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Nasihat Bijak

“Satu Pesawat Terbang 
Memiliki Indikator Terbatas,

Hanya Indikator Bahan Bakar, dan Oli
Andaikan Saudara menjadi Pilot Pesawat Tersebut,

Apakah Berani Menerbangkan 
Pesawat Tersebut?

Andai Berani

Apakah Pesawat dapat Terbang dan 
Mendarat dengan Selamat?”

Buku ini memberikan PA/KPA Pengadaan Barang dan Jasa 
Banyak Indikator, 

dalam upaya menerbangkan Pesawat Pengadaan terbang dan 
mendarat tanpa masalah korupsi
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P
UJI 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 merasa buku ini bermanfaat 

dan kami harap manfaat tersebut dapat dirasakan pula oleh pembaca 

lainnya terutama pejabat instansi pemerintah, khususnya pejabat yang 

berhubungan langsung dengan pengadaan barang dan jasa yang memiliki 

wewenang sebagai PA/KPA.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini pengadaan masih menduduki 

peringkat 5 besar dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Para 

pelaku korupsi seringkali merupakan para Pengguna Anggaran atau Kuasa 

Pengguna Anggaran yang karena tugas, fungsi dan kewenangannya 

sangat erat dan berada dalam lingkaran proses pengadaan sejak tahap 

perencanaan sampe dengan pemanfaatan output hasil pelaksanaan 

pengadaan. Semua tahapan pengadan terdapat potensi korupsi sehingga 

buku Kiat-Kiat Terhindar dari Korupsi harus dimaknai bagaimana agar 

tidak melakukan korupsi dengan mengetahui celah-celah korupsi pada 

setiap tahap/proses pengadaan dan memberikan early warning melalui 

manajemen risiko.

LKPP sedang menempuh langkah strategis untuk membangun kolaborasi 

antara CSO dengan APIP, sehingga apabila indikasi penyimpangan telah 

ditemukan lebih awal sebelum proses pembayaran terjadi, dapat dilakukan 

penanganan dini oleh APIP selaku pengawas internal yang terdapat di K/L/

PD berupa pengenaan sanksi administratif dan penundaan pembayaran 

hingga ditentukan besaran nilai yang wajar untuk dilakukan pembayaran. 

Tentunya kita semua sepakat bahwa sebaik-baiknya upaya anti korupsi 

bukanlah sebanyak-banyaknya penindakan kasus korupsi, dan bukan 

juga sebanyak-banyaknya orang yang dipidanakan atas kasus korupsi, 

melainkan sebanyak-banyaknya upaya pencegahan tindak korupsi ini 

dapat dilakukan. Disinilah peran PA/KPA dalam memberikan teladan dan 

komitmenya kepada para pelaku pengadaan lainnya, mulai PPK sampai 

kepada para penyedia agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. 

KATA PENGANTAR
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PA/KPA mempunyai  peran strategis dalam memberantas korupsi, tidak 

hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk jajaran dibawahnya dan pihak-pihak 

yg terhubung dengan dirinya dan tidak bisa sendirian membebaskan dirinya 

agar tidak berperilaku koruptif, tapi juga bertanggungjawab terhadap 

organisasinya dengan melibatkan seluruh unit kerja yang ada untuk 

berkolaborasi melaksanakan pendidikan anti korupsi dan pencegahan 

korupsi.

Pengadaan barang/jasa merupakan sebuah proses yang berkelanjutan 

dan tidak selalu dapat dilaksanakan dengan mulus, penuh godaan, 

kadang harus melewati jalan terjal berliku dan pasti membahayakan bagi 

para pelakunya kalau tidak waspada, berkomitmen, berkompeten dan 

berintegritas. Potensi permasalahan dapat terjadi sejak tahap perencanaan, 

pada saat pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, maupun saat 

serah terima pekerjaan. Beberapa permasalahan yang terjadi berujung 

pada konsekuensi hukum baik administrasi, perdata, atau bahkan ke tindak 

pidana korupsi. 

Saat kondisi negara berstatus darurat bencana non alam saat ini, banyak 

terjadi ketakutan pelaksana pengadaan dalam mengeksekusi anggaran 

untuk pelaksanaan pengadaan. Terjadi kegamangan dalam pelaksanaan, 

apakah menggunakan mekanisme darurat ataukah menggunakan 

mekanisme normal. Padahal sebagaimana diketahui, mekanisme 

pengadaan barang/jasa saat ini sudah sangat diperingkas dan dipermudah 

terlebih untuk penanganan darurat. 

Namun demikian, tentu saja dalam pelaksanaannya harus tetap bisa 

dipertanggungjawabkan dan bebas dari penyimpangan.

PA/KPA harus mampu mengawal pelaksanaan pengadaan agar sesuai 

dengan prinsip, etika, dan tujuan pengadaan.  Pengadaan yang kredibel 

akan mensejahterakan bangsa.

Salam Pengadaan

   Kepala LKPP

Roni Dwi Susanto
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RINGKASAN TITIK RAWAN
TUGAS PA/KPA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Titik Rawan / Perbuatan yang biasa dilanggarNo.

1. Permasalahan:

 Pada saat menyetujui pembayaran mengetahui/tidak mengetahui  

bahwa terjadi perbuatan melawan hukum (berbagai Perbuatan 

melawan hukum), PA atau KPA sedikit banyak dianggap terlibat.

 Penjelasan:

Seringkali bila ada kasus korupsi di level manapun PA/KPA 

dianggap harus turut bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, 

dengan alasan kalau tidak ada persetujuan PA/KPA pembayaran 

sulit dilakukan.

 Solusi: 

Sebaiknya PA/KPA mempunyai pemahaman Titik Rawan 

pengadaan dan alat kendali (minimal Korupmeter) untuk 

mengetahui/meyakini adanya penyimpangan atau tidak, sebelum 

dilakukan pembayaran.

2. Permasalahan:

Mengadakan Perjanjian dengan Pihak Lain di luar Batas Anggaran 

Belanja yang Telah Ditetapkan.

Penjelasan:

Kadangkala PA/KPA melakukan perjanjian padahal belum ada 

penetapan anggaran (dibawah tangan) atau melebihi batas 

alokasi anggaran dan sisa pembayaran dianggarkan pada tahun 

berikutnya.

