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PROGRAM KELAS PBJ 
MUDJISANTOSA TRAINING & CONSULTING 

 
1. Waktu : Oktober 2022 – Maret 2023 
2. Agenda Workshop :  

 

NO WAKTU MATERI Narasumber 

1.  Oktober 2022 JABATAN FUNGSIONAL PENGADAAN Praktisi PBJ 
2.  Oktober 2022 PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTAN Praktisi PBJ 
3.  Oktober 2022 PELATIHAN KOMPETENSI PBJ Praktisi PBJ 
4.  Oktober 2022 PAJAK PEKERJAAN KONSTRUKSI Praktisi PBJ 
5.  Oktober 2022 RPMK Praktisi PBJ 
6.  Oktober 2022 SYARAT DAN EVALUASI SMKK Praktisi PBJ 
7.  Oktober 2022 SIPD KONTRAK LUMSUM Praktisi PBJ 
8.  Oktober 2022 TOKO DARING BLANGKON Praktisi PBJ 

    
9.  November 2022 RUP DAN SPAN Praktisi PBJ 
10.  November 2022 PAJAK JASA KONSULTAN Praktisi PBJ 
11.  November 2022 NEGOSIASI KONSULTAN Praktisi PBJ 
12.  November 2022 KATALOG PUPR Praktisi PBJ 
13.  November 2022 BLUD RS Praktisi PBJ 
14.  November 2022 JAFUNG PBJ Praktisi PBJ 
15.  November 2022 LANGKAH LANGKAH AKHIR TAHUN Praktisi PBJ 
16.  November 2022 PERWAKO PENGADAAN KOTA KEDIRI Praktisi PBJ 

    
17.  Desember 2022 SATUAN BIAYA APBD Praktisi PBJ 
18.  Desember 2022 PAJAK JASA LAINNYA Praktisi PBJ 
19.  Desember 2022 PENGADAAN ALAT KESEHATAN Praktisi PBJ 
20.  Desember 2022 EVALUASI KONSULTAN PERANCANGAN Praktisi PBJ 
21.  Desember 2022 DEWAN SENGKETA KONSTRUKSI Praktisi PBJ 
22.  Desember 2022 PENGADAAN BANTWITH Praktisi PBJ 
23.  Desember 2022 PENGADAAN DANA DESA Praktisi PBJ 
24.  Desember 2022 KPBU Praktisi PBJ 

    
25.  Januari 2023 EVALUASI KONSULTAN PENGAWASAN Praktisi PBJ 
26.  Januari 2023 TOKO DARING  Praktisi PBJ 
27.  Januari 2023 KERUGIAN NEGARA Praktisi PBJ 
28.  Januari 2023 RENUMERASI KONSULTAN Praktisi PBJ 
29.  Januari 2023 KONTRAK ITEMIZE Praktisi PBJ 
30.  Januari 2023 DAK Praktisi PBJ 
31.  Januari 2023 KONTRAK INTEGRASI Praktisi PBJ 
32.  Januari 2023 SERAH TERIMA PEKERJAAN Praktisi PBJ 

    
33.  Februari 2023 ASPEK HUKUM PBJ Praktisi PBJ 
34.  Februari 2023 REVISI ANGGARAN PBJ Praktisi PBJ 
35.  Februari 2023 E PUCHASING Praktisi PBJ 
36.  Februari 2023 KATALOG DKI Praktisi PBJ 
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Tangerang, 15 September 2021 
MS Training & Consulting 

Mudjisantosa 
Direktur Program 

37.  Februari 2023 PENGADAAN DI BUMN Praktisi PBJ 
38.  Februari 2023 RANCANGAN KONTRAK Praktisi PBJ 
39.  Februari 2023 PENGADAAN CS DI RS Praktisi PBJ 
40.  Februari 2023 PENGADAAN OBAT Praktisi PBJ 

    
41.  Maret 2023 SERAH TERIMA LAPANGAN Praktisi PBJ 
42.  Maret 2023 PEMERIKSAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG Praktisi PBJ 
43.  Maret 2023 PAJAK TOKO DARING Praktisi PBJ 
44.  Maret 2023 APLIKASI PERENCANAAN Praktisi PBJ 
45.  Maret 2023 MENGENAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Praktisi PBJ 
46.  Maret 2023 KARTU KREDIT PEMERINTAH Praktisi PBJ 
47.  Maret 2023 KLAIM DI PEKERJAAN KONSTRUKSI Praktisi PBJ 
48.  Maret 2023 TANYA JAWAB PBJ DGN MUDJISANTOSA Praktisi PBJ 

*) jadwal, materi dan narasumber masih tentatif. 
 
3. Pendaftaran dilakukan via link bit.ly/kelas-khusus 
4. Peserta yang mendaftar akan dimasukkan dalam WA Group “Kelas PBJ” dengan batasan 

243 peserta per group; 
5. Setiap hari dalam group akan dilakukan diskusi, sharing, pertanyaan dan jawaban. Para 

peserta agar aktif dan ikut melakukan diskusi, sharing, pertanyaan dan jawaban; 
6. Fasilitas webinar atau workshop online bersertifikat dilaksanakan minimal 8 (delapan) kali di 

setiap bulannya, penyampaian materi, dan doorprize (bila ada); 
7. Undangan Workshop Online disampaikan melalui WA Group atau Email, dilarang 

disebarluaskan ke yang bukan anggota group “Kelas PBJ”; 
8. Di setiap bulannya akan dilakukan tes online minimal 3 (tiga) kali (ada hadiah bagi yang 

beruntung), dan hasil tes online akan diumumkan dan dibahas dalam group “MSTC 2022”; 
9. Setiap bulan Peserta berkewajiban untuk berkontribusi Rp 80.000 ke rekening Bank Mandiri 

No. 155-00-1037514-8 atas nama CV. MUDJISANTOSA TRAINING DAN KONSULTASI. 
Mohon konfirmasi Pembayaran via WA ke nomor 082113267698 / 081285899262 (Admin)* 
dengan melampirkan bukti pembayaran; 

10. Kontribusi pembayaran setiap bulan paling lambat disetorkan tanggal 2 di bulan tersebut.  
11. Peserta yang sudah bosan diskusi PBJ atau tidak memenuhi kontribusi disilahkan 

meninggalkan group WA atau akan dikeluarkan dari group oleh Admin. 
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Jakarta
rabu - kamis

Pendaftaran ke : 
bit.ly/PBJ-Kes

informasi lebih lanjut : 
Sofi - 0821 1223 3577 

Ahmad - 0812 8589 9262 

pukul (wib) 
08.00 

| 
17.00

 
 

 

 

 
 

Menggelorakan semangat membangun Negeri

patuhi
protokol
kesehatan

Kontribusi : Rp. 3.000.000,- 
per peserta (tanpa menginap) 

1-2
Februari

2023
BimBingan Teknis

Pengadaan PBJ 
Sektor keSehatan
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BataM

rabu - kamis

Pendaftaran ke : 
bit.ly/MSTC-HPS

informasi lebih lanjut : 
Sofi - 0821 1223 3577 

Ahmad - 0812 8589 9262 

pukul (wib) 
08.00 

| 
17.00

 
 

 

 

 
 

Menggelorakan semangat membangun Negeri

patuhi
protokol
kesehatan

Tempat : Hotel di Batam
Kontribusi : Rp. 2.950.000,- 

per peserta (tanpa menginap) 

15-16
Februari

2023

hPS 
(harga Perkiraan Sendiri)

BimBingan Teknis
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SALAM REDAKSI

PA/KPA/PPK Mengendalikan 
Pengadaan Mengendalikan TIM

Pernah bermain layang-layang? Apa yang Anda lakukan agar layang-layang 
terbang tinggi? Kita harus tahu ilmu tarik dan ulur. Saat kondisi angin 

sedang kencang maka tali layang-layang kita ulur. Saat angin seolah berhenti, 
maka layang-layang kita tarik.

Demikian juga dalam memimpin sebuah tim, kita harus tahu kapan tarik 
dan kapan ulur. Tugas utama seorang pemimpin tim setelah ia berhasil 
memberikan arah adalah menjaga keseimbangan. Seorang pemimpin harus 
sensitif membaca suasana dan kondisi tim. Kapan ia harus narik dan kapan ia 
harus ulur.

Seorang pemimpin perlu membangun keseimbangan antara “suhu panas” 
dan “suhu dingin”. Ciri “suhu panas” di tim yang Anda pimpin adalah suasana 
kerja yang sangat kompetitif, prasangka negatif bertebaran, satu dengan yang 
lain tak percaya. Sementara “suhu dingin” ditandai dengan suasana kerja yang 
kurang bergairah, orang bekerja seperti zombie, tak ada kompetisi apalagi 
berlomba untuk menjadi yang terbaik.

Seorang pemimpin perlu jeli membaca situasi. Saat “suhu panas” yang 
dominan segeralah didinginkan. Sebaliknya, saat “suhu dingin” segera 
panaskan sebelum jiwa dan pikiran anggota tim terlanjur beku.

Seorang pemimpin juga perlu menjaga keseimbangan antara belajar 
dan implementasi. Anggota tim memang perlu di up-grade dan ditingkatkan 
kompetensinya agar tidak tertinggal. Doronglah mereka untuk terus belajar 
dan menguasai kompetensi-kompetensi baru. Namun, jangan biarkan 
mereka sibuk belajar tanpa implementasi. Dorong anggota tim untuk segera 
mengimplementasikan kompetensi barunya untuk menghasilkan output. 
Tulisan ini diambil dari tulisan Jamilazzaini.

Salam Pengadaan 

Salam dari Mudjisantosa

Volume I, No. 6, Desember 2022  | 8
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Konsep Nulitas 
dalam Kontrak Pengadaan Barang Jasa

Febriana, SP., M.Si*

Dalam 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/

Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ 
KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Dalam 
kontrak tersebut terdapat suatu perjanjian, dimana perjanjian adalah suatu 
peristiwa hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan kata sepakat 
untuk melaksanakan sesuatu hak yang merupakan hubungan hukum dan 
menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak tersebut1. 

Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan perjanjian adalah suatu 
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang lain atau lebih.  Menurut Pasal 1233 KUH Perdata perjanjian adalah salah 
satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan  
kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Rumusan yang 
diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan 
kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya 
terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah konsekuuensi 
hukum berupa kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) 
kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya,  yang berhak atas prestasi 
tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata), dinyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu 

1 Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, hlm. 
97.
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dipenuhi empat syarat:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu pokok persoalan tertentu;
d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang 
berkembang, digolongkan ke dalam:

a. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan 
perjanjian (unsur subjektif yaitu : kesepakatan dan kecakapan), dan 

b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek 
perjanjian (unsur objektif yaitu pokok/sebab tertentu dan sebab yang 
tidak dilarang/halal).
Dalam praktik pengadaan barang/jasa kontrak yang berupa suatu 

perjanjian tertulis tersebut terdapat konsep pembatalan (Nulitas) yang 
dikarenakan beberapa kondisi. Berdasarkan pada alasan kebatalannya, 
nulitas atau pembatalan dibedakan dalam perjanjian yang dapat dibatalkan 
dan perjanjian yang batal demi hukum, sedangkan berdasarkan sifat 
kebatalannya nulitas dibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak.

Perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum

a. Perjanjian yang dapat dibatalkan
Dalam perjanjian yang dapat dibatalkan, Mengenai syarat subjektif adalah 

syarat yang berkenaan dengan para pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu 
mengenai kecakapan bertindak dan kata sepakat. Terdapat berbagai alasan 
yang diberikan oleh KUH Perdata, yang memungkinkan bahwa suatu perjanjian 
dapat dibatalkan. Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat dapat 
dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan 
pihak-pihak  tertentu.  Pihak - pihak  ini  tidak  hanya  pihak  dalam  perjanjian 
tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang merupakan pihak ketiga 
di luar para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini pembatalan 
atas perjanjian tersebut dapat terjadi, baik sebelum perikatan yang lahir dari 
perjanjian itu dilaksanakan maupun setelah prestasi yang wajib dilaksanakan 
berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut dilaksanakan.
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Dalam kontrak pengadaan barang/jasa, kemungkinan perjanjian tersebut 
dapat dibatalkan apabila subjek dari salah satu pihak dianggap tidak memiliki 
kecakapan atau dalam kondisi ini dapat disebut tidak memiliki kompetensi 
menjadi seorang subjek hukum untuk menandatangani surat perjanjian.

Kecakapan dalam penandatanganan ini, dalam KUH Perdata memang 
tidak diatur secara rinci namun dalam penandatanganan kontrak pengadaan 
barang/jasa sudah barang tentu kedua belah pihak merupakan pihak yang 
sah yang diatur dalam peraturan-peraturan badan hukum serta pelaksanaan 
kegiatan terutama tugas dan kewenangan yang diatur didalam Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sampai ditulisnya tulisan ini, penulis belum dapat menyimpulkan terkait 
sahnya penandatangan kontrak yang bersumber dari APBD karena merujuk 
kepada Permandagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah diluar unsur Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna 
Anggaran. Pendelegasian kewenangan yang diatur didalam Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nampaknya musti ada penegasan khusus 
dan perhatian, dimana PPK tersebut haruslah pula sebagai seorang Pengguna 
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau dengan kata lain Pengguna 
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran tidak perlu kembali menunjuk 
pelaksana tugas dibawahnya untuk menjadi PPK, karena tugas : melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja 
dan/atau pengeluaran pembiayaan dan mengadakan ikatan/perjanjian 
kerja sama dengan pihak laindalam batas anggaran yang telah ditetapkan 
merupakan tugas yang diatur didalam permendagri tersebut hanya kepada 
jabatan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

b. perjanjian yang batal demi hukum
Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, dalam pengertian 

tidak dapat dipaksakan pelaksanannya jika terjadi pelanggaran terhadap 
syarat objektif dari sahnya suatu perikatan. Dalam  praktik pengadaan 
barang/jasa pemerintah penulis berkesimpulan perjanjian yang termsuk 
kedalam perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang dalam 
pelaksanaannya tidak dapat diteruskan akibat pembatasan yang dilakukan 
peraturan-peraturan yang berlaku seperti keadaan kahar, kontrak yang 
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sudah masuk masa berakhir baik pekerjaan dan pemeliharaan serta klausul 
larangan penandatangan surat perjanjian apabila belum terdapat anggaran 
pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Di samping ketidakpemenuhan syarat objektif seperti  disebutkan di atas, 
undang-undang juga merumuskan secara konkrit untuk tiap-tiap perbuatan 
hukum (terutama pada perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya 
perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang jika 
tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, dengan 
pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan 
tidak dapat  dipaksakan pelaksanaannya. Dalam perjanjian formil, maka 
adanya formalitas pembuatan perjanjian secara tertulis adalah keharusan. 
Artinya seluruh lingkup perjanjian baik adanya penambahan, perubahan, 
koreksi serta pengurangan dalam suatu perjanjian tesbut sebaiknya 
diupayakan dilakukan secara tertulis. 

Kebatalan relatif dan kebatalan mutlak

Kebatalan relatif merupakan kebatalan yang hanya berlaku terhadap 
individu orang perorangan tertentu saja sedangkan kebatan mutlak 
merupakan kebatalan yang berlaku umum terhadap seluruh anggota 
masyarakat tanpa kecuali. Perlu mendaptkan perhatian secara khusus bahwa 
suatu perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, 
meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak.

Dasar hukum :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Derah.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah.

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
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6. Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, 
Yogyakarta, Liberty.

Disclaimer :

Tulisan ini merupakan hasil analisa pribadi, semata-mata dibuat untuk 
membantu menjelaskan beberapa informasi dalam peraturan-peraturan 
serta prosedur pengadaan barang/jasa berdasar Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun 2021 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa 
Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah melalui Penyedia, serta analisa secara hukum menurut hasil 
pembelajaran penulis yang sedang berkuliah strata satu di Sekolah Tinggi 
Ilmu Hukum Painan Serang. Segala informasi yang dianggap keliru dan salah 
itu merupakan kesalahan secara pribadi sebagai pembelajar, masukan, saran 
serta koreksi sangat dibutuhkan penulis dalam rangka merubah diri menjadi 
probadi yang lebih baik. 

* Septian Febriana, SP., M.Si adalah Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2022 Satker 
Peternakan APBN Dinas Pertanian Provinsi Banten. Pejabat Pengadaan Tahun 2022 
APBD Dinas Pertanian Provinsi Banten.ةةةةة

Kompetensi : Sertifikat Kompetensi Pejabat Pengadaan BNSP dan LKPP Tahun 2020 
dan Sertifikat Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen BNSP dan LKPP Tahun 2022 dan 
Anggota Grup MSTC 1.
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Pengambilan Keputusan Bagi Pemimpin

Pentingnya PEngEnDALIAn EMoSI 
untuk Mencapai 

Negosiasi yang Efektif

S u b r o t o

Pengantar
Presiden Carter berhasil menggunakan kekuatan emosi ketika mengadakan 

negoisasi perdamaian antara Mesir dan Israel. Presiden Carter mengundang 
Perdana Menteri Israel, Menachem Begin dan Presiden Mesir, Anwar Sadat 
untuk datang ke Camp David. Tujuan diadakan pertemuan tersebut adalah 
membantu kedua pemimpin yang berseteru untuk bernegoisasi agar memperoleh 
kesepakatan yang dapat membawa perdamaian. Namun selama tiga belas hari 
pertemuan diadakan, proses negoisasi mengalami kebuntuan karena tidak ada 
kesepakatan diantara keduanya, hal tersebut membuat Presiden Carter merasa 
masygul.

Namun demikian, Presiden Carter membuat langkah yang berdampak 
emosional secara signifikan. Ketika mereka diminta untuk berfoto bersama 
(antara Carter, Menachem Begin dan Anwar Sadat), Begin meminta foto tersebut 
dengan alasan akan dihadiahkan untuk cucu perempuannya tercinta. Lantas 
Presiden Carter memberikan hasil foto tersebut kepada Begin yang sebelumnya 
telah tertulis nama cucu perempuandibalik foto tersebut.

Menachem Begin menerima foto tersebut dengan suka cita karena nama cucu 
perempuannya tertulis di belakang foto tersebut. Kemudian mereka tak terasa 
terlibat pembicaraan tentang cucu-cucunya dan juga masalah perang. Saat itu 
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pulalah, terjadi proses titik balik dari negosisasi yang buntu tersebut. Pada hari 
itu juga, antara Presiden Carter, Menachem Begin dan Anwar Sadat sepakat untuk 
menandatangani Camp David Accord (Persetujuan Camp David).

Kisah Lainnya :

Setelah berbulan-bulan digodok sebuah gagasan atau ide oleh sebuah tim 
yang telah bekerja keras untuk menghasilkan sebuah konsep Design mobil 
terbaru. Seorang R & D akhirnya merasa yakin bahwa design mobil tersebut 
akan disetujui oleh Dewan Direksi dan Komisaris nantinya. Ia merasa yakin 
karena ia bersama tim telah membahas secara komprehensif berdasarkan 
survey dan research pasar mengenai keinginan pelanggan maupun trend 
yang terjadi saat ini.

Dengan rasa percaya diri, ketika diadakan rapat bersama seluruh 
dewan direksi dan komisaris, ia pun menyerahkan konsep design mobil 
untuk disepakati dan disetujui oleh Direktur Utama. Namun, pada saat 
ia menjelaskan secara detail konsep tersebut, salah satu direksi produksi 
mempertanyakan salah satu komponen mesin sebaiknya diproduksi sendiri 
dan bukannya melalui outsourcing agar memperoleh cost lebih murah.

Direktur R & D menyatakan perubahan komponen akan mempengaruhi 
performance, “ kami hanya membuat design dengan perhitungan matang....” 
dan lanjutnya “suka atau tidak suka kami tidak akan merubahnya..., masalah 
harga kompetitif itu wilayahmu dan bukan fokus kami”. Entah kenapa, hanya 
karena kalimat tersebut, justru menjadi bumerang baginya. Berbulan-bulan 
konsep design mobil tetap sebagai impian, dan kini jabatannya diturunkan 
hanya sebagai supervisor dalam divisi pembuat asesoris mobil.

Ulasan kisah

Pada dua kisah yang berbeda di atas, menceritakan tentang kisah antara 
negoisasi yang berhasil dan gagal. Negoisasi merupakan pertemuan antara 
kedua belah pihak yang memiliki misi atau kepentingan, dimana akan 
menghasilkan suatu kesepakatan dari salah satu diantaranya kepentingan 
tersebut atau keduanya.

Dalam kisah negoisasi yang terjadi pada Camp David, Presiden Carter 
pandai memanfaatkan emosinya sehingga menghasilkan kesepakatan dengan 
baik. Namun pada kisah yang lain, sang direktur yang terlalu sombong dan 
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percaya diri, tidak pandai memanfaatkan emosinya, selain terjadi kegagalan 
dalam kesepakatan bahkan justru berdampak buruk baginya.

Persinggungan antara kedua belah pihak, jelas akan menimbulkan 
emosi dari pihak masing-masing, dan emosi tersebut akan mempengaruhi 
perilaku atau tindakan yang menghasilkan suatu kesepakatan. Kesepakatan 
diwujudkan untuk memenuhi kepentingan salah satunya, atau kombinasi 
diantara keduanya, atau bisa pula menghasilkan ketidaksepakatan.

Namun ada pula, ketika kesepakatan sudah diambil, namun kita merasa 
kesulitan mewujudkan hasilnya, mengapa?. Karena kesepakatan terjadi 
berdasarkan ‘tekanan’ (terintimidasi), pihak Inferior merasa ditekan untuk 
menandatangani yang sebenarnya belum disepakati, atau sikap diam 
seribu bahasa mereka (tanda tidak setuju) dianggap sebagai pernyataan 
setuju. Alhasil, saat kesepakatan dijalankan akan menemui hambatan akibat 
ketidaksetujuan (ketidaksepakatan) mereka. Inilah yang dikenal dengan 
kesepakatan untuk ’ tidak sepakat’.

APAKAH EMOSI ITU?
Sering kita mendengar disekitar kita, atau kita sendiri yang mengalami, 

entah perdebatan atau percekcokan, yang jelas salah satu atau diantara 
keduanya menampilkan wajah yang sangat tegang pertanda mengalami 
emosi dan diungkapkan dengan suatu kemarahan : “ Laporan macam apa 
ini?, sudah berapa lama kamu menjadi manajer hah!,....”, atau “ suka atau 
tidak suka, kamu harus mentaati aturan ini!...”. Terkadang kita juga tidak 
mengungkapkan emosi yang kita rasakan dalam suatu sikap, namun tetap 
saja merusak keceriaan suasana hari itu.

