kesehatan. Dia punya data, misal yang akan diadakan  tahun depan, dia sudah 

tahu  pengadaan ada di wilayah mana," kata (AR). Selanjutnya, perusahaan akan bekerja 

sama dengan perusahaan lokal atau akan membuka cabang perusahaan baru di lokasi 

tersebut. 

 

"Alat kesehatan itu kan banyak diskonnya. Dari situ mereka (perusahaan) bisa untung 

banyak. Nah, misalnya dapat 60 persen, yang 30 persen buat suap," ujar (AR). Suap itu, 

imbuh (AR), yang kemudian menjadi uang pelicin kepada pejabat daerah untuk 

memenangkan tender. 
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Sementara itu, modus operandi kedua dilakukan melalui konstruksi atau pembangunan. 

Dalam kasus ini, (RN) disangka telah melakukan korupsi pembangunan pagar keliling, 

penimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih di Desa B, Kecamatan K, Kabupaten Kota 

G Utara, dengan menggunakan anggaran tahun 2011. 

 

(RN) membantu (PT KIS) memenangkan tender dan memberikan uang kepada direktur 

perusahaan Junangsih sebesar Rp 4,4 miliar untuk menggarap proyek. Namun, perusahaan 

tersebut dinilai tidak mengerjakan proyek sesuai spesifikasi teknis dalam tenggat waktu yang 

ditetapkan. 

 

Atas tindakannya, (RN) dikenai pasal 2 atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. Akibatnya, negara mengalami kerugian 

sejumlah Rp 896 juta. 

 

Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi di Kota G 

Utara. "Ada kemungkinan pejabat yang lebih tinggi akan diperiksa," ucapnya. Untuk 

menghindari adanya tekanan dari berbagai pihak dan ancaman tutup mulut, Direktur Tipikor 

Bareskrim telah memberikan arahan untuk tidak memberikan izin besuk bagi tersangka. 

 

No  Nama  Perbuatan melawan hukum/PMH  Kerugian Negara  
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Contoh Kasus 3 : 

https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/belajar-dari-kasus-prof-fasichul-lisan-inilah-resiko-

kuasa-pengguna-anggaran-76 

 

Belajar dari Kasus Prof (FL), Inilah Resiko Kuasa Pengguna Anggaran 

Bagian PBJ | Senin, 23 Oktober 2017 16:13 WIB 

 

Siapa yang tidak kenal dengan (FL), mantan Rektor Kampus UA yang dikenal santun dan 

baik. Pria yang sudah jalannya tertatih-tatih ini telah ditetapkan melakukan tindak pidana 

korupsi proyek Pembangunan RS Pendidikan Kampus UA senilai Rp. 300 Miliar sejak Maret 

2016 lalu. KPK sendiri telah menghitung kerugian negara mencapai Rp 85 miliar. 

Pertanyaannya apakah benar mantan Rektor yang kemudian menjabat sebagai Ketua 

Pengguna Anggaran (KPA) ini berniat korupsi uang negara? Ataukah ia diakali oleh pejabat 

Rektorat sekitarnya (inner circle) dan para pemborong proyek yang memiliki akses sampai 

ke tingkat kementerian sehingga proyek pengadaan RS Pendidikan Kampus UA ini 

bisa goal. Masyarakat luas harus tahu bahwa kemungkinan adanya dugaan konspirasi tingkat 

tinggi yang melibatkan birokrat, politikus, pejabat BUMN dan pengusaha swasta bisa saja 

muncul di dalam proyek pengadaan pemerintah. Marilah, kita belajar dari kasus (FL) ini. 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan (FL) sebagai tersangka 

dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan di Kampus UA. Dugaan korupsi ini 

menggunakan sumber dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007-2010. 

(FL), saat menjadi Rektor Kampus UA tahun 2006-2015, pernah menangani proyek 

peningkatan sarana dan prasaran RS Pendidikan. 

 

Dalam proyek ini, (FL) adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Nah, saat (FL) menjadi 

KPA, ia diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya dirinya sendiri dan orang 

lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp85 miliar dari total proyek pembangunan 

senilai Rp300 miliar. 

 

Bisa jadi, selain (FL), KPK juga menetapkan pejabat BUMN, sebagai tersangka dengan 

sangkaan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 
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Sebagai sosok mantan Rektor yang sudah sepuh, yang kemudian menjadi KPA, (FL) 

dikelilingi beberapa dosen yang pernah menjadi politikus. Nah, dari dosen yang politikus ini 

mengalir sejumlah proyek yang melibatkan kontraktor BUMN dan swasta. Secara hukum 

yang kapasitasnya merupakan KPA/PA, sang Profesor yang dikenal santun ini seharusnya 

melakukan fungsi pengawasan lapangan dan administrasi atas proyek pembangunan RS 

pendidikan Kampus UA. 

 

Tugas dan fungsi pengawasan dari KPA, bertujuan agar kesalahan dan kelalaian dalam 

proyek pengadaan bisa dieliminir. Namun, yang sering terjadi di dalam sebuah institusi, tipe 

KPA yang lembut dan sepuh seperti sang profesor ini yang mudah untuk diintervensi atau 

bahkan dimanfaatkan oleh pejabat sekitarnya (inner circle). Maklum, KPA adalah orang 

yang menerima kuasa dari pejabat Pengguna Anggaran (PA). 