Solusi: 

Dilarang mengadakan perjanjian dengan pihak lain di atas batas 

anggaran belanja yang telah ditetapkan atau anggaran belum 

ditetapkan

3. Permasalahan:

- 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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Titik Rawan / Perbuatan yang biasa dilanggarNo.

- Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang 
menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

- Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang 
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil.

 Penjelasan:

Keputusan PA/KPA menyatukan paket pekerjaan menjadi satu 
paket dan  berakibat Pemilihan Penyedia dilakukan melalui 
Tender dengan kualifikasi perusahaan besar yang ternyata hanya 
perusahaan tertentu yang mampu dan harga yang tender lebih 
mahal dari harga pasar, hal ini berpotensi menjadi kasus korupsi.

 Solusi: 

Tidak menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang / Jasa 
yang berakibat: 

1. Harga menjadi mahal.

2. Rekanan yang dapat mengikuti tender menjadi terbatas.

3. Harus memiliki kajian kenapa paket tersebut dipecah atau 
disatukan.

4. Permasalahan:

Memecah Pekerjaan menjadi beberapa paket Pengadaan di 
bawah Rp.200 juta, sehingga dapat memilih rekanan sendiri karena 
tidak memerlukan proses tender tetapi melalui proses Pengadaan 
Langsung

Penjelasan:

Keputusan PA/KPA memecah paket pekerjaan menjadi beberapa 
paket dan  berakibat Pemilihan Penyedia dilakukan melalui 
Pengadaan Langsung yang ternyata harga yang dikontrakkan jauh 
lebih mahal dari harga pasar, berpotensi menjadi korupsi.

 Solusi: 

Seharusnya paket pekerjaan / pengadaan yang menurut sifat 
pekerjaan dan tingkat efisiensinya ternyata lebih menguntungkan 
digabung, maka sebaiknya disatukan sehingga :

- Dilaksanakan melalui metode tender/e purchasing

- Harga yang diperoleh paling menguntungkan negara

- Harus memiliki kajian, untuk menjelaskan kenapa paket 
tersebut dipecah atau disatukan.
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Titik Rawan / Perbuatan yang biasa dilanggarNo.

5. Permasalahan:

Menetapkan PPK yang tidak memenuhi persyaratan:

- Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas 
PPK; 

- 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. Menetapkan PPK yang merangkap Jabatan sebagai:

- Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 
atau Bendahara;

- Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket 
Pengadaan Barang /Jasa yang sama; atau

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

Solusi: 

Sebaiknya PA/KPA melakukan hal sebagai berikut:

1.  Menetapkan PPK yang memenuhi persyaratan:

a. Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas 

PPK;

b. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau 

setara; dan 

c. Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perUndang Undangan, atau paling 

rendah Golongan III/a atau disetarakan dengan Golongan 

III/a.

2.   Tidak menetapkan PPK yang 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 paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

RINGKASAN TITIK RAWAN
TUGAS PA/KPA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
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Titik Rawan / Perbuatan yang biasa dilanggarNo.

6. Permasalahan:

1.  Menetapkan Pejabat Pengadaan tidak memenuhi persyaratan:

 Merupakan Pengelola Pengadaan Barang / Jasa atau Aparatur 

Sipil Negara / TNI / Polri / personel lainnya yang memiliki 

Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan; 

2. Menetapkan Pejabat Pengadaan yang merangkap Jabatan 

sebagai:

a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 

atau Bendahara; 

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

sama.

Solusi: 

Sebaiknya PA/KPA memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam 

penetapan Pejabat Pengadaan antara lain:

1. Menetapkan Pejabat Pengadaan yang memenuhi persyaratan:

 Merupakan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa atau Aparatur 

Sipil Negara / TNI / Polri / personel lainnya yang memiliki 

Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan; 

2. Tidak menetapkan Pejabat Pengadaan yang merangkap 

Jabatan sebagai:

a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 

atau Bendahara; 

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

sama.

7. Permasalahan:

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 tidak boleh merangkap Pejabat Penandatangan 

Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

Penjelasan:

Bila dalam satu kasus korupsi, akibat dari salah satu, dua atau tiga 

persyaratan tersebut diatas dilanggar dan ternyata berakibat lebih 

lanjut kepada tidak kompetennya rekanan yang menang dan juga 



xvMITIGASI RISIKO PELAKU PBJ
BERDASARKAN PERPRES NO. 16/TAHUN 2018

Titik Rawan / Perbuatan yang biasa dilanggarNo.

terjadi kemahalan harga, maka PA/KPA berpotensi ikut dimintakan 

pertanggungjawabannya.

Solusi: 

Sebaiknya PA/KPA memperhatikan ketentuan yang berlaku 

dalam penetapan PjPHP / PPHP antara lain:

Menetapkan PjPHP/PPHP yang memenuhi persyaratan yaitu:

1. Memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang / Jasa; 

2. Memahami administrasi proses pengadaan barang /jasa; dan 

3. PjPHP/PPHP Tidak merangkap Pejabat Penandatangan Surat 
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

8. Permasalahan:

Membentuk Tim Penyelenggara Swakelola tidak sesuai ketentuan 
sebagai berikut:

1.  Swakelola Tipe I

Merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
Penangungjawab Anggaran.

2. Swakelola Tipe II

1. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai 
Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung 
jawab anggaran; dan 

2. Tim Pelaksanaan merupakan Pegawai Kementerian / 
Lembaga /Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.

3. Swakelola Tipe III

1. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai 
Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah penanggung 
jawab anggaran; dan 

2. Tim Pelaksanaan merupakan pengurus / anggota Organisasi 
Kemasyarakatan pelaksana Swakelola.

4. Swakelola Tipe IV

Tim Persiapan, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas merupakan 
Pengurus/ Anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Penjelasan:

Bila dalam satu kasus korupsi, akibat dari salah satu, sebagian 
atau seluruh persyaratan tersebut diatas dilanggar dan ternyata 

berakibat lebih lanjut kepada tidak kompetennya rekanan yang 

RINGKASAN TITIK RAWAN
TUGAS PA/KPA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
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Titik Rawan / Perbuatan yang biasa dilanggarNo.

menang dan juga terjadi kemahalan harga, maka PA/KPA 

berpotensi ikut dimintakan pertanggungjawabannya.