Psikolog Fehr dan Russel mengatakan bahwa setiap orang tahu apa 
itu emosi, namun tidak seorang pun mengetahui definisi secara jelas atas 
apa yang mereka rasakan. Kita merasakan adanya emosi, ketika seseorang 
menyinggung hal yang bersifat pribadi, maka emosi kita akan merespon, 
diikuti dengan pikiran dan perubahan psikis, juga hasrat untuk melakukan 
sesuatu. Misalnya, ada seorang bawahan yang menyuruh kita tanpa sadar 
saat didalam rapat “ Siapa dia?,... berani-beraninya menyuruh saya!...”. 
Biasanya perubahan psikis terjadi dengan tekanan darah meningkat sehingga 
ada keinginan untuk marah.

Emosi yang timbul bisa bersifat negatif atau postiif. Emosi positif 
menghasilkan perasaan yang menyenangkan – entah bangga, perasaan 
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senang, lega – yang menghasilkan sesuatu yang baik. Sebaliknya, emosi 
negatif akan menghasilkan perasaan yang tidak menyenangkan – entah 
marah, kecewa, frustasi – yang menghasilkan suasana tidak baik.

A.    DAMPAK DARI EMOSI NEGATIF

1) Emosi negatif dapat mengalihkan perhatian dari masalah pokok
Emosi negatif bisa menjadi penghalang atas kesepakatan yang telah kita 

bangun sebelumnya. Ketika seseorang merasa sakit hati, maka emosi tersebut 
dapat mengubah menjadi suatu permusuhan. Ketika salah satu peserta rapat 
merasa terganggu atau tersinggung, maka mereka akan mengungkapkan 
emosi dengan tekanan darah yang meningkat dan membuat mereka 
mengambil sikap tertentu, entah dengan marah-marah atau hanya berdiam 
diri saja seraya menggerutu. Yang jelas, mereka akan mengalihkan perhatian 
dari kesepakatan sebelumnya dengan melindungi diri atas kepentingannya 
atau justru menyerang kita.

2) Emosi negatif bisa menghancurkan hubungan
Emosi yang kuat dapat mengalihkan pikiran mereka dan membuat kita 

harus menanggung risiko atas kehancuran suatu hubungan. Dengan rasa 
marah, mereka akan mencela dengan komentar panjang (bahkan lari dari 
persoalan sebenarnya) atas kesepakatan yang telah buat, atau meraka akan 
membahasnya dengan bungkam seribu bahasa ketika kita membutuhkan 
suatu dukungan atas kesepakatan tersebut.

3) Emosi bisa mengeksploitasi kita
Sebenarnya, ketika mereka mengingkari atau membantah atas pernyataan 

kita sebelum mereka tertarik dengan penjelasan yang akan kita uraikan, reaksi 
tersebut menunjukkan adanya perhatian dan kelemahan kita. Orang yang 
mampu memperhatikan reaksi emosional dengan cermat dapat menilai dan 
akan mengeksploitasi kelemahan kita, atau sebaliknya. Namun, eksploitasi 
atas informasi dari sebuah sikap mereka hanya untuk mempertimbangkan 
sebuah kesepakatan yang kita inginkan.

Ketika kita menjelaskan sesuatu, mereka yang merasa emosi, akan 
memperhatikan atau mencermati (atau menunggu kita akan berbuat) 
sebuah kesalahan kecil dan bukan suatu kebenaran dari keseluruhan. Saat 
itulah, mereka akan menyerang kita habis-habisan atau mengeksploitasi agar 
tercapai tujuan untuk mencela dengan komentar-komentar pedas sehingga 
tidak tercapai kesepakatan.
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B. DAMPAK DARI EMOSI POSITIF
1)  Emosi positif dapat mempermudah terpenuhinya kepentingan substantif

Adanya emosi positif yang tercipta terhadap orang lain, akan menghilangkan 
rasa kecurigaan, rasa takut atau khawatir dan mengubah hubungan yang 
selama ini penuh permusuhan menjadi suatu keakraban dan persahabatan. 
Dengan emosi positif, kita termotivasi untuk bekerja lebih baik. Kita menjadi 
lebih terbuka untuk mendengar dan berbagi kepentingan kepada orang lain 
sehingga dapat menghasilkan suatu kesepakatan.

2) Emosi Positif dapat mempererat hubungan
Emosi positif akan memberikan perasaan senang kepada orang lain. 

Kita bisa bicara dengan menyenangkan tanpa dihantui rasa takut mendapat 
celaan atas serangan dari orang lain. Dengan menjalin persahabatan bisa 
sebagai jaring pengaman bagi kita dalam bernegoisasi. Walau dalam situasi 
negoisasi menegangkan, namun kita bisa duduk bersama untuk mengatasi 
persoalan.

3) Emosi positif menghilangkan risiko untuk diekspolitasi
Adanya emosi positif yang tercipta terhadap orang lain, juga akan 

menimbulkan rasa percaya diri pada kita untuk menjelaskan sesuatu. 
Bahkan ketika kita mengalami suatu kesalahan dan kita yakin akan 
mendapat tentangan, justru kondisi menjadi terbalik, mereka memahami 
dan menerimanya, kesepakatan keseluruhan terpenuhi dan point kesalahan 
dapat diperbaiki nantinya.
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Tabel 1. Emosi dan Kecenderungan

Elemen 
Negoisasi

Emosi Negatif &
Kecenderungan

Emosi Positif &
 Kecenderungan

Hubungan Hubungan cenderung diliputi dengan 
ketidakpercayaan

Hubungan kerja yang kooperatif

Komunikasi Komunikasi dilakukan terbatas dan 
penuh pertentangan

Komunikasi terbuka, mudah, dan 
terjadi dua arah

Kepentingan Mengabaikan kepentingan, 
bergantung pada tuntutan yang 
ekstrim, gampang menyerah

Mendengarkan dan mempelajari 
kepentingan dan keinginan orang lain

Pilihan a)  Menciptakan dua pilihan : posisi 
kita atau orang lain

b) Ragu atas kemungkinan terjadinya 
kesepakatan yang menguntungkan

a)  Menciptakan banyak kemungkinan 
pilihan untuk menampung 
kepentingan masing-masing pihak.

b)  Optimis bahwa pilihan yang 
menguntungkan akan tercipta

Legitimasi Persaingan antar kedua pihak tentang 
siapa yang benar dan salah

Menggunakan kriteria yang 
meyakinkan mengapa pilihan tersebut 
lebih baik unutk disepakati

C.  PARADIGMA TENTANG EMOSI
a) Emosi tidak dapat dihilangkan
 Kita tidak bisa menghilangkan emosi seperti kita menghilangkan pikiran 

yang terjadi dalam diri kita. Setiap hari kita mangalami berbagai perasaan 
baik rasa bahagia atau sedih, frustasi atau optimis, sakit atau senang, dsb. 
Sangatlah tidak bijak mematikan emosi yang justru akan berdampak tidak 
baik atau akan mempersulit diri kita. Justru adanya emosi tersebut akan 
memberikan informasi tentang hal-hal penting. Adanya emosi tersebut 
akan membuat kita lebih fokus terhadap apa-apa yang penting bagi orang 
lain.

b) Tidak berguna mengabaikan emosi
 Mengabaikan emosi yang terjadi baik pada diri kita atau orang lain sangat 

membahayakan, karena emosi akan selalu datang dan mempengaruhi 
kita. Mungkin kita bisa mengabaikan emosi, tetapi emosi tidak pernah 
mengabaikan kita.

c) Emosi dapat mempengaruhi diri kita
 Emosi dapat membuat kita berkeringat, gugup, wajah kita memerah 

pertanda tegang, atau bisa juga membuat kita merasa nyaman, tertawa, 
gembira, dsb. Oleh karenanya, seharusnya kita dapat mengontrol emosi-
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emosi tersebut. Mungkin kita bisa menahan tawa karena senang, atau rasa 
sedih karena kecewa, tetapi tubuh kita tetap mengalami perubahan emosi 
secara psikologis. Dengan menahan untuk tertawa, kita merasa perut 
akan terasa tegang. Atau sebaliknya, ketika kita menahan rasa sedih, kita 
akan merasa sesak didada. Dan hal terpenting adalah jika kita menahan 
emosi justru menyulitkan kita untuk berkonsentrasi terhadap persoalan-
persoalan yang substantif.

d) Emosi dapat mempengaruhi pikiran kita
 Adanya rasa kecewa atau marah saat kita mengalami emosi, maka akal 

pikiran akan dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif. Yang ada dalam pikiran 
kita adalah menyangkal apapun statement tersebut atau mencela orang 
lain. Pikiran negatif akan mentup kta untuk berpikir dan belajar. Banyak 
kegagalan terjadi karena kita terperangkap dalam emosi dan pikiran 
negatif.

 Demikian sebaliknya dengan emosi positif, justru pikiran kita terpusat 
pada apa yang benar atas statement atau perkataan orang lain. Dengan 
mengontrol emosi, pikiran kita menjadi lebih terbuka, kreatif dan bersikap 
fleksibel. Kita tidak tergoda untuk menoleh atau menerima gagasan, tetapi 
mencari hal-hal yang terbaik dari kesepakatan tersebut.

e) Emosi mempengaruhi Perilaku
 Setiap emosi yang kita rasakan, akan memotivasi untuk mengambil 

tindakan. Jika kita merasa senang, maka secara fisik ada keinginan untuk 
merangkul orang lain. Dan sebaliknya, jika kita merasa atau marah, maka 
kita akan mengambil sikap antipati, tidak setuju atau tidak memihak, 
bahkan akan meninggalkan rapat tanpa ada kesepakatan.

D.   SULITNYA MENGATASI EMOSI

Merupakan pekerjaan yang sulit untuk mengatur emosi yang terjadi 
baik pada diri kita maupun orang lain. Ada orang yang mampu mengatasi 
emosi secara langsung, bahkan mampu meningkatkan kemampuan 
mereka. Memang teramat sulit mengatasi emosi seketika ketika kita sebagai 
negoisator. Bahkan seorang psikolog atau psikiater juga mengalami kesulitan 
mengontrol emosi mereka sendiri saat melaksanakan tugasnya.

Hal tersebut dapat dibayangkan, dimana kita melakukan lebih dari satu 
kegiatan dalam waktu bersamaan. Seperti halnya, kita naik sepeda seraya 
bermain sulap dan bertelepon dengan seseorang. Bayangkan ketika kita 
sedang mengatasi emosi, saat melakukan negoisasi, kita sedang mencari-cari 
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tanda-tanda emosi yang terjadi pada diri kita dan sekaligus mengamati emosi 
yang terjadi pada pihak lawan. Apakah kita sedang berkeringat sebagai tanda 
mengalami emosi negatif?, apakah mereka sedang menyilangkan tangan di 
dada sebagai tanda tidak setuju?, dsb.