 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seorang PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian / Lembaga/Satuan 

Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I). UU ini mengatur bahwa salah satu wewenang PA adalah 

mengawasi pelaksanaan anggaran. Dalam konteks inilah (FL) yang kini sudah pensiun 

sebagai Rektor Kampus UA, beberapa kali dimintai keterangan oleh penyidik KPK. 

 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2005, PA dan KPA-lah yang bertugas 

melakukan permohonan pengajuan permintaan penyediaan dana untuk lembaganya ke 

Departemen Keuangan. Dengan kata lain, Prof (FL) selaku KPA, wajib bertanggung jawab 

penuh atas kebenaran formil dan materil atas segala sesuatu yang terkait dengan permohonan 

dana tersebut, baik pengelolaannya ataupun penggunaannya. Artinya, bila seorang KPA, 

sampai kurang mengawasi, secara hukum ia bisa dimasukkan dalam ranjau terlibat dalam 

kasus penyalahgunaan anggaran. 

 

Kemana saja uang yang telah dikorupsi tersebut?. Apakah secara berjamaah didistribusikan 

ke pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam proyek pembangunan RS Kampus UA?. Ini 

adalah wilayah domain KPK sendiri. 

 

Karena itu kita bisa belajar bahwa syarat utama dari seorang KPA setiap akan memutuskan 

sebuah proyek adalah diperlukannya persiapkan diri dengan baik untuk realisasi anggaran 

http://www.pengadaan.web.id/2016/10/tata-cara-pengajuan-persetujuan-kontrak-tahun-jamak.html
http://www.pengadaan.web.id/2016/10/tata-cara-pengajuan-persetujuan-kontrak-tahun-jamak.html
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agar tidak menguap, bocor atau dijadikan korupsi berjamaah. Maka itu, secara manajerial 

dan hukum, seorang KPA diwanti-wanti untuk berhati-hati. Termasuk dalam mengambil 

keputusan urusan proyek tidak dilakukan sendiri. Maklum urusan tugas seorang KPA 

berkaitan dengan penggunaan anggaran. Maka itu dalam prakik, sejumlah KPA Departemen 

yang hati-hati, selalu berkoordinasi dengan pejabat fungsional, misal Sekretaris Jenderal. 

Bahkan bila ragu-ragu, didorong untuk melakukan komunikasi dan bersikap tegas untuk 

tidak membuka peluang KKN. Ini bila seorang KPA tidak ingin terseret disidik KPK, 

Kejagung atau kepolisiaan. 

 

Sejauh ini praktik tindak pidana korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa antara lain 

penyuapan, memecah atau menggabung paket, penggelembungan harga (mark-up), 

mengurangi kualitas dan kuantitas barang dan jasa, penunjukan langsung, kolusi antara 

penyedia dan pengelola pengadaan barang dan jasa. 

 

Nah, untuk mengantisipasi berbagai resiko tindak pidana korupsi pengadaan barang dan 

jasa dapat dilakukan salah satunya dengan mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa 

yang tepat. KPA bisa melakukan konsultasi dengan meminta penjelasan tertulis untuk 

permasalahan-permasalahan yang tidak jelas seperti melibatkan tenaga ahli sebagai penerima 

barang, melibatkan konsultan hukum perancang kontrak, termasuk dalam memperkuat sistem 

pengawasan internal dari KPA. 

 

Penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di dalam proses pengadaan barang dan jasa 

merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Batasan tindak pidana korupsi ini diatur 

di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

 

Artinya, didalam pasal ini memuat unsur-unsur; secara melawan hukum; memperkaya diri 

sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara 

atau perekonomian negara. Terdapat 3 (tiga) unsur suatu tindak pidana. Pertama, 

menyalahgunakan kewenangannya, kedua, memberikan keuntungan baik kepada diri sendiri 

maupun orang lain, dan ketiga, menimbulkan kerugian negara. 

 

Beberapa kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa seringkali didahului oleh tindak 

pidana penyuapan. Praktik menyuap ini bagian dari usaha yang dilakukan sesorang untuk 

http://www.pengadaan.web.id/2016/10/18-modus-operandi-kkn-di-sektor-pengadaan-barang-jasa.html
http://www.pengadaan.web.id/2016/10/18-modus-operandi-kkn-di-sektor-pengadaan-barang-jasa.html
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mempengaruhi pejabat pemerintah (pengambil keputusan) supaya melakukan tindakan 

tertentu atau supaya tidak melakukan tindakan tertentu dengan memberikan imbalan uang 

atau benda berharga lainnya. 

 

Nah, tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang berada dalam satu jenis dengan 

tindak pidana korupsi. Bahkan suap merupakan jenis tindak pidana yang sudah sangat tua. 

Maka jika dikaitkan dengan kasus pengadaan, penyuapan meliputi pemberian hadiah atau 

janji ("giften" atau "beloften") dengan tujuan agar pengelola pengadaan memenangkan 

penawaran dari penyedia/rekanan/pimpinan proyek. Atau agar user/pengelola kegiatan 

menerima Barang / Jasa dengan kualitas dan atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan 

yang diperjanjikan dalam kontrak. Dalam praktik korupsi, pelaku penyuapan dikategorikan 

menjadi penyuapan aktif (active omkoping). Dalam kasus proyek pembangunan RS 

Pendidikan Kampus UA, siapa yang menyuap. Bisa jadi Prof Fashichul, mendapat hadiah 

yang tidak dirasakan ini sebagai tindak pidana penyuapan. Bisa jadi Prof santun ini masuk 

dalam katagori penyuapan pasif (passive omkoping). 