Solusi: 

Membentuk Tim Penyelenggara Swakelola sesuai ketentuan 

sebagai berikut:

1. Swakelola Tipe I

Merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah Penangungjawab Anggaran.

2. Swakelola Tipe 2

a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai 

Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah penanggung 

jawab anggaran; dan

b. Tim Pelaksanaan merupakan Pegawai Kementerian/

Lembaga /Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.

2. Swakelola Tipe 3

a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai 

Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah penanggung 

jawab anggaran; dan

b.  Tim Pelaksanaan merupakan pengurus / anggota 

Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola.

4. Swakelola Tipe 4

Tim Persiapan, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas merupakan 

Pengurus/ Anggota Kelompok Masyarakat pelaksana 

Swakelola.

9. Permasalahan:

Mengangkat Tim teknis yang tidak memiliki kemampuan sesuai 

yang diperlukan.

Penjelasan:

Bila dalam satu kasus korupsi, akibat dari Tim teknis yang tidak 
memiliki kemampuan sesuai yang diperlukan dan ternyata 
berakibat lebih lanjut kepada tidak kompetennya rekanan 
yang menang dan juga terjadi kemahalan harga, maka PA/KPA 
berpotensi ikut dimintakan pertanggungjawabannya.
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Titik Rawan / Perbuatan yang biasa dilanggarNo.

Solusi: 

Dilarang Mengangkat Tim teknis yang tidak memiliki kemampuan 
sesuai yang diperlukan.

10. Permasalahan: 

Mengangkat individu sebagai Tim Juri / Tim Ahli yang tidak sesuai 
dengan kompetensi yang diperlukan.

Penjelasan:

Bila dalam satu kasus korupsi, akibat dari Tim teknis yang tidak 
memiliki kemampuan sesuai yang diperlukan dan ternyata 
berakibat lebih lanjut kepada tidak kompetennya rekanan 
yang menang dan juga terjadi kemahalan harga, maka PA/KPA 
berpotensi ikut dimintakan pertanggungjawabannya.

Solusi: 

Memperhatikan kriteria yang diperlukan untuk menjadi Tim Juri 
/ Tim Ahli dan dilarang membawa kepentingan pribadi dalam 
menetapkan individu sebagai Tim Juri / Tim Ahli.

11. Permasalahan: 

Menetapkan pemenang yang tidak sesuai dengan kriteria 
kebutuhan.

Solusi: 

Selektif dalam menentukan pemenang, dan dilarang membawa 
kepentingan pribadi dalam menetapkan pemenang Penyedia 

pada kegiatan pengadaan terkait.

12. Permasalahan: 

Tidak melakukan Perencanaan pengadaan dengan benar yang 

meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, 

jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

 Solusi: 

PA/KPA harus dapat meyakinkan bahwa Persiapan telah 

melalui proses identifikasi kebutuhan, penetapan Barang / 

Jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang / Jasa (bisa 

menggunakan Korupmeter)

RINGKASAN TITIK RAWAN
TUGAS PA/KPA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
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13. Permasalahan:

Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola tidak melalui proses 

penetapan tipe Swakelola, Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK, 

dan penyusunan RAB.

Solusi: 

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.

14. Permasalahan:

Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia tidak meliputi proses 

yang telah ditetapkan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 68 ayat 3, 

Pasal 18 ayat 7

Solusi: 

Memastikan seluruh dokumen perencanaan sesuai 

dengan kebutuhan dan sesuai dengan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan

15. Permasalahan: 

Perencanaan pengadaan tidak dimuat dalam Rencana Umum 

Pengadaan (RUP)

 Solusi: 

PA/KPA memiliki kemampuan untuk mereview KAK, Spesifikasi 

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

dapat mempengaruhi lingkup dan output pekerjaan yang akan 

dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)

16. Permasalahan:

PA/KPA tidak memiliki skeptisme profesional dalam menilai paket 

pengadaan barang/jasa yang akan dikonsolidasi

Solusi: 

PA/KPA harus tetap memiliki skeptisme professional yang 

digunakan dalam menilai paket pengadaan Barang / Jasa yang 

akan di konsolidasi.
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Titik Rawan / Perbuatan yang biasa dilanggarNo.

17. Permasalahan:

Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan sebelum 

penetapan alokasi anggaran belanja

Solusi: 

PA/KPA memastikan ketersediaan dan penggunaan anggaran, 

jangan sampai meloloskan RUP sebelum adanya alokasi anggaran, 

serta memastikan tidak terjadi pemborosan dan / atau kebocoran 

anggaran

18. Permasalahan:

Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan sebelum 

rancangan APBD disetujui Pemda dan DPRD

 Solusi: 

PA/KPA memastikan ketersediaan dan penggunaan anggaran, 

jangan sampai meloloskan RUP sebelum adanya alokasi anggaran, 

serta memastikan tidak terjadi pemborosan dan / atau kebocoran 

anggaran

19. Permasalahan:

Pengumuman RUP tidak menggunakan aplikasi SIRUP

Solusi: 

PA/ KPA memiliki alat kendali yang memadai antara lain 

(Korupmeter) untuk memastikan Pengumuman RUP dilaksanakan 

menggunakan aplikasi SIRUP

20. Permasalahan:

Bawahan PA/KPA mengunggah data palsu atau melakukan 

rekayasa terhadap RUP yang diunggah dalam aplikasi SIRUP 

maupun website

Solusi: 

Adanya pemantauan berkelanjutan atas web K/L/D/I yang 

dikeluarkan LKPP dan reviu dari Auditor Intern ( atau menggunakan 

Korupmeter sebagai salah satu alat ukur).

RINGKASAN TITIK RAWAN
TUGAS PA/KPA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA



xx SETJEN DPR RI

KIAT-KIAT TERHINDAR
DARI KORUPSI
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T
ATA 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.