Kita harus menganalisis situasi dengan asumsi penyebab-penyebabnya 
dengan beragam bentuk yang mungkin tidak jelas. Kita harus bertindak dan 
mengamati dampak atas emosional tersebut. Salah satu tujuannya adalah 
bagaimana kita dapat mengarahkan atau memunculkan emosi positif pada 
diri kita atau orang lain, sehingga tercapai kesepakatan sesuai dengan 
keinginan bersama.

E.    PENUTUP

Adalah hal yang sia-sia jika karena memakan waktu dan energi banyak 
hanya menguruis emosi yang terjadi pada diri kita atau orang lain. Hal yang 
terbaik adalah bagaimana mengarahkan perhatian atau fokus kita pada apa 
yang membangkitkan emosi tersebut.

Sebenarnya tujuan utama dalam bernegoisasi ketika dalam rapat adalah 
mengetahui keinginan diantara kedua belah pihak. Salah satu kelemahan kita 
adalah tidak pernah mengetahui dan memahami keinginan mereka. Ada lima 
keinginan yang merangsang atau memicu, entah emosi positif atau negatif 
dalam suatu negoisasi seperti yang diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Keinginan dan Dampak

Keinginan 
Utama Keinginan yang diabaikan jika... Keinginan terpenuhi jika...

Apresiasi Pikiran, perasaan atau tindakan kita 
dianggap tidak bernilai

Pikiran, perasaan atau tindakan kita 
diakui membawa kebaikan

Afiliasi Kita diperlakukan sebagai musuh dan 
orang lain menjaga jarak dengan kita

Kita diperlakukan sebagai rekan atau 
mitra

Otonomi Kebebasan kita untuk mengambil 
keputusan tidak dihargai

Orang lain menghormati  kebebasan 
kita untuk memutuskan persoalan 
penting

Status Posisi kita atau kita dipandang inferior Posisi atau pendirian kita diakui 
sepenuhnya

Peran Peran dan aktivitas kita secara pribadi 
tidak terpenuhi

Peran dan aktivitas kita secara pribadi 
terpenuhi
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Demikian sebagai penutup bahwa apabila kita bisa menangani keinginan 
tersebut secara efektif, maka kita bisa merangsang munculnya emosi-emosi 
positif yang terjadi pada diri kita maupun orang lain. Kelima keinginan 
tersebut akan berpadu, bercampur dan bergabung menjadi satu kesatuan. 
Akan tetapi, masing-masing keinginan memiliki kontribusi tersendiri dalam 
merangsang munculnya emosi. Untuk mengakomodir atau mengharmonisasi 
perlu keselarasan, laksana dirigen dalam sebuah orkestra. Masing-masing 
instrumen akan tampil sendiri tanpa adanya tabrakan yang mengganggu 
‘kuping’ penikmat musik.

Sumber Pustaka :

Keajaiban Emosi Manusia (Quantum Emotion for Smart Life), Roger F & Daniel 
S, Penerbit Think Jogjakarta, 2008. 
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Larangan dalam Penawaran 
Penyedia Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

Febriana, SP., M.Si*

Lingkup Larangan

Dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, Pada 
Bab III. IKP/Instruksi Kepada Penyedia pada point 4 dan 5. Perbuatan yang 
dilarang dan Sanksi serta Larangan Pertentangan Kepentingan dijelaskan 
sebagi berikut :

Point 4 dan 5. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

4.1 Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak 
melakukan tindakan sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dalam bentuk dan 

cara apapun, untuk memenuhi keinginan Peserta yang bertentangan 
dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta 
lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Tender sehingga 
mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan usaha 
yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/
tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan; 
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d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja 
Pemilihan/Agen Pengadaan; dan/atau

e. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan 
penyedia.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam klausul 4.1 dikenakan tindakan sebagai berikut:
a. sanksi digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan 

kualifikasi; 
b. sanksi Daftar Hitam; 
c. gugatan secara perdata; dan/atau
d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Point 5. Larangan Pertentangan Kepentingan
5.1 Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, 

menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, 
baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan 
usaha tidak sehat. 

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 5.1. 
antara lain meliputi:
a. Direksi,  Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha 

merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada 
badan usaha lain yang mengikuti Tender yang sama;

b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan 
Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan pada pelaksanaan pengadaan di 
Kementerian/Lembaga/

Perangkat Daerah;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan baik langsung 

maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha 
penyedia; dan/atau

d. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan 
baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau 
kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh 
pemegang saham yang sama.

5.3 Peserta dilarang melibatkan Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha kecuali cuti 
diluar tanggungan Negara.
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Sanksi Terhadap Larangan
Dalam pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang Jasa dijelaskan sebagai berikut :

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

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk 

mengatur harga penawaran;
c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam 

pemilihan Penyedia; atau
d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat 

Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai 
sanksi administratif.

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

3) Dalam hal penyedia:
a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak 

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

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

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

dikenai sanksi administratif. 
4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) dikenakan snaksi administrative berupa:
a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. sanksi pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar hitam;

d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
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e. sanksi denda. 

5)  Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan 

dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar 
Hitam selama 2 (dua) tahun;

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

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

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau 
sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 
1 (satu) tahun; 

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

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

Analisa
Dalam penjelasan lingkup larangan dan sanksi terhadap larangan, dapat 

dibagi menjadi 3 kondisi larangan kepada penyedia untuk tidak boleh 
dilakukan yaitu :

1. pada saat proses pemilihan penyedia (memasukan dokumen pemilihan 
dan klarifikasi dan negosiasi);

2. penunjukan pemenang pemilihan; dan
3. pelaksanaan kontrak.
 pada saat proses pemilihan penyedia (memasukan dokumen 

pemilihan, klarifikasi dan negosiasi), terdapat  tindakan yang terindikasi 
persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran 
dan/atau hasil Tender sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ 
meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain 
berupa :
1. Bid Coordination
 Semua penyedia berkolusi mmberikan penawaran diatas kewajaran 

harga dengan tujuan menekan pengguna dengan cara menekan harga.
2. Cover Bidding
 Membuat penawar pendamping yang diarahkan untuk memenangkan 
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penyedia tertentu.
3. Bid Suppression
 Dengan sengaja tidak menyerahkan penawaran final sehingga dapat 

menunjuk penyedia tertentu.
4. Bid Rotation
 Persekongkolan diantara penyedia untuk bergiliran menjadi pemenang 

tender.
5. Market Allocation
 Penyedia membagi pasar diantara mereka sendiri berdasar letak 

geografis/pelanggan tertentu, terlihat dalam penawaran seperti : tidak 
memberikan penawaran diatas harga kompetitif pasar yang yang ada.

Karakteristik yang Memfasilitasi Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat
1. Kurangnya kesadaran pengguna
2. Kurangnya persaingan usaha
3. Spesifikasi yang serupa
4. Permintaan dan pemaketan yang tetap sama
5. Prosedur yang longgar terhadap praktik kolusi

Sanksi pada saat proses pemilihan penyedia (memasukan dokumen 
pemilihan dan klarifikasi dan negosiasi) berupa:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, 
sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, 
dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk 
mengatur harga penawaran, sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi 
pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) 
tahun;

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam 
pemilihan Penyedia, sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan 
Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun; 

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat 
Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai 
sanksi administrative berupa dikenakan sanksi pencairan Jaminan 
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Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
Dalam hal penunjukan pemenang pemilihan, dalam hal pemenang 

pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima 
sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi 
administratif yaitu sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi 
pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) 
tahun.

Dalam hal pelaksanaan kontrak,:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau 
tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, dikenakan 
sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan 
Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

b. menyebabkan kegagalan bangunan, dikenakan sanksi ganti kerugian 
sebesar nila kerugian yang ditimbulkan;

c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan, dikenakan sanksi ganti 
kerugian sebesar nila kerugian yang ditimbulkan;

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan 
berdasarkan hasil audit, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nila 
kerugian yang ditimbulkan;

e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak 
berdasarkan hasil audit, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nila 
kerugian yang ditimbulkan; atau

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak,Penyedia 
dikenai sanksi administrative yaitu dikenakan sanksi denda keterlambatan. 

Dasar hukum :

1. Materi Pencegahan Korupsi dalam Program Certificate Programme in 
Public Procurement (CPPP), BPSDM LKPP (ellearning.lkpp.go.id)

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Disclaimer :
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Tulisan ini merupakan hasil analisa pribadi, semata-mata dibuat untuk 
membantu menjelaskan beberapa informasi dalam peraturan-peraturan 
serta prosedur pengadaan barang/jasa berdasar Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun 2021 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa 
Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Segala informasi yang dianggap keliru dan 
salah itu merupakan kesalahan secara pribadi sebagai pembelajar, masukan, 
saran serta koreksi sangat dibutuhkan penulis dalam rangka merubah diri 
menjadi probadi yang lebih baik. 

*Septian Febriana, SP., M.Si adalah Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2022 Satker 
Peternakan APBN Dinas Pertanian Provinsi Banten. Pejabat Pengadaan Tahun 2022 
APBD Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Kompetensi : Sertifikat Kompetensi Pejabat Pengadaan BNSP dan LKPP Tahun 2020 
dan Sertifikat Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen BNSP dan LKPP Tahun 2022 dan 
Anggota Grup MSTC 1
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Pengadaan Barang/Jasa 

di DESA
Tinjauan Terhadap Urgensi 

Penambahan Ruang Lingkup 
Pada Rancangan Perubahan 

Kedua Peraturan Presiden tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Christian Gamas*

ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagai peraturan pelaksanaan untuk 
memperoleh Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (APBDesa) memerlukan pembaharuan dalam proses pengadaan 
khususnya pengadaan melalui penyedia, hal ini telah dituangkan dalam 
Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, studi fenomenologi ini menyoroti 
kesulitan dan kendala dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan koridor 
penggunaan keuangan daerah dan program nasional yang kewenangannya 
diberikan pada Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa 
yang saat ini di desain untuk lebih menitikberatkan pada Swakelola sementara 
dinamika yang terjadi kebutuhan Barang/Jasa hasil manufaksi/produksi pada 
Pemerintah Desa juga sudah menyerupai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
bersumber dari APBN/APBD, akses terhadap Pasar Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah bagi Pemerintah Desa menjadi sama pentingnya dengan 
peningkatan kewenangan dan peningkatan kemampuan Pemerintah Desa 
saat ini, sehingga berdasarkan fenomena yang terjadi maka penambahan 
ruang lingkup pada rancangan Perubahan Kedua Peraturan Presiden tentang 
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan sebuah perluasan yang logis 
dan merupakan kebutuhan dalam menyikapi dinamika pada Pemerintah 
Desa.