 

Inilah kecanggihan kasus korupsi yang pembuktiannya tidak sesederhana perampokan atau 

pencuri ayam. Artinya, seorang pencuri ketangkap basah, proses hukumnya pasti cepat. Beda 

dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RS Pendidikan Kampus UA ini yang 

sangat berat pengungkapannya. Maklum, pihak yang terlibat bukanlah orang sembarangan. 

Mereka yang terlibat justru pejabat tinggi, pengusaha dan poliitikus. Nah, latarbelakang 

seperti ini bagi penegak hukum kepolisian dan kejaksaan di Jatim akan berpikir seribu kali 

untuk memulai mengungkap kasus ini. Makanya, kasus ini ditangani oleh KPK, saat Ketua 

KPKnya masih Samad dan kini diungkap oleh Ketua KPK baru, Agus Rahardjo. 
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Contoh Kasus 4: 

http://m.rri.co.id/post/berita/519176/jaksa_menyapa/kejari_tetapkan_3_tersangka_korupsi_p

embangunan_kantor_bappeda_Kota TT.html 

 

Kejari Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pembangunan Kantor Bappeda Kota TT 

Muafdan | Selasa, 24 April 2018 16:29 WIB 

 

KBRN, Sibolga: Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga menetapkan 3 orang tersangka dalam 

kasus dugaan korupsi pembangunan kantor Bappeda Kota TT (Kota TT) tahun anggaran 

2015. 

 

Ketiga tersangka itu yakni BS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA), BH, Direktur 

PT Cipta Nusantara selaku Penyedia Barang dan Jasa atau pemenang tender, dan HM, selaku 

Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

 

Kepala Kejaksaan Negeri Kota S, Timbul Pasaribu saat dijumpai RRI di ruang kerjanya 

menjelaskan, ketiga tersangka merupakan pelaku yang bertanggungjawab atas rusaknya 

bangunan kantor Bappeda, sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp 4,2 milliar lebih. 

“Besaran dana yang dikorupsikan oleh ketiga tersangka sesuai dengan kontrak pembangunan 

kantor Bappeda Kota TT yaitu senilai Rp 4.232.027.398 yang bersumber dari Dana Alokasi 

Khusus (DAK),” jelas Timbul, Selasa (24/4/2018). 

Dikatakan Timbul, penetapan tiga tersangka sudah sesuai dengan hasil penyidikan dengan 

keterangan 35 orang saksi, para ahli dari Kampus SU, LKPP, dan BPKP Provinsi SU. 

 

“Surat penetapan tersangka Nomor 65/M.2.13/MD.1042018 tertanggal 23 April 2018. Kita 

juga sudah amankan barang buktinya seperti bukti fisik kontraknya dan pengadaan 

barangnya,” katanya. 

 

Timbul juga menyimpulkan dari hasil penyelidikan mulai akhir 2016 dan dilanjutkan 2017 

hingga 2018, pembangunan kantor Bappeda Kota TT dinilai gagal bangunan karena sudah 

bermasalah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. 

 

http://m.rri.co.id/post/berita/519176/jaksa_menyapa/kejari_tetapkan_3_tersangka_korupsi_pembangunan_kantor_bappeda_tapteng.html
http://m.rri.co.id/post/berita/519176/jaksa_menyapa/kejari_tetapkan_3_tersangka_korupsi_pembangunan_kantor_bappeda_tapteng.html
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“Kemudian, pekerjaan di dalam perencanaan awal selama 87 hari, kalau tidak selesai sampai 

dengan 31 Desember menjadi 50 hari. Kalau kami melihat waktu proses pengerjaannya 

banyak terjadi penyimpangan secara kasat mata dan sudah disidik,” ucap Timbul. 

Menurut Timbul, untuk kasus dugaan korupsi pembangunan kantor Bappeda Kota TT ini, 

pihaknya telah membentuk sebanyak 3 tim dalam penyidikan berkas ketiga tersangka, guna 

mengetahui kemungkinan bertambahnya tersangka dalam kasus ini. 

 

No  Nama  Perbuatan melawan hukum/PMH  Kerugian Negara  
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Contoh Kasus 5 : 

https://nasional.tempo.co/amp/1031932/18-orang-jadi-tersangka-korupsi-proyek-tugu-

antikorupsi-Kota R 

 

18 Orang Jadi Tersangka Korupsi Proyek Tugu Antikorupsi Kota R 

Juli H. dan Riyan N. | Rabu, 8 November 2017 16:29 WIB 

 

TEMPO.CO, Kota J - Kejaksaan Tinggi Kota R menetapkan 18 tersangka terkait dengan 

kasus korupsi proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tugu Integritas di Kota P, Kota R. 

Penyidik kejaksaan menaksir kerugian negara mencapai Rp 1,23 miliar dari proyek senilai 

Rp 8 miliar tersebut. Anggaran untuk proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Kota R tahun 2016. 

 

Salah satu tersangka merupakan staf ahli Gubernur Kota R, (DA). Saat kasus itu bergulir, 

(DA) menjabat Kepala Dinas CK dan Bina Marga Provinsi Kota R, yang berperan sebagai 

pejabat pengguna anggaran. 

 

"Berdasarkan hasil gelar perkara, kami menetapkan 18 orang tersangka yang patut dimintai 

pertanggungjawaban atas perkara ini," kata asisten pidana khusus Kejati Kota R, (SR), 

Rabu, 8 November 2017. 