BAB I

PENDAHULUAN
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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 

2. Kuasa Pengguna Anggaran 

3. Pejabat Pembuat Komitmen 

4. Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disingkat 

UKPBJ 

5. Kelompok Kerja Pemilihan 

6. Pejabat Pengadaan 

7. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

8. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

9. Agen Pengadaan 

10. Penyelenggara Swakelola 

11. Pengelola 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 
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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 pejabat dan penegak hukum, makin meramaikan 
pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta 
menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini. 

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 Indonesia sekarang. Sekalipun 
sudah ada lembaga khusus yang diperuntukan untuk memberantas kasus 
korupsi, korupsi 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.

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.

BAB I
PENDAHULUAN
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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. 

5.  Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan 

menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan



5MITIGASI RISIKO PELAKU PBJ
BERDASARKAN PERPRES NO. 16/TAHUN 2018

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. 

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-

BAB I
PENDAHULUAN
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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).

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.

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

TINDAK PIDANA KORUPSI

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 permufakatan 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 Tahun 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 membiarkan 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 ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau 

untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau 

membiarkan 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 
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tersebut (Pasal 10 Undang Undang Nomor 20 tahun 2001) Pegawai 

negeri atau Penyelenggara Negara yang :

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 merupakan 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 



10 SETJEN DPR RI

KIAT-KIAT TERHINDAR
DARI KORUPSI

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) 

 Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara 

Nasional Indonesia, atau Kepolisisan Negara Republik Indonesia yang 

membiarkan 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 untuk menggerakkan 

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. 
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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 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: 

BAB II
TINDAK PIDANA KORUPSI



12 SETJEN DPR RI

KIAT-KIAT TERHINDAR
DARI KORUPSI

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

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.
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/

Lembaga/Perangkat Daerah.

PA memiliki tugas dan kewenangan:

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 

belanja;

b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran 

belanja yang telah ditetapkan;

c. Menetapkan perencanaan pengadaan;

d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;

e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang 

gagal;

g. Menetapkan PPK;

h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;

i. Menetapkan PjPHP/PPHP;

j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;

k. Menetapkan tim teknis;

l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/

Kontes;

m. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

n. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

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).

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.

BAB III

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN
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KIAT-KIAT TERHINDAR
DARI KORUPSI

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya 

disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai 

dengan pelimpahan dari PA.

Berdasarkan pisau analisa 4 unsur korupsi (siapa, Perbuatan melawan 

hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan 

merugikan keuangan negara/daerah) seperti dijelaskan sebelumnya 

maka dalam bab-bab selanjutnya penulis akan memilih pasal-pasal dalam 

Perpres 16 tahun 2018 yang apabila tidak dilaksanakan atau dilaksanakan 

tidak benar, berpotensi menjadi satu kasus korupsi.

Titik Rawan 1

Perbuatan Melawan Hukum
Pada saat menyetujui pembayaran mengetahui/tidak mengetahui  

bahwa terjadi perbuatan melawan hukum (berbagai Perbuatan 
melawan hukum), PA atau KPA sedikit banyak dianggap terlibat.

Penjelasan
Seringkali bila ada kasus korupsi dilevel manapun PA/KPA dianggap harus 

turut bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, dengan alasan kalau tidak 
ada persetujuan PA/KPA pembayaran sulit dilakukan.

Unsur Penting Uraian

Siapa

Menguntungkan diri 
sendiri / Orang lain / 
Korporasi.

Kerugian Negara / Daerah

PA/ KPA

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja 
yang menerima uang dari kegiatan pengadaan

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
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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

Pengguna Anggaran adalah: pejabat pemegang kewenangan Penggunaan 
Anggaran Kementerian Negara / Lembaga / Perangkat Daerah. 

Pasal 1 Ayat 8

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. 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.

Pasal 1 Ayat 9

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguria anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Unsur Penting Uraian

Pasal terkait

Peraturan LKPP

Solusi Pencegahan

dikeluarkan oleh negara / daerah tanpa 
adanya intervensi  /  penyimpangan (sesuai 
harga pasar atau harga nyata).

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

Pasal 1 Ayat 10, Pasal 4

Sebaiknya PA/KPA mempunyai alat kendali 
(minimal Korupmeter) untuk mengetahui/meyakini 
adanya penyimpangan atau tidak, sebelum 
dilakukan pembayaran 

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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KIAT-KIAT TERHINDAR
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Pasal 10 Ayat 3

KPA dapat menugaskan PPK 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 1a

“Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja”

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;

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

Pasal 1 ayat 7

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/
Lembaga/Perangkat Daerah. 

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

Titik Rawan 2

Perbuatan Melawan Hukum 
Mengadakan Perjanjian dengan Pihak Lain di luar Batas Anggaran 

Belanja yang Telah Ditetapkan

Penjelasan
Kadangkala PA/KPA melakukan perjanjian padahal belum ada penetapan 
anggaran (dibawah tangan) atau melebihi batas alokasi anggaran dan sisa 

pembayaran dianggarkan pada tahun berikutnya
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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 atau belum ada penetapan  anggaran, hal ini terkait 

dengan peraturan :

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

Jasa Pemerintah :

a.  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;

Unsur Penting Uraian

Siapa

Menguntungkan Diri 
sendiri / Orang lain /  
Korporasi.

Kerugian Negara / Daerah
Pasal terkait

Solusi Pencegahan

PA/ KPA

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa 
saja yang menerima uang atau keuntungan dari 
kegiatan pengadaan terkait

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 7 Ayat 1 Huruf d, Pasal 9 Huruf a & b

Dilarang mengadakan perjanjian dengan pihak 
lain di atas batas anggaran belanja yang telah 
ditetapkan atau anggaran belum ditetapkan

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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b.  Pasal 9 Huruf a dan b
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 
belanja;
Mengadakan Perjanjian dengan Pihak Lain dalam Batas Anggaran 

Belanja yang Telah Ditetapkan

Titik Rawan 3

Perbuatan Melawan Hukum
- 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;

- menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang 
menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

- menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang 
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil;

Penjelasan:
Keputusan PA/KPA menyatukan paket pekerjaan menjadi satu paket dan  
berakibat Pemilihan dilakukan melalui Tender dengan kualifikasi perusahaan 
besar yang ternyata hanya perusahaan tertentu yang mampu dan harga yang 
tender lebih mahal dari harga pasar, hal ini berpotensi menjadi kasus korupsi

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Unsur Penting Uraian

Siapa

Mengungtungkan Diri 
sendiri / Orang lain / 
Korporasi

Kerugian Negara / Daerah

Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / 
PA/KPA dan / atau UKPBJ

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa 
saja yang menerima uang atau keuntungan dari 
kegiatan pengadaan terkait

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).
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta 

pertanggungjawaban?