1. Pendahuluan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa atau lazimnya disingkat PBJ 
Desa memiliki bentuk regulasi yang relatif sederhana dibandingkan Peraturan 
Pengadaan pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sebagai 
entitas Pemerintah yang otonom di Indonesia, Desa adalah desa dan desa 
adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/
atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Desa walaupun bentuknya 
sederhana, namun sebagaimana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga 
tetap perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan, dengan semakin 
meningkatnya kebutuhan barang/jasa pada Pemerintah Desa yang paralel 
berjalan dengan peningkatan nilai penyaluran Dana Desa dan sumber 
penghasilan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tentunya 
membutuhkan moderenisasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di 
Desa, jawaban terhadap fenomena dan kebutuhan ini sudah mulai terlihat 
dengan penambahan “Pemerintah Desa” pada rancangan Perubahan Kedua 
Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif yang mengutamakan 
penjabaran dan penjelasan suatu fenomena yang akan diteliti, dalam 
memperhatikan fenomena yang terjadi terkait akan masuknya Pemerintah 
Desa sebagai ruang lingkup Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
digunakan pendekatan fenomenoogi yang secara kualitatif melihat dan 
mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman 
individual tentang pengalaman-pengalamannya, dalam hal ini pengalaman 
para Perangkat Desa, para Auditor, dan para Pelaku Pengadaan dalam 
melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa.
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Fenomenologi merupakan studi interpretative yang bersifat apa adanya 
tentang pengalaman manusia yang bertujuan untuk memahami dan 
menggambarkan situasi manusia, peristiwa, dan pengalaman sebagai sesuatu 
yang muncul dan hadir sehari-hari (Von Eckartsberg, 1998: 3), pendekatan 
fenomenologi sebagai salah satu cara pembaruan untuk mekmandang 
hubungan manusia dan lingkungan serta mempelajarai katan hubungannya.

3. Hasil dan Pembahasan

Peningkatan Pagu  Dana Desa secara nasional cenderung mengalami 
peningkatan, penurunan yang terjadi pada tahun 2022 yang ditetapkan 
sebesar enam puluh delapan triliun Rupiah merupakan sesuatu yang wajar 
mengingat kondisi pandemi Covid-19 dan terjadi bukan hanya pada Pagu 
Dana Desa semata, penurunan tersebut tidak signifikan karena hanya 
mengalami penurunan sebesar 4 Triliun Rupiah bila dibandingkan pada 
tahun 2021, adapun Pagu Dana Desa yang relatif besar tersebut dialokasikan 
kepada 74.961 desa yang berada di 434 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Nilai pagu penyaluran Dana Desa yang besar secara nasional ini 
mengindikasikan adanya fenomena bahwa Desa tidak lagi dianggap sebagai 
sebuah entitas Pemerintah yang sifatnya hanya sebagai pelengkap, Desa 
diposisikan strategis sebagai sebuah entitas Pemerintah yang otonom dan 
turut hadir untuk menjawab dinamika kehidupan bermasyarakat sebagai 
bagian dari Pemerintahan yang sebelumnya di dominasi Pemerintah 
Pusat melalui Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah melalui 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan semakin meningkatnya dana Desa tentunya menghadirkan 
fenomena baru yang membuat ketertarikan dari aspek sosial politik terhadap 
Pemerintah Desa, seiring dengan meningkatnya nilai Dana Desa yang 
besarannya dalam setahun dapat mencapai angka milyaran Rupiah dari 
sebelumnya yang hanya puluhan atau ratusan juta Rupiah, hal ini ditunjukkan 
pada meningkatnya jumlah Calon Pemilihan Kepala Kampung pada Pemerintah 
Kabupaten Kutai Barat sebagai salah satu lokus pengamatan yang menjadi 
perhatian penulis, berdasarkan informasi dari Kepala Bagian Pemerintahan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat peningkatan trend ini tampak dari 
sebelum adanya peningkatan Dana Desa yaitu sebelum tahun 2015 biasanya 
kesulitan mencari paling sedikit 2 (dua) calon, pada era peningkatan Dana 
Desa saat ini dari kuota maksimal 5 (lima) calon terjadi pendaftaran melebihi 
dari kuota maksimal tersebut. 
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Fenomena pada salah satu Kabupaten di Indonesia ini tentunya sedikit-
banyak mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah calon Peserta 
Pemilihan Kepala Desa, hal ini sedikit banyak menunjukkan adanya 
ketertarikan masyarakat untuk menjadi Kepala Desa pasca berlakunya 
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang juga menjadi 
penyebab meningkatnya kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan 
Dana Desa dalam jumlah yang relatif besar dan meningkatkan daya tarik 
Pemerintahan Desa yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan masyarakat.

Dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem 
pemilihan Kepala Desa yang berujung pada terpilihnya seorang Kepala Desa 
yang salah satu tugasnya adalah melakukan Pengelolaan Keuangan Desa ini, 
maka peningkatan sumber daya tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya 
kebutuhan Barang/Jasa pada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBDesa.

Peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(LKPP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (PerLKPP 12/2019) mengamanatkan 
pengaturannya untuk dibentuk dalam Peraturan Bupati/Walikota, 
kewenangan Bupati/Walikota untuk membentuk Peraturan Kepala Daerah 
ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PMDN 20/2018), sedangkan LKPP 
sebagaimana daitur dalam Peraturan Presiden dasar pembentukan dari LKPP 
tersebut memposisikan LKPP sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintah yang 
mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan demikian Bupati/Walikota melalui kedudukannya pada Pemerintah 
Kabupaten/Pemerintah Kota wajib menetapkan Peraturan Kepala Daerah 
berlandaskan PerLKPP 12/2019 dan PMDN 20/2018 untuk menjadi pedoman 
dalam pelaksanaan Pengadaan pada Pemerintah Desa, secara garis besar 
proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa berlandaskan pada prinsip efisien, 
efektif, transparan, terbuka, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, 
bersaing, adil, dan akuntabel, hal ini membedakan Pengadaan Barang/Jasa di 
Desa bila dibandingkan dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 1

Perbandingan Prinsip Pengadaan Pemerintah dan Prinsip Pengadaan Pemerintah Desa

Prinsip Pengadaan 
Pemerintah 

Prinsip Pengadaan 
Pemerintah Desa Keterangan

Efisien Efisien Secara umum makna nya sama

Efektif Efektif Secara umum makna nya sama

Transparan Transparan Secara umum makna nya sama

Terbuka Terbuka Secara umum makna nya sama

(tidak ada padanannya 
di PBJ Pemerintah)

Pemberdayaan 
masyarakat

Prinsip ini dimaknai Pengadaan pada 
Desa menjadi wahana pembelajaran 
bagi masyarakat untuk dapat mengelola 
pembangunan desanya

(tidak ada padanannya 
di PBJ Pemerintah)

Gotong-royong Prinsip ini dimaknai bahwa Penyediaan 
tenaga kerja berasal/oleh dari masyarakat 
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan 
di desa.

Bersaing Bersaing Secara umum makna nya sama

Adil Adil Secara umum makna nya sama, hanya saja 
cakupannya pada PBJ Pemerintah terdapat 
titik berat memperhatikan pada kepentingan 
nasional

Akuntabel Akuntabel Secara umum makna nya sama

Terdapat keberadaan adanya prinsip Pengadaan yang hanya berlaku 
di PBJ Desa dan tidak tersedia di PBJ Pemerintah ini dimaksudkan dengan 
kegiatan-kegiatan PBJ Desa yang sifatnya  dapat dilaksanakan dengan lebih 
sederhana sesuai dengan karakteristik Pemerintah Desa itu sendiri yang 
juga lebih sederhana, secara umum Pemerintah Desa dalam melaksanakan 
Proses Pengadaan dilakukan dengan memprioritaskan cara Pengadaan 
secara Swakelola, adapun dalam proses Pengadaan melalui Penyedia 
umumnya diposisikan sebagai proses untuk memperoleh bahan / peralatan 
yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Swakelola tersebut, dengan 
demikian Proses Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia pada PBJ Desa 
hanya dikenal dengan 3 (tiga) cara yaitu Proses Pembelian Langsung, 
Permintaan penawaran, atau Lelang.
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Meningkatnya pagu anggaran tentunya akan menghasilkan peningkatan 
kebutuhan yang semakin kompleks, bila memperhatikan arah kebijakan 
Pemerintah yang juga turut di derivasikan pada Pemerintah Desa khususnya 
bila memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 
tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat serangkaian kebijakan alokasi 
yang hadir untuk diselaraskan dengan Program Prioritas Nasional sesuai 
kewenangan Desa, dengan demikian terdapat pergeseran untuk memenuhi 
kebutuhan Pemerintah Desa khususnya pada produk/komoditas yang 
pemenuhannya melalui Penyedia menjadi tidak sekedar sarana untuk 
mencari bahan material/peralatan kegiatan Pengadaan yang dilaksanakan 
melalui Swakelola.

Salah satu contoh program nasional yang dijalankan sesuai dengan 
kewenangan pemerintah Desa adalah program “Desa Siaga Aktif” dan 
“Desa Aman Covid-19” dimana melalui program ini Desa dapat melakukan 
pengadaan untuk produk hasil manufaksi pada aset terkait kesehatan yang 
dikelola oleh Sebuah Desa, selain peralatan kesehatan, bahan medis habis 
pakai, dan obat-obatan kebutuhan yang mungkin muncul adalah kebutuhan 
akan Pengadaan Kendaraan seperti Ambulans atau Puskesmas Keliling 
(Pusling).

Kebutuhan akan produk-produk hasil manufaksi ini pada beberapa desa 
tersebut akan sulit dipenuhi bila memperhatikan keterbatasan Peraturan 
Pengadaan di Desa yang dibentuk berdasarka PerLKPP 12/2019 yang 
terbatas hanya pada Pembelian Langsung, Permintaan Penawaran, maupun 
Lelang dikarenakan keterbatasan Pemerintah Desa untuk menjangkau pasar 
/ marketplace Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang cenderung terisolir dan 
terpisah dari pasar/marketplace Pengadaan Pemerintah yang sudah lebih 
dahulu eksis namun terbatas hanya pada K/L/PD atau APBN/APBD semata 
sebagaimana Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya (Perpres 
16/2018 jo. Perpres 12/2021).

Fenomena yang terjadi di lapangan pun dalam Pengadaan Barang/Jasa 
pada Pemerintah Desa menunjukkan adanya penyimpangan dikarenakan 
terlampau sederhananya metode pelaksanaan pemilihan penyedia yang 
terbatas pada Pembelian Langsung, Permintaan Penawaran, atau Lelang 
sehingga yang terjadi adalah Pemerintah Desa membeli kendaraan dari 
penyedia dengan metode pemilihan khusus PBJ Desa tersebut dari Penyedia 
perantara (intermediater) dengan Nomor tanda kendaraan Bermotor (NTKB) 
Non-Pemerintah kemudian di balik nama menjadi Pemerintah Desa, hal ini 
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menimbulkan potensi kelebihan pembayaran bila dibandingkan dengan 
metode Pemilihan Penyedia yang dilaksanakan oleh Pemerintah/Pemerintah 
Daerah yang sejak awal dilakukan melalui Katalog Elektronik dengan harga 
yang lebih murah dan sudah langsung memiliki kepemilikan kendaraan 
Pemerintah.