 

Adapun 17 tersangka lain berasal dari 12 pegawai negeri dan 5 pihak swasta. Lima orang 

tersangka dari pihak swasta adalah dua orang kontraktor berinisial K dan ZJB, kemudian 

tiga orang dari konsultan pengawas, yaitu RZ, RM dan AA. Lalu lima pegawai negeri dari 

kelompok kerja unit layanan pengadaan (ULP), yaitu Ketua Pokja IS, Sekretaris Pokja H, 

dan tiga anggota, DIR, RM, dan H. 

 

Lima tersangka lain masih berasal dari pegawai negeri, yang berperan sebagai pejabat 

penerima hasil kerja di Dinas CK dan Bina Marga, yaitu Ketua Tim PHO berinisial A serta 

dua anggotanya, S dan A, lalu dua dari anggota panitia Tim PHO, R dan ET. Dua 

tersangka lain adalah pejabat pembuat komitmen berinisial Z dan kuasa pengguna 

anggaran, HR. 

 

(S) menjelaskan, dari hasil penyelidikan, terungkap korupsi berjemaah itu berawal dari 
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kongkalikong di tingkat kelompok kerja unit layanan pengadaan. Di sana, kata (S), terjadi 

rekayasa dan pengaturan proyek untuk memenangkan kontraktor yang mereka inginkan.  

 

"Adanya pengaturan tender yang dibumbui rekayasa dokumen pengadaan. Artinya, selain 

kerugian negara, ada unsur pidana pemalsuan dokumen," tuturnya. 

 

Selain itu, sebagian dari proyek itu justru dikerjakan pegawai negeri yang berkepentingan.  

 

"Kami menemukan bukti proyek ini ternyata langsung dan tidak langsung ada peran 

pemangku kepentingan yang seharusnya mengawasi tapi terlibat dalam pengerjaan 

proyek," ucap (S). 

 

Dengan terbongkarnya modus korupsi di proyek ruang terbuka hijau ini, kata (S), semakin 

menguatkan laporan masyarakat yang ramai menyebutkan bahwa proyek di Provinsi Kota 

R sarat dengan rekayasa. "Indikasi pengaturan proyek itu terjadi di Pemprov Kota R," 

ujarnya. 

 

(S) menyimpulkan dalam, kasus ini, telah terjadi tiga konstruksi hukum pelanggaran, yakni 

pengaturan tender, rekayasa dokumen, dan keterlibatan pegawai negeri dalam pengerjaan 

proyek. Atas perbuatannya, para tersangka terancam dijerat dengan Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemalsuan juncto Pasal 12 huruf i Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Larangan Pegawai Negeri Terlibat Pengadaan serta Udang-

Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. 

 

Sebelumnya, Tugu Antikorupsi diresmikan bertepatan dengan acara hari antikorupsi di 

Kota P, Kota R, pada Jumat, 9 Desember 2016. Pembangunan Tugu Antikorupsi di Kota R 

dimaksudkan menjadi taman pengingat penegakan integritas untuk melakukan gerakan 

moral memberikan pelayanan terbaik dan transparan kepada masyarakat. Kota R 

diharapkan mampu memulai tata kelola pemerintahan yang bersih mengingat tiga 

gubernurnya berturut-turut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, pada 

perjalanannya, pembangunan taman itu, yang diharapkan menjadi pengingat, justru 

dikorupsi. 
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Contoh Kasus 6 : 

https://www.medcom.id/amp/zNAVAeeb-tersangka-korupsi-pengadaan-kapal-latih-

terancam-20-tahun 

 

Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal Latih Terancam 20 Tahun Penjara  

Muhammad Syawaluddin | Sabtu, 31 Agustus 2019 13:10 

 

Kota M: Tersangka Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal latih Dinas Pendidikan Provinsi 

Provinsi SS, senilai Rp34 miliar, (R), 65, terancam hukuman 20 tahun penjara. Ruslim 

ditetapkan sebagai tersangka dalam posisinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

dalam proyek tersebut. 

 

Kasat Reskrim Polrestabes Kota M, AKBP (IT), mengatakan bahwa (R) yang juga 

merupakan Kabid Pendidikan Sekolah Kejuruan, Dinas Pendidikan Pemprov Provinsi SS, itu 

diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana 

korupsi. "Hukuman paling rendah empat tahun dan paling lama 20 tahun kurungan penjara," 

kata (IT), di Kota M, Provinsi SS, Minggu 31 Agustus 2019. 

 

(R), ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian pada pekan lalu setelah menjalani 

serangkaian pemeriksaan terkait pengadaan kapal latih sebanyak 8 unit menggunakan Dana 

Alokasi Anggaran (DAK) APBD 2018 sebesar Rp34 Milyar. 

 

(IT) menjelaskan, (R) terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, karena merupakan 

penanggungjawab menggunaka dana negara sejak proses lelang hingga pencairan dana 

miliaran tersebut. 

 

"Dalam proyek itu yang bertanggungjawab menggunakan uang negara yah dia (R)," katanya. 

 

(R) dijemput paksa oleh pihak kepolisian lantaran dalam pemanggilan sebanyak tiga kali 

untuk dimintai keterangan, Ruslim selalu mangkir. Dalam penjemputan paksa itu polisi 

menyita beberapa dokumen lelang, bukti pembayaran pengadaan proyek kapal latih untuk 

delapan Sekolah Menengah Kejujuran kemaritiman. 