Penjelasan

Pasal 20 Ayat 2 a, b, c

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

c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran 

nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau

Titik Rawan 4

Perbuatan Melawan Hukum
Memecah Pekerjaan menjadi beberapa paket Pengadaan di bawah 
Rp.200 juta, sehingga dapat memilih rekanan sendiri karena tidak 

memerlukan proses tender tetapi melalui proses Pengadaan 
Langsung

Penjelasan:
Keputusan PA/KPA memecah paket pekerjaan menjadi beberapa paket 

dan  berakibat Pemilihan Penyedia dilakukan melalui Pengadaan Langsung 
yang ternyata harga yang dikontrakkan jauh lebih mahal dari harga pasar, 

berpotensi menjadi korupsi.

Unsur Penting Uraian

Pasal terkait

Solusi Pencegahan

Pasal 20 ayat 2, a, b, c, 

Tidak menyatukan beberapa paket Pengadaan 
Barang / Jasa yang berakibat : 
1. harga menjadi mahal
2. rekanan yang dapat mengikuti tender menjadi 

terbatas
3. Harus memiliki kajian kenapa paket tersebut 

dipecah atau disatukan.

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Unsur Penting Uraian

Siapa

Mengungtungkan Diri 
sendiri / Orang lain / 
Korporasi

Kerugian Negara / Daerah

Pasal terkait

Solusi Pencegahan

Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / 
PA/KPA dan / atau UKPBJ

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa 
saja yang menerima uang atau keuntungan dari 
kegiatan pengadaan terkait

1. Sebesar nilai kerugian keuangan negara /  daerah 
yang ditetapkan pihak yang berwenang.

1. 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 20 ayat 2, d, Pasal 21, Pasal 51, Pasal 9 Huruf e

Seharusnya paket pekerjaan / pengadaan yang 
menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya 
ternyata lebih menguntungkan digabung, maka 
sebaiknya disatukan sehingga :
- dilaksanakan melalui metode tender
- Harga yang diperoleh paling menguntungkan 

negara
- Harus memiliki kajian, untuk menjelakan kenapa 

paket tersebut dipecah atau disatukan.

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta 

pertanggungjawaban?

Penjelasan

Pasal 20 Ayat 2 d

memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan 

maksud menghindari Tender/Seleksi.

Pasal 21

1. Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilakukan pada tahap 

perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang / Jasa 

melalui Penyedia, dan / atau persiapan pemilihan Penyedia.
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2. Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan oleh PA/ KPA/

PPK 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”

Titik Rawan 5

Perbuatan Melawan Hukum
1. Menetapkan PPK yang tidak memenuhi persyaratan:
- memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
- 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. Menetapkan PPK yang merangkap Jabatan sebagai:
- Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau 

Bendahara;
- Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang /

Jasa yang sama; atau
- PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Unsur Penting Uraian

Siapa
Menguntungkan Diri 
sendiri/ Orang lain / 
Korporasi

Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa 
saja yang menerima uang atau keuntungan dalam 
bentuk apapun dari kegiatan pengadaan terkait
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).

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

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

Penjelasan
Pasal 9 Huruf g sd l
g.  menetapkan PPK; 
h.  menetapkan Pejabat Pengadaan; 
i.  menetapkan PjPHP/PPHP; 
j.  menetapkan Penyelenggara Swakelola; 
k.  menetapkan tim teknis; 
l.  menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ 
 Kontes

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

Unsur Penting Uraian

Pasal terkait

Peraturan LKPP

Solusi Pencegahan

Pasal 9 Huruf g sd l

Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan 
Barang dan Jasa Pasal 5 dan Pasal 6

Sebaiknya PA/KPA melakukan hal sebagai berikut:
1. Menetapkan PPK yang tidak memenuhi 

persyaratan:
a. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai 

dengan bidang tugas PA/KPA; 
b. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 

Satu (S1) atau setara; dan 
c. memiliki kemampuan manajerial level 

3 sesuai dengan ketentuan peraturan 
perUndang Undangan, atau paling rendah 
golongan III/a atau disetarakan dengan 
golongan III/a.

2.  Menetapkan PPK yang 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 paket Pengadaan Barang/
Jasa yang sama.

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi
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Pasal 5 
(1)  PA/KPA menetapkan PPK pada Kementerian / Lembaga/ Perangkat 

Daerah. 
(2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu: 

a. memiliki integritas dan disiplin; 
b. menandatangani Pakta Integritas; 
c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK; 
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
PPK 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. 

Titik Rawan 6

Perbuatan Melawan Hukum
1.  Menetapkan Pejabat Pengadaan tidak memenuhi persyaratan:
 Merupakan Pengelola Pengadaan Barang / Jasa atau Aparatur Sipil 

Negara / TNI / Polri / personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi 
okupasi Pejabat Pengadaan; 

2.  Menetapkan Pejabat Pengadaan yang merangkap Jabatan sebagai:
a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau 

Bendahara; 
b. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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KIAT-KIAT TERHINDAR
DARI KORUPSI

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Unsur Penting Uraian

Siapa

PMH Tambahan

Menguntungkan Diri 
sendiri /  Orang lain / 
Korporasi

Kerugian Negara / Daerah

Pasal terkait

Peraturan LKPP

Solusi Pencegahan

Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 

Biasanya ada PMH tambahan yaitu:
- Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Hasil 

Pekerjaan dilakukan secara tidak benar

Menguntungkan Pejabat Pengadaan yang ditunjuk 
dan siapa saja yang menerima sejumlah dana atau 
keuntungan dalam bentuk apapun dari kegiatan 
pengadaan terkait

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 1 ayat 13, Pasal 12, Pasal 9 Huruf h

Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan 
Barang dan Jasa Pasal 8 ayat 2 huruf a dan ayat 4. 