Selisih perbedaan pembelian dengan melaksanakan secara e-purchasing 
dengan memberi secara konvensional dalam pelaksanaan Pengadaan 
Kendaraan bagi Pemerintah Desa ini dapat menghasilkan perbedaan harga 
berkisar puluhan juta hingga ratusan juta rupiah per-unit nya, belum lagi 
bila memperhatikan terjadinya kondisi penyimpangan pengadaan seperti 
pengadaan kendaraan yang dilaksanakan dengan pembelian barang bekas 
baik dari pelaku usaha perorangan atau dari dealer jual beli kendaraan 
bekas yang berada di sekitar desa yang tentunya hal ini bertentangan 
dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang dirancang tidak berbeda 
jauh standarnya dengan prinsip pengelolaan keuangan pemerintah maupun 
prinsip pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pembelian komoditas/produk yang dilakukan Pemerintah Desa kepada 
Penyedia Perantara (intermediater) ini selain dikarenakan ketidaktahuan 
juga terjadi karena keterbatasan dari Marketplace Pemerintah yang 
spesifik mengacu pada Pasal 2 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 ini 
hanya membatasi pada K/L/PD dan/atau APBN/APBD sehingga meniriskan 
Pemerintah Desa dengan APBDesa, merespon fenomena ini tentunya kita 
perlu menyambut baik penambahan ruang lingkup yang dicanangkan 
mencantumkan Pemerintah Desa dan APBDesa dalam rancangan Perubahan 
Perpres PBJP, kebutuhan Pengadaan dalam Pemerintah Desa saat ini sudah 
semakin diperluas dan pendampingan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/
Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah tidak akan dapat memberikan solusi yang 
signifikan bila Pengadaan Barang/Jasa Desa tidak menjadi bagian dari ruang 
lingkup Perpres PBJP.

4. Kesimpulan

Dinamika dalam PBJ Desa sebagaimana pengaruh dari UU Desa dan 
bertambahnya alokasi dana Desa berdampak pada APBDesa dan koridor 
penggunaannya menimbulkan dinamika dengan semakin bermunculan 
kebutuhan-kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan oleh Pemerintah Desa, 
hal ini menjadikan Pemerintah Desa tidak lagi semata-mata memandang 
Pengadaan melalui Penyedia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan 
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pelaksanaan Barang/Jasa yang dilakukan secara Swakelola, namun juga 
memunculkan kebutuhan produk Barang/Jasa hasil manufaksi, dengan 
metode pemilihan penyedia yang terbatas dan kebutuhan nya yang semakin 
bergeser maka sudah layak dan sepantasnya Pemerintah Desa menjadi 
bagian dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memiliki akses pada 
E-Marketplace yang memungkinkan Pelaku PBJ Desa memiliki peluang yang 
sama untuk mewujudkan prinsip pengadaan yang serupa dengan Pelaku 
PBJ Pemerintah bersumber dari APBN/APBD tanpa menanggalkan prinsip 
pengadaan yang di desain khusus bagi Pemerintah Desa.
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Abstract

Abstract

Handling strategic work such as construction work, integrated design, and construction, 
is needed by the internal team. Considerations for forming an internal team are time 
allocation, number of work packages, available budget, availability of personnel/HR, 
location or place of activity and backup of quality assurance, quality, quantity, time, 
location. The internal team formed will assist the role of PPK in the implementation of 
integrated design and build construction works and coordinate with various parties, 
especially external parties. Financing to PPK and the internal team should be professional.

Keywords: integrated design and construction, internal team

Abstrak

Menangani pekerjaan yang sifatnya strategis seperti pekerjaan konstruksi terintegrasi 
rancang dan bangun sangat dibutuhkan tim internal. Pertimbangan membentuk 
tim internal adalah alokasi waktu, jumlah paket pekerjaan, anggaran yang tersedia, 
ketersediaan personil/SDM, lokasi atau tempat kegiatan dan backup penjaminan 
ketepatan mutu, kualitas, kuantitas, waktu, lokasi. Tim internal yang dibentuk akan 
membantu peran PPK dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang 
dan bangun dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya pihak eksternal. 
Pembiayaan kepada PPK maupun tim internal sebaiknya bersifat professional.

Kata kunci: pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, tim internal
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PENDAHULUAN
Melaksanakan tugas/pekerjaan yang sifatnya komplek atau proyek yang 

strategis tidaklah mudah. Proyek diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan 
yang bersifat sementara berorganisasi dalam mencapai tujuan, sasaran serta 
harapan penting menggunakan sumber daya yang tersedia serta, anggaran 
dana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Contoh mudah 
bentuk ketidakmudahan dalam melaksanakan pekerjaan tugas tersebut 
adalah mengumpulkan/duduk bersama dalam membahas/mendiskusikan 
suatu pekerjaan, dimana setiap orang tidak selalu memiliki waktu luang/
longgar, bagaimana pembiayaan kepada personal yang melaksanakan tugas/
pekerjaan tersebut. Namun demikian, strategi agar tugas yang tersebut dapat 
berjalan sesuai time line/harapan/dapat dipercaya perlu diatur sedemikian 
rupa. 

Salah satu tugas/pekerjaan yang sifatnya komplek adalah pekerjaan 
konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Pekerjaan ini biasa dikenal design 
and build. Owner/pemilik pekerjaan/pengguna jasa dalam hal ini pemerintah 
khusunya sering dihadapkan pada keterbatasan personil atau tim yang dapat 
melaksanakan tugas pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. 
Menurut Biemo W. Soemardi dkk, pada prakteknya suatu proyek mempunyai 
keterbatasan akan sumber daya, baik berupa manusia, material, biaya 
ataupun alat.

Dari uraian diatas, mencoba untuk menulis perlunya membentuk tim 
internal dalam rangka melaksanakan pekerjaan konstruksi terintegrasi 
rancang dan bangun dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

PEMBAHASAN
1. Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun 

menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksana
Tim yang mendedikasikan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang 

dan bangun harus didesain/direncanakan polanya sejak awal. Membentuk 
tim tentunya akan memiliki konsekuensi. Di antara konsekuensi yang timbul 
adalah munculnya biaya-biaya yang mendukung kegiatan tim tersebut. Lantas, 
tim seperti apa yang perlu dibentuk oleh owner/pemilik pekerjaan/pengguna 
jasa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang 
dan bangun?
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Setiap instansi pemerintah memiliki beragam SDM, maupun anggaran 
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Beragamnya SDM yang dimiliki maupun 
anggaran yang tersedia, tidak serta merta tim kegiatan pekerjaan konstruksi 
terintegrasi rancang dan bangun yang dibentuk sama pola/desain/bentuknya. 
Secara formal, dalam  Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
diatur para pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan kegiatan pekerjaan 
konstruksi terintegrasi rancang dan bangun secara garis besar terdiri dari 2 
pihak :

1. Pihak internal dari suatu instansi pemerintah di Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah sebagai pengguna jasa; antara lain PA/KPA/PPK/Pokja 
Pemilihan 

2. Pihak eksternal (luar); antara lain penyedia, pelaksana swakelola (selain 
tipe I)

Secara umum kedua belah pihak akan berinterkasi timbal balik seperti 
gambar 1 berikut:

Gambar 1. Interaksi timbal balik para pihak secara umum
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Dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, pihak 
internal sebagai pengguna jasa dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim Ahli/Tenaga 
Ahli maupun Tim Pendukung atau tenaga pendukung. Dalam praktik sangat 
dimungkinkan pola/desain/bentuk dari tim yang dibentuk dalam kegiatan 
pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun akan berbeda.  

2. Kriteria dan Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan 
Bangun
Kriteria pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun harus 

memperhatikan pekerjaan rancang dan bangun, yang meliputi: 

1. pekerjaan kompleks; 
a. mempunyai risiko tinggi;
b. memerlukan teknologi tinggi;
c. menggunakan peralatan yang didesain khusus; 
d. memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi 

kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau 
e. memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi.

2.  pekerjaan mendesak;
a. secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada 

masyarakat; 
b. segera dimanfaatkan; dan 
c. pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu 

untuk dilaksanakan secara terpisah.

Penetapan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun 
berdasarkan kriteria ditetapkan oleh: 

1. Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga berdasarkan usulan dari 
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya jika dana bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara; atau 

2. Gubernur atau Bupati/Walikota jika dana bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah.
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3. Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
Kebutuhan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi terintegrasi 

rancang dan bangun setidaknya ada beberapa hal sebagai berikut :

1. Tim internal pengguna jasa/owner. Tiap personil yang ditunjuk dalam 
tim ini akan bekerja sama. Agar tugas dan fungsi dari masing-masing 
personil yang ditunjuk dapat berjalan sesuai tujuan dan kewenangan 
yang diberikan, maka dibutuhkan legalitas pembentukan tim. Tim yang 
dibentuk akan bekerja pada tahapan persiapan pengadaan, persiapan 
dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan 
serah terima akhir pekerjaan.

2. Tersedia konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis, sejak persiapan 
pengadaan sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan;
Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis memiliki tugas: 

a. melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan 
pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan 
pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah 
terima akhir pekerjaan; 

b. membantu PPK dan Pokja Pemilihan dalam proses persiapan pengadaan 
dan pemilihan Penyedia; 

c. membantu Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan 
persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak; 

d. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran; 
e. membantu Pejabat Penandatangan Kontrak dalam menghitung nilai 

perolehan aset barang milik negara; dan 
f. membantu Pejabat Penandatangan Kontrak ketika dilakukan audit hasil 

pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.
 Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan 

bangun menggunakan Konsultan Manajemen Konstruksi tetapi belum 
tersedia Konsultan Manajemen Konstruksi, Tim Teknis menggantikan tugas 
Konsultan Manajemen Konstruksi sampai dengan Konsultan Manajemen 
Konstruksi mulai bekerja. Pelaksanaan tugas Konsultan Manajemen 
Konstruksi oleh Tim Teknis hanya dapat dilaksanakan sampai dengan 
selesainya tahap pelaksanaan pemilihan tender pekerjaan konstruksi 
terintegrasi rancang dan bangun.

3. Tersedia dokumen sedikitnya berupa:
a. Dokumen rancangan awal (basic design). Penyusunan dokumen basic 
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design, dapat dilakukan oleh: 
1) penyedia sebagai pihak eksternal, atau
2) swakelola dengan pihak eksternal jika pelaksana penyusun basic 

design bukan dari instansi pengguna jasa. 
b. Dokumen usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran dari Pengguna Anggaran/PA
4. Tersedia alokasi waktu yang cukup, diantaranya ;

a. proses pemilihan penyusun dan penyusunan dokumen basic design
b. proses usulan daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan 

anggaran dari Pengguna Anggaran/PA 
c. proses penetapan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun
d. proses pemilihan penyusun dan penyusunan Dokumen Ketentuan PPK 

dan Dokumen Pemilihan
e. proses pemilihan penyedia, dengan mempertimbangkan peserta tender 

dalam menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh PPK dan 
dituangkan dalam dokumen pemilihan. 

f. proses pemilihan penyedia konsultan MK, apabila tahapan persiapan 
pengadaan, sampai dengan pelaksanaan pemilihan kontraktor 
menggunakan Tim Teknis.

g. Proses pelaksanaan yang meliputi; desain dan konstruksi termasuk 
diantaranya perijinan, testing and commissioning, serah terima pekerjaan, 
pembayaran kepada penyedia. 

5. Tersedia alokasi anggaran yang cukup untuk membiayai tahapan 
persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan 
konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerja di antaranya:
a. Tim internal yang dibentuk
b. Penyedia pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (pihak 

eksternal)
c. Konsultan MK atau tim teknis (pihak eksternal)
d. Tim atau personil (pihak internal/eksternal) yang dibentuk/dibutuhkan 

untuk memberikan masukan/mendukung/membantu kegiatan. Misalnya, 
Tim Teknis, Tim Ahli/Tenaga Ahli maupun Tim Pendukung atau tenaga 
pendukung, pendamping audit internal (APIP/SPI)/tim audit eksternal 
(BPK/BPKP/KAP), pendamping kontrak LKPP, advisor Pekerjaan Konstruksi 
Terintegrasi Rancang dan Bangun.  