 

"Untuk kerugian negaranya kita tunggu hasil pemeriksaan BPKP," jelasnya. 

https://www.medcom.id/nasional/daerah/ybD0rrqb-kabid-disdik-sulsel-tersangka-kasus-korupsi-kapal-latih
https://www.medcom.id/nasional/daerah/ybD0rrqb-kabid-disdik-sulsel-tersangka-kasus-korupsi-kapal-latih
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Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan delapan unit kapal tersebut sejauh ini polisi telah 

memeriksa sebanyak 10 orang. Terkahir adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi SS, (IYL). 

 

Kapal Latih SMK dengan kapasitas berat 40 ton itu diresmikan secara langsung oleh Kepala 

Dinas Pendidikan Provinsi SS, (IYL) di Pelabuhan (U), Kecamatan Biringkanaya Kota Kota 

M.  

 

KM Kapal Latih SMK yang berjumlah 8 unit ini merupakan fasilitas prakterk lapangan yang 

disediakan oleh Pemprov Provinsi SS melalui APBD yang bersumber dari Dana Alokasi 

Khusus (DAK) sebesar Rp34 miliar. 

 

Delapan kapal ini, nantinya akan diserahkan kepada 8 sekolah SMK kemaritiman di Provinsi 

SS. Di antaranya SMK 9 Kota M, SMK 2 Bantaeng, SMK 3 Jeneponto, SMK 1 Takalar, 

SMK 1 Selayar, SMK Negeri 7 Pinrang, SMK Negeri 3 Bulukumba, dan SMK Negeri 7 

Bulukumba.  

 

No  Nama  Perbuatan melawan hukum/PMH  Kerugian Negara  
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Contoh Kasus 7: 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150605_indonesia_(DI)iskan_ters

angka 

 

(DI) tersangka kasus korupsi gardu listrik 

BBC News Indonesia | Jumat, 05 Juni 2015 16:00 WIB 

 

Kejaksaan Tinggi Kota J telah menetapkan (DI), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi 

pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2011-2013. 

 

"Berdasarkan dua alat bukti, tim penyidik menyatakan bahwa saudara (DI) telah memenuhi 

syarat untuk menjadi tersangka," kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Kota J (AT), dalam 

jumpa pers pada Jumat (5/6) sore. 

 

Menurut Kepala Kejati Kota J, (DI) ditetapkan sebagai tersangka dalam posisi sebagai kuasa 

pengguna anggaran dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk tersebut. (DI) 

menjabat sebagai Direktur Utama saat kasus dugaan korupsi ini terjadi. 

 

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, (DI) telah diperiksa oleh tim penyidik kejaksaan pada 

Kamis (04/06) dan dilanjutkan pada Jumat (05/06) ini. 

 

Walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka, (DI) tidak ditahan. Pekan depan, dia akan 

kembali diperiksa oleh Kejati. 

 

Apa komentar (DI)? 

 

Usai diperiksa, (DI) tidak bersedia menanggapi pertanyaan wartawan tentang status 

tersangka atas dirinya. 

 

"Tanya jaksa," katanya seraya tertawa dan menuju kendaraan pribadinya. 

 

"Berdasarkan dua alat bukti, tim penyidik menyatakan bahwa saudara (DI) telah memenuhi 

syarat untuk menjadi tersangka.Kepala Kejaksaan Tinggi Kota J, (AT).” 
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Sejauh ini Kejaksaan telah menetapkan 15 tersangka, dan sembilan orang di antara mereka 

adalah petinggi. 

 

Kejaksaan mengusut kasus ini sejak Juni 2014 setelah menerima laporan audit Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap proyek senilai Rp1,06 triliun ini. 

BPKP dalam auditnya menyebutkan bahwa proyek tersebut diduga merugikan negara 

sebesar Rp 33 miliar. 

 

Menurut Kejaksaan, penyimpangan ditemukan antara lain ketika penandatanganan kontrak 

pembangunan gardu induk pada 2011, tetapi lahannya belum dibebaskan. 

 

Hingga tenggat proyek berakhir pada 2013, hanya lima gardu yang dapat dibangun. 

 

(DI) merupakan figur keempat dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pimpinan (SBY) 

yang ditetapkan tersangka terkait korupsi. 

 

Sebelumnya ada tiga sosok yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) saat mereka masih menjabat menteri, yakni (AAM), (ASA), dan  (JW) 

 

No  Nama  Perbuatan melawan hukum/PMH  Kerugian Negara  

    

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150410_suryadharma_ali_korupsi
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140903_jero_wacik_tersangka
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Contoh Kasus 8: 

https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/243881-mantan-sekda-M-korupsi-uang-

makan-minum 

 

Mantan Sekda M Korupsi Uang Makan Minum 

Marliansyah | Jumat, 28 June 2019 15:20 WIB 

 

KEJAKSAAN Negeri Kabupaten M, Provinsi B menahan mantan Sekretaris Daerah 

Kabupaten M, (S) terkait dugaan korupsi Rp1,5 miliar pada 2014. Kejari Kapbupaten M 

menahan mantan Sekda kabupaten setempat terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi 

makan minum di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten M, dengan kerugian negara 

mencapai Rp1,5 miliar pada 2014. 

 

Kajari Kabupaten M, (AIY) di Provinsi B mengatakan (S) saat ini ditahan di Rutan 

Kabupaten M Provinsi B pada Selasa (25/6) lalu. 