Sebaiknya PA/KPA memperhatikan ketentuan 
yang berlaku dalam penetapan Pejabat Pengadaan 
antara lain:
1. Tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan yang 

tidak memenuhi persyaratan:
 merupakan Pengelola Pengadaan Barang/ 

Jasa atau Aparatur Sipil Negara /TNI/ Polri/
personel lainnya yang memiliki Sertifikat 
Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan; 

2. Tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan yang 
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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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

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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KIAT-KIAT TERHINDAR
DARI KORUPSI

Titik Rawan 7

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 tidak boleh merangkap Pejabat Penandatangan Surat 

Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

Penjelasan:
Bila dalam satu kasus korupsi, akibat dari salah satu, dua atau tiga persyaratan 
tersebut diatas dilanggar dan ternyata berakibat lebih lanjut kepada tidak 
kompetennya rekanan yang menang dan juga terjadi kemahalan harga, 
maka PA/KPA berpotensi ikut dimintakan pertanggungjawabannya

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Unsur Penting Uraian

Siapa

Menguntungkan Diri 
sendiri /  Orang lain /  
Korporasi

Kerugian Kerja Negara /
Daerah

Pasal terkait

Peraturan LKPP

Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 

Menguntungkan PjPHP/PPHP yang ditunjuk dan 
siapa saja yang menerima sejumlah dana atau 
keuntungan dalam bentuk apapun dari kegiatan 
pengadaan terkait

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

Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan 
Barang dan Jasa Pasal 10 ayat 3 dan ayat 5.
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta 

pertanggungjawaban?

Penjelasan

•	 Perpres 16 tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) Huruf i menjelaskan:

PA/KPA Menetapkan PjPHP/PPHP

•	 Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan 

Barang / Jasa, 

Bagian Kelima Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pasal 10:

(1)  PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah   

 menetapkan PjPHP/PPHP

(3) Untuk dapat ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut; 

a. memiliki integritas dan disiplin; 

a. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang / Jasa; 

b. memahami administrasi proses pengadaan Barang / Jasa;

c. menandatangani Pakta Integritas. 

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

Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 

Unsur Penting Uraian

Solusi Pencegahan Sebaiknya PA/KPA memperhatikan ketentuan 
yang berlaku dalam penetapan PjPHP / PPHP 
antara lain:
Menetapkan PjPHP/PPHP yang memenuhi 
persyaratan yaitu:
1.  memiliki pengalaman di bidang Pengadaan 

Barang / Jasa; 
2. memahami administrasi proses pengadaan 

barang /jasa; dan 
3.  PjPHP/PPHP tidak merangkap Pejabat 

Penandatangan Surat Perintah Membayar 
(PPSPM) atau Bendahara.

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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KIAT-KIAT TERHINDAR
DARI KORUPSI

Perbuatan Melawan Hukum

Membentuk Tim Penyelenggara Swakelola tidak sesuai ketentuan sebagai 
berikut:
1.  Swakelola Tipe I
 Merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

Penangungjawab Anggaran.

2.  Swakelola Tipe 2
a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai Kementerian 

/Lembaga /Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; dan
b. Tim Pelaksanaan merupakan Pegawai Kementerian/Lembaga /

Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.

2.  Swakelola Tipe 3
a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai Kementerian 

/Lembaga /Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; dan
b. Tim Pelaksanaan merupakan pengurus / anggota Organisasi 

Kemasyarakatan pelaksana Swakelola.

4.  Swakelola Tipe 4
Tim Persiapan, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas merupakan 
Pengurus/ Anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Penjelasan:
Bila dalam satu kasus korupsi, akibat dari salah satu, sebagian atau 
seluruh persyaratan tersebut diatas dilanggar dan ternyata berakibat 
lebih lanjut kepada tidak kompetennya rekanan yang menang dan juga 
terjadi kemahalan harga, maka PA/KPA berpotensi ikut dimintakan 
pertanggungjawabannya

Titik Rawan 8

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Unsur Penting Uraian

Siapa

PMH Tambahan

Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Biasanya ada PMH tambahan yaitu:
-  Pembuatan laporan biaya pelaksanaan 

swakelola dilakukan secara tidak benar
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Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta 

pertanggungjawaban?

Penjelasan

•	 Perpres 16 Tahun 2018 

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.

Unsur Penting Uraian

Menguntungkan Diri 
sendiri / Orang lain / 
Korporasi

Kerugian Kerja Negara / 
Daerah

Pasal terkait

Perlem LKPP

Solusi Pencegahan

Menguntungkan penyelenggara swakelola dan 
siapa saja yang menerima uang atau keuntungan 
dalam bentuk apapun dari kegiatan pengadaan 
terkait

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

No.15 pasal 11

Dilarang membentuk tim penyelenggara 
swakelola yang tidak sesuai dengan kebutuhan 
serta melakukan perhitungan secara tepat atas 
komponen kebutuhan yang diperlukan agar 
swakelola dapat terlaksana

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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KIAT-KIAT TERHINDAR
DARI KORUPSI

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.

•	 Perlem No. 15 Tahun 2018 Pasal 11

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf h terdiri atas:

a. Tim Persiapan;

b. Tim Pelaksana; dan

c. Tim Pengawas
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(2) Personel pada Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas 
Swakelola Tipe 1 Merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah Penangungjawab Anggaran.

(3) Personel pada penyelenggara Swakelola Tipe 2:
a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai  

Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah penanggung jawab 
anggaran; dan

b. Tim Pelaksanaan merupakan Pegawai Kementerian/Lembaga /
Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.

(4) Personel pada penyelenggara Swakelola Tipe 3:
a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai 

Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah penanggung jawab 
anggaran; dan

b. Tim Pelaksanaan merupakan pengurus / anggota Organisasi  
Kemasyarakatan pelaksana Swakelola.