6. Lokasi atau tempat kegiatan, diantaranya untuk kegiatan:
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a. Rapat/koordinasi internal pengguna jasa
b. Rapat/koordinasi dengan pihak eksternal 
c. Rapat/koordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan/

stakeholder
d. Proses pemilihan penyedia
e. Peninjauan lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan
f. Peninjauan lokasi pabrikasi atau perakitan/workshop

4. Pertimbangan Pembentukan Tim Internal Pekerjaan Konstruksi 
Terintegrasi Rancang dan Bangun

 Dilihat dari sisi kompleksitas pekerjaan, suatu pelaksanaan proyek akan 
membutuhkan penanganan yang tepat. Untuk menangani pekerjaan yang 
komplek seperti pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun diperlukan 
tim yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Dari sisi waktu, alokasi waktu 
pekerjaan konstruksi rancang bangun dimulai dari tahapan persiapan 
pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan 
konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan. Diakui bahwa 
tahapan-tahapan tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. Tidak 
jarang, proses penyusunan dokumen basic design membutuhkan waktu 
yang cukup lama. Permintaan alokasi anggaran kepada pihak yang 
memiliki otoritas untuk pelaksanaan kegiatan terkadang membutuhkan 
waktu cukup lama untuk koordinasi, proses “lobi/negosiasi” dan 
persetujuan. Dalam pelaksanaan konstruksinya pun banyak yang masuk 
dalam skema multi years. Oleh karena itu, tim internal yang akan dibentuk 
perlu mempertimbangkan alokasi waktu tersebut. Tim yang akan dibentuk 
apakah hanya melaksanakan tugas satu paket sejak tahapan persiapan 
pengadaan sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan dari suatu 
pekerjaan konstruksi rancang bangun atau sekalian menangani beberapa 
paket pekerjaan dari instansinya dan sifatnya apakah permanen atau dari 
setiap tahapan.  

 Dapat di daftar/list, pertimbangan pembentukan tim internal pekerjaan 
konstruksi rancang bangun setidaknya sebagai berikut :
1. Alokasi waktu tahapan pekerjaan konstruksi rancang bangun. Sehingga 

tim yang akan dibentuk, apakah tim dari setiap tahapan atau cukup 
dibentuk sekali (permanen) untuk menyelesaikan satu proyek pekerjaan 
konstruksi rancang bangun dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan 
dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan 
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serah terima akhir pekerjaan.
2. Jumlah paket pekerjaan di setiap instansi/pengguna jasa tidak hanya satu 

pekerjaan. Sehingga tim yang akan dibentuk, apakah untuk melaksanakan 
tugas satu paket pekerjaan saja atau beberapa paket pekerjaan.

3. Anggaran yang tersedia. Konsekuensi membentuk tim adalah munculnya 
biaya-biaya untuk membiayai pelaksanaan/kerja tim tersebut. Anggaran  
untuk membiayai kerja tim tersebut diambil dari anggaran skema tahun 
tunggal atau multi years. Sebagai misal kebutuhan anggaran peninjauan 
lokasi pabrikasi atau perakitan/workshop, dimana lokasi pabrik/produsen 
berada di beberapa negara asing.   

4. Ketersediaan personil/SDM (sumber daya manusia) yang dibutuhkan. 
Personil yang diberkan tugas menjadi tim pekerjaan konstruksi rancang 
bangun setidaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari tugas dan fungsi 
tim dari tahapan dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan 
pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah 
terima akhir pekerjaan. Oleh karena itu keahlian anggota tim diperlukan 
untuk melaksanakan dari tugas dan fungsi tim. Diantara fungsi tim 
setidaknya menjembatani komunikasi antara owner/pengguna jasa 
dengan pihak eksternal.

5. Lokasi atau tempat kegiatan. Adanya rencana lokasi atau tempat kegiatan 
yang jelas, tim yang dibentuk dapat menyiapkan keperluan/kebutuhan 
anggaran terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

6. Sebagai backup penjaminan (mutu, kualitas, kuantitas, waktu, lokasi) atas 
pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor (penyedia pekerjaan konstruksi 
terintegrasi rancang dan bangun) yang diawasi oleh Konsultan MK. 
Owner/pengguna jasa dalam memastikan jaminan atas ketepatan mutu, 
kualitas, kuantitas, waktu, lokasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
terintegrasi rancang dan bangun tidak semata menggantungkan dari 
laporan Konsultan MK.   

5. Tim Internal Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
 Salah satu usulan tim desain/format menurut Biemo W Soemardi, tim 

internal yang dibentuk owner/pengguna jasa dalam proses pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dapat dilihat dalam 
gambar 2 berikut:
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Gambar 2. Desain/format tim internal owner/pengguna jasa dalam proses pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun 

Dari gambar 2 dapat dilihat, bahwa usulan tim internal yang dibentuk untuk 
membantu peran PPK dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi 
rancang dan bangun sifatnya permanen. Nama tim internal tersebut adalah 
Unit Pelaksana Proyek (UPP) yang. Dalam perspektif normatifnya, tim internal 
dapat dilakukan melelaui kegiatan swakelola tipe 1 atau dibentuk berdasarkan 
Surat Keputusan dari otorisasi yang berwenang. Unsur tim internal terdiri 
dari tenaga/tim teknis maupun tim/tenaga pendukung. Istilah UPP bisa 
disesuaikan namanya. Menurut Krida Handayani, di ITB dikenal istilah Unit 
Implementasi Proyek/ Proyek Implementation Unit (PIU). Tim ini dibuat berdasar 
SK Rektor untuk melaksanakan proyek-proyek yang strategis. PIU dibuat 
sejak penganggaran sampai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan 
pemeliharaan. Tim internal UPP ini yang akan banyak membantu PPK dalam 
koordinasi dengan pihak eksternal baik itu dengan konsultan MK, Kontraktor 
DB maupun Tenaga Ahli Pendukung yang sifatnya Ad Hoc. Konsep pemilihan 
tenaga ahli pendukung dilakukan secara swakelola. Tenaga ahli pendukung 
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akan memberikan masukan baik secara teknis dan administrasi terkait dalam 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.

Tim internal UPP pada prinsipnya terdiri dari satu ketua dan wakil ketua 
UPP yang memahami sisi teknis pekerjaan dan administrasi proyek. Masing-
masing dari wakil ketua UPP dapat dibantu tenaga-tenaga teknis dari owner/
pengguna jasa, jika tersedia. Apabila Tim internal UPP dirasa sudah cukup 
membantu PPK, tenaga ahli pendukung tidak diperlukan. Namun jika owner/
pengguna jasa tidak tersedia tenaga teknis yang memahami teknis maupun 
administrasi proyek sebaiknya diberikan tenaga ahli pendukung. 

Pembiayaan kepada PPK, tim internal maupun tenaga ahli pendukung 
sebaiknya bersifat “profesional” bukan sebagai suatu bentuk semangat 
“pengabdian”. Profesional disini bisa merujuk pada praktik bisnis atau rate 
atau minimal remunerasi tenaga kerja konstruksi. Alasan mendasar mengapa 
pembiayaan kepada PPK dan tim internal bersifat profesional adalah :

1. pihak eksternal yang dihadapi owner/pengguna jasa, khusunya konsultan 
MK dan Kontraktor DB menerapkan remunerasi tenaga kerja konstruksi.

2. Keahlian profesional dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi 
rancang dan bangun yang dituntut bukan hanya pihak eksternal, namun 
juga dari pihak internal.

3. Owner/pengguna jasa mengeluarkan atau memberikan anggaran kepada 
pihak eksternal untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tuntutan sesuai 
rate atau minimal remunerasi, namun justru pihak internal malah 
terabaikan atau belum imbang.

KESIMPULAN
Tim internal sangat dibutuhkan dalam menangani pekerjaan yang sifatnya 

strategis seperti dalam proyek konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. 
Pertimbangan membentuk tim internal adalah alokasi waktu, jumlah paket 
pekerjaan, anggaran yang tersedia, ketersediaan personil/SDM, lokasi atau 
tempat kegiatan dan backup penjaminan (mutu, kualitas, kuantitas, waktu, 
lokasi). Tim internal yang dibentuk akan membantu peran PPK dalam 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dan 
berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya pihak eksternal. Pembiayaan 
kepada PPK, tim internal maupun tenaga ahli pendukung sebaiknya bersifat 
professional. 



48 | Manajemen Keuangan Publik 

REFERENSI

Ashari, 20011 Buku I Bahan Ajar Manajemen Proyek, Politeknik Negeri 
Bandung,  Bandung.

Biemo W Soemardi, Pendampingan proses finalisasi rancangan kontrak 
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan 
Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap I (Ruas Semarang-
Batang), 7 Mei 2022.

Biemo W. Soemardi, Muhamad Abduh, Reini D. Wirahadikusumah Dan 
Nuruddin Pujoartanto, Konsep Earned Value untuk Pengelolaan Proyek 
Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi 
Bandung

Krida Handayani, Wawancara melalui aplikasi WhatsApp, 13 Oktober 2022.
Nurhayati Sembiring, 2020, Buku Ajar Manajemen Proyek Sebagai Panduan, 

USU Press, Kota Medan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Jasa 
Konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Pengaturan, Kriteria Dan 
Persyaratan Dalam Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan 
Bangun (Design And Build), https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/
uploads/2019/01/Tulisan-Hukum-Design-and-Build.pdf, diunduh tanggal 
6 Oktober 2022, jam 08.54 WIB. 



Volume I, No. 6, Desember 2022  | 49

PPK SEBAIKNYA 
MEMBENTUK TIM

Mudjisantosa

Mudjisantosa 

Berdasar Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 pada lampiran I

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/ 
PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh: 

a.   Tim Teknis 

Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah 
Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas 
tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. 

b.   Tim ahli atau tenaga ahli Tim ahli atau tenaga ahli dapat berbentuk 
tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ 
pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

c.    Tim Pendukung atau tenaga pendukung

Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau 
perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang 
bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan 
membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan 
Langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

PPK dalam melaksanakan pekerjaan agar tidak sendirian, PPK bukan 
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superman tetapi  dalat dibantu staf pendukung, untuk pekerjaan tidak 
sederhana atau kompleks harus mampu membentuk SUPERTEAM.

Ketika membentuk tim, problem utamanya adalah honor.

Untuk APBN setiap tahun keluar rujukan biaya, saat ini seperti Peraturan 
Kementerian Keuangan (PMK) 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya 
Masukan Tahun Anggaran 2023. dan PMK 151 tahun 2022 tentang Standar 
Biaya Keluaran.

Untuk APBD merujuk Peraturan Presiden (PERPRES) 33 tahun 2020. tentang 
Standar Harga Satuan Regional dan PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2022 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023.

Masalah pengusulan anggaran dari APBN atau APBD, kadang ada 
pembahasan yang cenderung tidak memberi untuk staf atau tim. Bila 
demikian agar diusulkan adanya konsultan perorangan. Untuk pekerjaan 
tidak sederhana atau kompleks, mengenai Konsultan perorangan bisa lebih 
dari satu sesuai kompetensinya. 