      

"Penahanan dilakukan untuk lebih mempermudah melengkapi berkas hingga dilimpahkan ke 

Pengadilan Tipikor," kata (A), Jumat (28/6). 

 

(S) terbukti menandatangani seluruh dokumen pencairan makan dan minum di Sekretariat 

Pemerintah Kabupaten M. Dalam kasus tersebut, setiap tahunnya anggaran makan dan 

minum sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.   

 

Sebelumnya, Kejari M telah menetapkan dua terdakwa terkair kasus yang sama, yakni (SY) 

selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Martani selaku bendahara pembantu pengeluaran. 

Kedua terdakwa telah divonis dua tahun penjara di Pengadilan Tipikor Kota Provinsi B. 

(OL-3) 

 

 

 

 

 

 

https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/243881-mantan-sekda-mukomuko-korupsi-uang-makan-minum
https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/243881-mantan-sekda-mukomuko-korupsi-uang-makan-minum
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Contoh Kasus 9: 

https://www.Provinsi SSsatu.com/2019/02/07/berita-utama/tujuh-tersangka-korupsi-bimtek-

dprd-E-didakwa-20-tahun-penjara.html?amp 

 

Tujuh Tersangka Korupsi Bimtek DPRD E Didakwa 20 Tahun Penjara 

Hermawan M. dan Awang D. | Kamis, 7/02/2019 16:23 WIB 

 

PROVINSI SS SATU.com, KOTA M – Sidang kasus korupsi Bimtek DPRD Kabupaten E 

bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kota M, Kamis (7/2/2019). 

 

Satu dari tujuh tersangka yang terjerat dalam kasus ini, (G) selaku event organizer didakwa 

tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) didakwa bersalah setelah bekerja sama dengan mantan 

Ketua DPRD E Banteng Kadang dan dua wakilnya (AR) dan (MR) serta Sekretaris DPRD E 

Sangkala selaku kuasa pengguna anggaran. 

 

“Terdakwa sebagai fasilitator penyelenggara menyelenggarakan 22 Bimtek baik itu 

workshop yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 serta Surat Edaran 

Mendagri Nomor 160 Tahun 2013,” kata jaksa (M) di PN Tipikor Kota M, Kamis 

(7/2/2019). 

 

“Total kerugiannya itu sekitar kurang lebih Rp3 miliar yang secara berangsur-angsur telah 

dikembalikan,” imbuh (M). 

 

(G) pun didakwa melanggar pasal Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) 

KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. 

 

Sebelumnya, enam tersangka lainnya juga telah didakwa melanggar pasal yang sama. 

Mereka adalah mantan Ketua DPRD E serta wakil DPRD (EAR), anggota DPRD E (MR), 

serta Sekretaris DPRD E (ST). Sementara dua terdakwa lainnya adalah rekan (G) selaku 

event organizer, yakni (MN) dan (NH). 

 

https://www.sulselsatu.com/2019/02/07/berita-utama/tujuh-tersangka-korupsi-bimtek-dprd-enrekang-didakwa-20-tahun-penjara.html?amp
https://www.sulselsatu.com/2019/02/07/berita-utama/tujuh-tersangka-korupsi-bimtek-dprd-enrekang-didakwa-20-tahun-penjara.html?amp
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Contoh Kasus 10:  

http://poskotanews.com/2016/08/02/kejaksaan-agung-tetapkan-tiga-tersangka-korupsi-

pengadaan-pemadam-kebakaran/ 

 

Kejaksaan Agung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Pemadam Kebakaran  

Poskota News | Selasa, 2 Agustus 2016 20:20 WIB 

 

KOTA J (Pos Kota) – Diam-diam, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka kasus 

dugaan korupsi pengadaan fire motor atau motor pompa portable, pada Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) Pemprov DKI Kota J, 2011. 

Ketiga tersangka itu, adalah (R) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), (DG) dan (K). 

 

Menurut Kapuspenkum (MR), tim penyidik telah menindak-lanjuti dengan memeriksa 

sejumlah Lurah di Kota J Pusat, guna memperkuat alat bukti pada kasus dugaan korupsi 

proyek fire motor. 

 

“Mereka adalah, Lurah Cideng (Z) dan (ES) selaku Lurah Petamburan. Mereka diperiksa, di 

Gedung Bundar, Senin (1/8),” kata Rum, di Kejagung, Selasa (2/8). 

 

Rum menerangkan pemeriksaan kedua lurah tentang penerimaan pengadaan barang untuk 

pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana beserta kelengkapannya. “Penyidik ingin 

memastikan penerimaan alat tersebut telah dituangkan dalam berita acara serah terima 

barang atau tidak.” 

 

Selain tiga tersangka, Kejagung terus membidik para mantan dan pejabat di Dinas Damker 

dan PB Pemprob DKI. Diduga sudah merngantongi bukti kuat untuk menjerat bos besar di 

Dinas Damkar dan PB. 

 

Penetapan tiga tersangka diketahui dari pemeriksaan para Lurah, di Gedung Bundar, Senin 

(1/8).  

 

Tiga tersangka disangkakan UU Tipikor No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001. 

Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. 
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Kasus ini berawal saat Dinas Damkar PB DKI mendapat kucuran dana anggaran pengadaan 

fire motor atau motor pompa portable, 2011. Dengan pagu anggaran sebesar 

Rp31.046.000.000. 