(5) Personel pada Penyelenggara Swakelola tipe 4 yang meliputi  
Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas merupakan 
pengurus/anggota kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

Titik Rawan 9

Perbuatan Melawan Hukum
Mengangkat Tim teknis yang tidak memiliki kemampuan sesuai 
yang diperlukan

Penjelasan:
Bila dalam satu kasus korupsi, akibat dari Tim teknis yang tidak memiliki 
kemampuan sesuai yang diperlukan dan ternyata berakibat lebih 
lanjut kepada tidak kompetennya rekanan yang menang dan juga 
terjadi kemahalan harga, maka PA/KPA berpotensi ikut dimintakan 
pertanggungjawabannya

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Unsur Penting Uraian

Siapa

PMH Tambahan

Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 

Biasanya ada PMH tambahan yaitu:
- Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Hasil 

Pekerjaan dilakukan secara tidak benar

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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Unsur Penting Uraian

Menguntungkan Diri 
sendiri/ Orang lain / 
Korporasi

Kerugian Kerja Negara /
Daerah

Pasal terkait

Peraturan LKPP

Solusi Pencegahan

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa 
saja yang menerima uang atau keuntungan dalam 
bentuk apapun dari kegiatan pengadaan terkait

Sebesar kebutuhan biaya yang tidak sesuai dalam 
menetapkan tim teknis

Pasal 9 Huruf k

Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan 
Barang dan Jasa Pasal 1 ayat 18.

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. 

Titik Rawan 10

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

Perbuatan Melawan Hukum
Mengangkat individu sebagai Tim Juri / Tim Ahli yang tidak sesuai 
dengan kompetensi yang diperlukan

Penjelasan:
Bila dalam satu kasus korupsi, akibat dari Tim teknis yang tidak memiliki 
kemampuan sesuai yang diperlukan dan ternyata berakibat lebih 
lanjut kepada tidak kompetennya rekanan yang menang dan juga 
terjadi kemahalan harga, maka PA/KPA berpotensi ikut dimintakan 
pertanggungjawabannya
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Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Unsur Penting Uraian

Siapa

Menguntungkan Diri 
sendiri/ Orang lain / 
Korporasi

Kerugian Kerja Negara /
Daerah

Pasal terkait

Peraturan LKPP

Solusi Pencegahan

Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa 
saja yang menerima uang atau keuntungan dalam 
bentuk apapun dari kegiatan pengadaan terkait

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 9 Huruf l

Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan 
Barang dan Jasa Pasal 1 ayat 17.

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  

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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Titik Rawan 11

Unsur Penting Uraian

Siapa

PMH Tambahan

Menguntungkan Diri 
sendiri /  Orang lain / 
Korporasi

Kerugian Kerja Negara /
Daerah

Pasal terkait

Peraturan LKPP

Solusi Pencegahan

Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 

Adanya konflik kepentingan atau perjanjian 
sebelumnya antara PA/KPA selaku pihak yang 
menetapkan dengan rekanan yang dipilih menjadi 
pemenang

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa 
saja yang menerima uang atau keuntungan dalam 
bentuk apapun dari kegiatan pengadaan terkait 

Sebesar nilai yang harus ditanggung oleh negara 
akibat adanya penetapan pemenang yang tidak 
sesuai kriteria maupun konflik kepentingan dalam 
menetapkan pemenang

Pasal 1 Ayat 36, Pasal 1 Ayat 37, Pasal 38 Ayat 1, Pasal 
41 Ayat 1, Pasal 78 Ayat 2, Pasal 9 Huruf n

Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan 
Barang dan Jasa Pasal 1 ayat 18.

Selektif dalam menentukan pemenang, dan 
dilarang membawa kepentingan pribadi dalam 
menetapkan pemenang penyedia pada kegiatan 
pengadaan terkait

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta 

pertanggungjawaban?

Perbuatan Melawan Hukum

Menetapkan pemenang yang tidak sesuai dengan 
kriteria kebutuhan

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi
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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

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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Titik Rawan 12

Unsur Penting Uraian

Siapa

Menguntungkan Diri 
sendiri /  Orang lain / 
Korporasi

Kerugian Kerja Negara /
Daerah

Pasal terkait

Peraturan LKPP

Solusi Pencegahan

PA/KPA

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja 
yang menerima uang dari kegiatan pengadaan

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 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

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

PA/KPA harus dapat meyakinkan bahwa Persiapan 
telah melalui proses identifikasi kebutuhan, 
penetapan Barang / Jasa, cara, jadwal, dan 
anggaran Pengadaan Barang / Jasa (bisa 
menggunakan Korupmeter)

Perbuatan Melawan Hukum

Tidak melakukan Perencanaan pengadaan dengan benar 
yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/
jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

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 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 2
Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN 
dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja 
Kementerian / Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu 
Indikatif.

b. 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).

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 45
Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan 
alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta 
pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

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.

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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f. 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 7

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.



39MITIGASI RISIKO PELAKU PBJ
BERDASARKAN PERPRES NO. 16/TAHUN 2018

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.

c.     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.

d. 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.

e. 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;

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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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

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.
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f. 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 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.

g. 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;

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



42 SETJEN DPR RI

KIAT-KIAT TERHINDAR
DARI KORUPSI

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.

h. 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.

i. 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.
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j. 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.

k. Pasal 16

Cara Pengadaan Barang / Jasa dilakukan dengan:

a) Swakelola; dan / atau

b) Penyedia.

l. 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;

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:

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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a) Penetapan tipe Swakelola;

b) Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK; dan

c) Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya 

(RAB).

m. 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.

n. 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.

0. 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 
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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.

p. 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

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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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;

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.

q. 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:
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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;

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

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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Unsur Penting Uraian

Siapa

Menguntungkan Diri 

sendiri /  Orang lain / 

Korporasi

Kerugian Kerja Negara /

Daerah

Pasal terkait

Peraturan LKPP

Solusi Pencegahan

PA/KPA

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja 

yang menerima uang dari kegiatan pengadaan

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 18 ayat 6, Pasal 18 ayat 5

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

Perbuatan Melawan Hukum

Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola tidak melalui 
proses penetapan tipe Swakelola, Penyusunan Spesifikasi 

Teknis/KAK, dan penyusunan RAB

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

Titik Rawan 13
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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 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.

b. 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).

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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Titik Rawan 14

Unsur Penting Uraian

Siapa

Menguntungkan Diri 
sendiri / Orang lain / 
Korporasi.