(PN) selaku Pengguna Anggaran (PA) mendelegasikan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) (R). Menariknya, KPA telah menyusun Kerangka Acuan Kerja 

(KAK) atau Term Reference tanpa disertai tanggal dan bulan. 

 

September 2011, KPA menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang nilainya sebesar Rp 

30.417.000.000 dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) sebesar Rp 

30.102.712.200. 

 

Pada 10 Oktober 2011, (P) mengajukan surat penyampaian pengajuan lelang, 21 Oktober – 

31 Oktober 2011. Lelang digrelar dengan pemenang, adalah PT Kaharti Pasti Utama. 

 

Pada 15 November 2011, ditandatangani kontrak pengadaan tersebut pada Dinas Damkar PB 

DKI No 5428/-077.922. Anehnya nilainya lebih rendah dari RAB dan HPS yakni, senilai Rp 

28.640.700.000. 

 

Meski terdapat keanehan, pada 20 Desember 2011 serah terima barang tetap dilakukan dari 

Heru (AM) selaku ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kepada Paimin selaku PA 

dengan berita acara serah terima barang pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mitigasi Risiko PA/KPA dalam PBJ berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018  209 

No  Nama  Perbuatan melawan hukum/PMH  Kerugian Negara  

    



Mitigasi Risiko PA/KPA dalam PBJ berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018  210 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 

 

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku 

Pengadaan Barang / Jasa 

 

Effendy, M. 2013. Korupsi dan Strategy Nasional. Kota J : Referensi (GP Press Group). 

 

Fazzan. 2015. Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Ilmiah 

ISLAM FUTURA Vol 14 (No 2 Februari 2015). 

 

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 

 

Pikiran Rakyat. 2019. “Membaca Tren Korupsi Tahun 2019, Akankah Rekor OTT 

Pecah?”https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/01/02/membaca-tren-korupsi-

tahun-2019 Diakes pada 7 September 2019 Pukul 17.00 

 

Sergap.id. 2019. “Takut Masuk Penjara, Pejabat Pembuat Komitmen di Nagekeo 

Mengundurkan Diri” https://www.sergap.id/takut-masuk-penjara-pejabat-pembuat-

komitmen-di-nagekeo-mengundurkan-diri/ Diakses pada 7 September 2019 Pukul 18.00 

 

Maisany, Elsy. 2018. “Terbanyak Kasus Pengadaan 

Barang”.https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/cetak/berita/112121/Terbanyak_Kas

us_Pengadaan_Barang. Diakses pada 7 September 2019 Pukul 17.00 

 

https://m.detik.com/news/berita/d-4594216/korupsi-kapal-disdik-Provinsi SS-polisi-akan-

periksa-kuasa-pengguna-anggaran 

 

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20141014161335-12-6354/tersangka-kuasa-pengguna-

anggaran-ditahan 

 

https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/belajar-dari-kasus-prof-fasichul-lisan-inilah-resiko-

kuasa-pengguna-anggaran-76 



Mitigasi Risiko PA/KPA dalam PBJ berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018  211 

 

http://m.rri.co.id/post/berita/519176/jaksa_menyapa/kejari_tetapkan_3_tersangka_korupsi_p

embangunan_kantor_bappeda_Kota TT.html 

 

https://nasional.tempo.co/amp/1031932/18-orang-jadi-tersangka-korupsi-proyek-tugu-

antikorupsi-Kota R 

 

https://www.medcom.id/amp/zNAVAeeb-tersangka-korupsi-pengadaan-kapal-latih-

terancam-20-tahun 

 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150605_indonesia_(DI)iskan_ters

angka 

 

https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/243881-mantan-sekda-M-korupsi-uang-

makan-minum 

 

https://www.Provinsi SSsatu.com/2019/02/07/berita-utama/tujuh-tersangka-korupsi-bimtek-

dprd-E-didakwa-20-tahun-penjara.html?amp 

 

http://poskotanews.com/2016/08/02/kejaksaan-agung-tetapkan-tiga-tersangka-korupsi-

pengadaan-pemadam-kebakaran/ 

 

Effrianto, Piping. 2015. Kiat-kiat terhindar dari korupsi pada pengadaan barang dan jasa 

pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://poskotanews.com/2016/08/02/kejaksaan-agung-tetapkan-tiga-tersangka-korupsi-pengadaan-pemadam-kebakaran/
http://poskotanews.com/2016/08/02/kejaksaan-agung-tetapkan-tiga-tersangka-korupsi-pengadaan-pemadam-kebakaran/


Mitigasi Risiko PA/KPA dalam PBJ berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018  212 

PROFILE PENULIS 

 

Piping Effrianto SE, M.Si CFr.A, lahir di Kota J 

tanggal 11 April 1964, menikah dengan drg. Pingkan 

S.O Warokka dan dikarunia dua orang putra putri, 

Hanaria Putri Sari Effrianto dan Ryan Putra 

Effrianto. Pendidikan yang ditempuh D.III 

Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 

(STAN) tahun 1985 di Kota J, S1 Akuntansi, 

Universitas Bandung Raya Tahun 1996 di Bandung 

dan S2 Magister Administrasi Pemerintahan Daerah, 

Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri (STPDN) 

Tahun 2003 di Jatinangor Sumedang Jawa Barat. 

Pengalaman pekerjaan sebagai Auditor pada 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara di 

Manado tahun 1985 hingga 1989, Auditor pada 

Deputi Pengeluaran BPKP Pusat pada tahun 1990 hingga 1992, Auditor pada Perwakilan 

BPKP Provinsi Jawa Barat di Bandung Tahun 1992 hingga tahun 2002, Auditor pada Deputi 

Bidang Investigasi tahun 2003, diperbantukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

sebagai Fungsional II tahun 2004, dan kembali sebagai auditor pada Deputi Bidang 

Investigasi tahun 2005 hingga tahun 2012, sejak 2012 hingga 2013 Kepala Bidang 

Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Sejak Mei 2019 hingga saat ini 

menjadi Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi I pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI 

Kota J. Pengalaman penulis lainya adalah beberapa kali bertindak sebagai pemberi 

keterangan ahli pada persidangan kasus korupsi, aktif menjadi instruktur berbagai pelatihan 

Audit Investigasi, Audit Forensik dan beberapa hal terkait pencegahan korupsi, serta sebagai 

Ketua Tim Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia Bidang Audit 

Forensik (SKKNI-AF) dan Dosen tidak tetap pada beberapa Universitas di Kota J. 

 

 

Yuliansyah, M.S.A., Ph.D., Akt., C.A adalah staf 

pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Lampung. Pendidikan yang telah 

ditempuh diantaranya, Pendidikan Sarjana 

Akuntansi pada Universitas Jendral Soedirman, 

Master of Science in Accounting (M.S.A) pada 

Meinders School of Business-Oklahoma Ciry 

University-USA serta Philosophy of Doctor 

bidang Akuntansi di University of South 

Australia. Selama menjadi staf pengajar, penulis 

aktif dalam penelitian bidang akuntansi 

manajemen. Hasil penelitiannya pernah 

dipublikasikan maupun diterima pada seminar 
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nasional bahkan internasional seperti pada Monash Forum of Management Accounting 

(MONFORMA) di Melbourne tahun 2009, International World Culturan Tourism 

Conference di Bangkok 2009, Asian Pasific Conference (APC) di Beijing tahun 2011, Asian 

Accounting Academy Association (4A) di Denpasar tahun 2011, di Kyoto tahun 2012, dan 

Penang tahun 2013, Australia New Zealand International Business Association (ANZIBA) di 

Adelaide tahun 2012, The Global Advance Research Conference on Management and 

Business Study (GARCOMBS) di Bandung 2012, British Accounting and Finance 

Association (BAFA) di UK tahun 2012, Global Accounting and Organization Change 

(GAOC) di Kuala Lumpur 2012, American Accounting Association (AAA) Conference di 

Midwest tahun 2013, Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting (APIRA) 

Conference di Kobe tahun 2013, European Accounting Association (EAA) annual congress 

di Tallinn tahun 2014, Simposium Nasional Akuntansi (SNA XV di Banjarmasin, SNA SVI 

di Manado, dan SNA XVII di Lombok), Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA 1) di Kota J, 

Forum Managemen Indonesia (FMI) di Medan. 

 

 

Rieswandha Dio Primasatya, S.A atau yang biasa 

dipanggil Dio, lahir di Surabaya tanggal 16 

November 1994. Pendidikan terakhir yang ditempuh 

adalah jenjang Sarjana di Kampus UA jurusan 

Akuntansi tahun 2013. Pengalaman kerja yang 

pernah ditekuni setelah menyelesaikan program 

sarjana, diantaranya pernah menjadi staff intern 

auditor pada kantor akuntan publik big4, pernah 

menjadi konsultan pajak pada salah satu kantor 

konsultan pajak di Surabaya, pernah menjadi 

Finance Accounting pada salah satu perusahaan 

multinasional yang bergerak dibidang manufaktur 

dan saat ini menjadi auditor ahli pertama di kantor 

perwakilan BPKP Provinsi DKI Kota J pada bidang investigasi. Pendidikan non-formal yang 

pernah ditempuh diantaranya sertifikasi Brevet A-B Terpadu yang diselenggarakan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2017, Pelatihan Perpajakan yang diselenggarakan oleh 

PPAK Universitas Indonesia pada tahun 2017, Pelatihan Akuntansi Manajemen dan Analisis 

Laporan Keuangan yang diselenggarakan oleh PPAK Universitas Indonesia pada tahun 2017, 

Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diselenggarakan 

Pusdiklatwas BPKP pada tahun 2019, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli 

yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP pada tahun 2019. 
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Mega Delima Puspita Sari, SE, lahir di Semarang 

tanggal 13 April 1996. Setelah menempuh 

Pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah  jenjang 

Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi, angkatan 

tahun 2013 di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Aktif dalam organisasi dan kepanitiaan 

selama masa kuliah, salah satunya adalah dipercaya 

sebagai ketua organisasi Korps Sukarela (KSR) 

yang bergerak di bidang kesehatan dan 

kemanusiaan. Pengalaman kerja yang pernah 

ditekuni adalah menjadi Staff Finance, Accounting, 

dan Auditor Internal pada salah satu Perusahaan 

Swasta Nasional yang bergerak di bidang 

Manufaktur dan Selling yang bertanggung jawab pada regional Jawa Tengah, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sekarang ini Penulis menjadi Auditor Ahli Pertama 

di Perwakilan BPKP Provinsi DKI Kota J bidang Investigasi. Pendidikan dan latihan non 

formal yang pernah diikuti yaitu Brevet Pajak AB, SAP Course untuk SAP Overview dan 

Business Processess in Financial Accounting, Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP, serta Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 

Auditor yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP. 
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