Kerugian Negara / Daerah

Pasal terkait

Solusi Pencegahan

PA/KPA

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja 
yang menerima uang dari kegiatan pengadaan

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 20, Pasal 21, Pasal 68 ayat 3, Pasal 18 ayat 7

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 20, Pasal 21, 

Pasal 68 ayat 3, Pasal 18 ayat 7

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

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 
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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 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.

b. 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/PPK dan / atau UKPBJ.

c. Pasal 18 ayat 7
Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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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.

Titik Rawan 15

Unsur Penting Uraian

Siapa

Mengungtungkan Diri 
sendiri / Orang lain / 
Korporasi.
Kerugian Negara / Daerah

Pasal terkait

Peraturan LKPP

Solusi Pencegahan

PA/KPA

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja 
yang menerima uang dari kegiatan pengadaan

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 1 ayat 19, Pasal 18 ayat 4, Pasal 18 ayat 5, Pasal 
18 ayat 7, Pasal 22, Pasal 18 ayat 8

LKPP Nomor 7 Tahun 2018

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 
Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Perbuatan Melawan Hukum

Perencanaan pengadaan tidak dimuat dalam Rencana 
Umum Pengadaan (RUP)

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

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.

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.

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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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).

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

g. Hasil perencanaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana 

dimaksud pada (4) dimuat dalam RUP

Titik Rawan 16

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

Unsur Penting Uraian

Siapa

Mengungtungkan Diri 
sendiri / Orang lain / 
Korporasi.

PA/KPA

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja 
yang menerima uang dari kegiatan pengadaan
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Unsur Penting Uraian

Kerugian Negara / Daerah

Pasal terkait

Peraturan LKPP

Solusi Pencegahan

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

LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 25 

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

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

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.
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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
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/
PPK 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:
a) PA dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA dan / atau 

antar PA/KPA;
b) KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PA/KPA; dan
c) PPK 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.

Titik Rawan 17

Perbuatan Melawan Hukum

Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan sebelum 
penetapan alokasi anggaran belanja

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi
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Unsur Penting Uraian

Siapa

Mengungtungkan Diri 
sendiri / Orang lain / 
Korporasi.

Kerugian Negara / Daerah

Pasal terkait

Solusi Pencegahan

PA/KPA

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja 
yang menerima uang dari kegiatan pengadaan

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 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 22 ayat 1

PA/KPA memastikan ketersediaan dan 
penggunaan anggaran, jangan sampai meloloskan 
RUP sebelum adanya alokasi anggaran, serta 
memastikan tidak terjadi pemborosan dan / atau 
kebocoran anggaran.

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

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 19

Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya 

disingkat RUP adalah daftar rencana
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Pengadaan Barang / Jasa yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah.

b. 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.

c. Pasal 18 ayat 8

Hasil perencanaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.

d. 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.

e. Pasal 22 ayat 3

Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum 

Pengadaan (SIRUP).

f. 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.

g. 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).
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h. Pasal 22 ayat 1

Pengumuman RUP Kementerian / Lembaga dilakukan setelah 

penetapan alokasi anggaran belanja.

Titik Rawan 18

Unsur Penting Uraian

Siapa

Mengungtungkan Diri 
sendiri / Orang lain / 
Korporasi.

Kerugian Negara / Daerah

Pasal terkait

Solusi Pencegahan

PA/KPA

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja 
yang menerima uang dari kegiatan pengadaan

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 1 ayat 19, Pasal 2, Pasal 22 ayat 2, Pasal 22 ayat 
3, Pasal 22 ayat 4, Pasal 22 ayat 5, Pasal 22 ayat 2

PA/KPA memastikan ketersediaan dan 
penggunaan anggaran, jangan sampai meloloskan 
RUP sebelum adanya alokasi anggaran, serta 
memastikan tidak terjadi pemborosan dan / atau 
kebocoran anggaran.

Perbuatan Melawan Hukum

Rencana UmumPengadaan (RUP) diumumkan sebelum 
rancangan APBD disetujui Pemda dan DPRD

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

Mengapa PA/KPA dalam kasus ini termasuk pihak yang diminta 

pertanggungjawaban?
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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.

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 
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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 22 ayat 2

Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Titik Rawan 19

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Unsur Penting Uraian

Siapa

Mengungtungkan Diri 
sendiri / Orang lain / 
Korporasi.

Kerugian Negara / Daerah

Pasal terkait

Solusi Pencegahan

PA/KPA

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja 
yang menerima uang dari kegiatan pengadaan

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 22 ayat 4, Pasal 22 ayat 3

Pengumuman RUP dilaksanakan menggunakan 
aplikasi SIRUP.

Perbuatan Melawan Hukum

Pengumuman Rencana umum Pengadaan (RUP) tidak 
menggunakan aplikasi SIRUP

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi
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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 22 ayat 3
Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum 
Pengadaan (SIRUP).

Titik Rawan 20

Unsur Penting Uraian

Siapa

Mengungtungkan Diri 
sendiri / Orang lain / 
Korporasi.

PA/KPA

Menguntungkan rekanan pemenang dan siapa saja 
yang menerima uang dari kegiatan pengadaan

Perbuatan Melawan Hukum

Bawahan PA/KPA mengunggah data palsu atau 
melakukan rekayasa terhadap RUP yang diunggah dalam 

aplikasi SIRUP maupun website

Peluang terjadinya kesalahan atau penyebab pidana korupsi

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi
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Unsur Penting Uraian

Kerugian Negara / Daerah

Pasal terkait

Solusi Pencegahan

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 22 ayat 3, Pasal 22 ayat 4

Adanya pemantauan berkelanjutan atas web K/L/
D/I LKPP maupun penugasan reviu oleh auditor 
intern (atau menggunakan Korupmeter)

BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Analisa Peluang terjadinya kesalahan atau pidana korupsi

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 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 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
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Pengalaman pekerjaan sebagai Auditor pada 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara di Manado 
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Pengeluaran BPKP Pusat pada tahun 1990 hingga 
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korupsi, serta sebagai Ketua Tim Penyusunan Standar 

Kerja Kompetensi Nasional Indonesia Bidang Audit 

Forensik (SKKNI-AF) dan Dosen tidak tetap pada 
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