Jadi sebagai PPK tidak cukup mengerti PBJ saja tetapi harus juga memahami 
aspek membuat anggaran dan revisi anggaran.
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Pemberian Kesempatan 
Menyelesaikan Pekerjaan 

Melampaui Tahun Anggaran 
Sebaiknya Dihindari

Mudjisantosa

Dalam pelaksanaan kontrak, yang diperlukan adalah pengendalian kontrak. 
Pengendalian kontrak tidak hanya sekedar mememuhi boleh sesuai 

peraturan, tetapi bagaimana bertindak sebolehnya dan sebaiknya.

Kontrak boleh dibuat berakhir tanggal 31 Desember, peraturan juga 
membolehkan adanya  pemberian kesempatan untuk menyelesaikan 
kontrak selama 50 hari, berikutnya boleh diberikan kesempatan lagi untuk 
menyelesaikan kontrak, namun kontrak sebaiknya agar dibuat berakhir misal 
sebelum akhir Nopember. Sehingga di bulan Desember bisa digunakan untuk 
menyelesaikan administrasi kontrak dan kegiatan menyiapkan anggaran 
berikutnya, jadi di bulan Desember, di akhir tahun jangan sibuk mengejar-
ngejar penyelesaian kontrak.

Namun bila suatu kontrak yang tidak selesai,  dan dalam hal pemberian 
kesempatan menjadi pintu terakhir atau solusi untuk azas kemanfaatan 
maka dapat diberi tambahan waktu untuk menyelesaikan kontrak, bahkan 
penyelesaiannya dapat melampaui tahun anggaran.

Dallam hal ada pemberian kesempatan untuk menyelesdaikan kontrak, 
ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

Ada permintaan dari penyedia untuk pemberian kesempatan untuk 
menyelesaikan kontrak dan bersedia di denda keterlambatan.

Identifikasi pekerjaan yang belum selesai ( PPK atau tim teknis untuk 
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melakukan identifikasi, untuk pekerjaan konstruksi menugaskan konsultan 
pengawas untuk mendata )

Ada analisa waktu untuk menyelesaikan kontrak ( kebutuhan sekian hari 
), tidak harus 50 hari. Ada penilaian dari PPK/tim teknis/ konsultan pengawas

Apakah penyedia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan, apabila di 
beri kesempatan dengan tambahan waktu menyelesaikan kontrak. Pemberian 
kesempatan perlu diiringi dengan peningkatan kinerja penyedia dalam waktu, 
tenaga, alat, metode dsb.

Penyedia melakukan perubahan program mutu / rencama mutu pekerjaan 
konstruksi, direviu oleh PPK/tim teknis/ konsultan pengawas.

PPK bila setuju dapat menyepakati perubahan program mutu / rencama 
mutu pekerjaan konstruksi.

Dalam hal waktu pemberian kesempatan akan melampaui tahun 
anggaran, maka perlu melihat peraturan terkait dan persetujuan dari PA KPA 
untuk kesedian menyediakan anggaran di tahun berikutnya.

Diperlukan ketersediaan anggaran dan perubahan kontrak untuk 
perpanjangan kontrak konsultan perancangan dan konsultan pengawas.

Diperlukan perpanjangan Surat Keputusan untuk staf pendukung dan tim 
teknis.

Diperlukan untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan, dan ketika 
pemutusan kontrak jangan lalai untuk mencairkan

Bila akan melampaui akahir tahun, perlu membuat administrasi progres 
pekerjaan di bulan Desember dengan menulis prestasi sebenarnya sekian 
persen bukan di seratus persenkan

Banyak pihak tidak paham dengan kontrak, apalagi dengan adanya 
pemberian kesempatan, maka diperlukan antisipasi dalam hal akan muncul 
pertanyaan dari LSM dan aparat penegak hukum mengenai keterlambatan 
kontrak di akhir tahun

Perlu melakukan perubahan kontrak ( addendum kontrak ) dan pengenaan 
denda keterlambatan pekerjaan.( contoh adendum dibawah)

Untuk pemerintah daerah berdasar Permendagri 77 tahun 2020, bila 
ada pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak dengan melebihi tahun 
anggaran diperlukan adanya peraturan kepala daerah.
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Pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak adalah hal yang harus 
dihindari , seharusnya yang perlu dilakukan. adalah melakukan pengendalian 
kontrak, yaitu pengendalian sejak membuat rancangan kontrak, memastikan 
penyedia saat akan berkontrak, menegaskan ketika serah terima lapangan 
dan rapat persiapan kontrak serta pengendalian kontrak dari waktu ke waktu.

Walaupun ada pemberian kesempatan dapat dilakukan melebihi 50 
hari, namun lebih baik dilakukan pengendalian kontrak, karena pemberian 
kesempatan membawa ikutan berupa penambahan proses administrasi, 
anggaran dll.

Pemberian kesempatan adalah wewenang PPK bukan hak penyedia, 
sehingga PPK dapat tidak memberi atau dilakukan pemutusan kontrak.

Pemberian kesempatan jangan diniatkan sejak awal pengadaan atau sejak 
awal berkontrak, sekali lagi lakukan pengendalian kontrak.

Contoh perubahan kontrak ( adendum ) karena pemberian kesempatan
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Perubahan Kontrak

Nomor: …………….Tanggal: ……………..
Berdasar

Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor ………….. Tanggal: ………. dengan Penyedia 
…………… paket pekerjaan …………………………………………………….
Surat permintaan pemberian kesempatan dari Penyedia dan kesediaan 
dikenakan denda keterlambatan dan memperpanjang jaminan 
pelaksanaan.
Reviu Tim Teknis / Konsultan pengawas
Persetujuan PPK untuk Perubahan Program Mutu.
Kesanggupan PA/KPA untuk menyediakan anggaran tahun berikutnya ( bila 
melampaui tahun anggaran )
Pada hari …… tanggal ………………….( … … ……), bertempat di …… alamat 
………….,telah dibuat Perubahan Surat Perjanjian, dengan hasil sebagai 
berikut:

SEMULA
Masa pelaksanaan kontrak sesuai point   di SSKK …..
Masa Pelaksanaan selama ….. hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai 
Kerja yang tercantum  dalam SPMK.

BERUBAH MENJADI
Masa pelaksanaan kontrak sesuai point   di SSKK …..
Masa Pelaksanaan selama ….. hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai 
Kerja yang tercantumdalam SPMK.  Diberi kesempatan penyelesaian 
pekerjaan …. hari kalender ( s.d. tanggal….. ) dengan dikenakan denda 
keterlambatan sesuai klausul …. di SSKK 
Penyedia bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan s.d. tanggal……
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk 
menandatangani Perubahan SuratPerjanjian ini pada tanggal tersebut di 
atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pejabat Pembuat Kommitmen                     Penyedia
ttd                                                                     ttd
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PERATURAN PRESIDEN 16 TAHUN 2018

Pasal 56

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa 
pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu 
menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk 
menyelesaikan

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 
sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang 
didalamnya mengatur waktu penyelesaianpekerjaan, pengenaan sanksi 
denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 
sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dapat melampaui Tahun

 

PERATURAN PRESIDEN 12 TAHUN 2021

Untuk pasal 56, tidak ada perubahan

PERATURAN LEMBAGA LKPP NO. 12 TAHUN 2021

7.20 Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa 
pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan 
penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi 
dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan 
pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1)   Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan 
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

2)   Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, 
Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat 
Penandatangan Kontrak dapat:
a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan 

dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
b)  Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan 

sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
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3)  Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang 
didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada 
Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila 
ada).

4)  Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 
dapat melampaui tahun anggaran.

 Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan 
pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal 
antara lain:
1)  Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
2)  Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
3)  Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021Pelaksanaan 

Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun 
Anggaran 2021 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/
Pmk.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian 
Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.
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PEMIMPIN ITU, UCAPAN 
SEDERHANA, TINDAKAN HEBAT

Lucky Akbar

Salah satu ciri pemimpin yang hebat itu adalah ucapannya 
sederhana, namun tindakannya hebat. Orang yang 

luar biasa adalah orang yang mampu menyederhanakan 
ucapannya. Ucapan sederhana memiliki dua pengertian. 
Pengertian yang pertama adalah kesederhanaan bahasa. 
Dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dia 
menghindari bahasa yang sulit dipahami. Dia mampu 
melihat siapa yang menjadi pendengarnya. Bagi mereka, 

yang terpenting bukanlah bahasa yang tinggi, bukan bahasa yang seolah-
olah ingin menunjukkan tingkat intelektualitasnya, bukan bahasa langit atau 
bahasa planet lain yang sulit dipahami pendengar. Dengan bahasa yang 
sederhana maka subtansi atau inti dari apa yang akan disampaikan menjadi 
lebih mudah dipahami.

Kedua pengertian sederhana dalam ucapan artinya sederhana dalam 
menyampaikan substansi/materi yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. 
Mereka adalah orang yang mampu menempatkan ucapannya pada level 
terendah standar intelektualitas orang yang mendengar. Ketika dia sedang 
berbicara dengan banyak orang maka standar intelektualitas terendah yang 
dia gunakan. Materi sulit sekalipun mampu dia sederhanakan menjadi materi 
yang lebih mudah diketahui dan dipahami. Dia bisa menggunakan analogi 
yang lebih sederhana sehingga sesuatu yang rumit lebih mudah dipahami. 
Inti dari ucapan yang sederhana adalah bagaimana substansi yang ingin dia 
sampaikan dapat dipahami oleh berbagai level audiens yang memiliki tingkat 
intelektualitas yang berbeda.
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Sedangkan tindakan hebat juga memiliki dua pengertian. Pertama 
dia melakukan tindakan-tindakan yang kecil tapi itu adalah bagian dari 
keteladanan. Dia membangun kebiasaan yang baik. Dia memulai dari dirinya 
sendiri untuk membangun kebiasaan itu.  Jika kebiasaan yang baik itu dapat 
diteladani oleh orang lain maka itu berdampak sangat bagus. Misalnya 
tindakan membuang sampah di tempat sampah, tindakan untuk membaca 
di waktu-waktu luang atau kebiasaan untuk membersihkan tempat kerja 
sebelum pulang kantor. Semua itu, dilakukan untuk membangun budaya 
yang baik.

 Tindakan hebat yang kedua adalah tindakan proaktif yang membuat 
terobosan-terobosan dalam mencapai sesuatu. Dia tidak hanya berkerja 
dengan cara-cara biasa. Kadang dia lakukan pekerjaan itu dengan cara di 
luar kebiasaan. Dia sedang mencari celah dan cara seperti apa yang lebih 
efektif, efisien, dan lebih produktif. Dia terus memproduksi pikiran kreatif 
dan inovatif. Dia selalu mencari berbagai alternatif. Semua dia lakukan untuk 
mencari suatu cara agar tugasnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih 
efektif, efisien, dan produktif.
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SMILE RS adalah sebuah sistem informasi yang digunakan
untuk memudahkan aktifitas kerja staff/perawat terutama
di bagian linen dengan menggunakan teknologi RFID (Radio
Frequency Identification).

Manfaat menggunakan SMILE adalah mempermudah
kerja staff pada bagian linen, mempermudah kontrol
terhadap kualitas linen, mempermudah pencatatan
peminjaman dalam database, mempermudah pembuatan
laporan sebagai data acuan untuk pengadaan tahun
selanjutnya.

Kegunaan SMILE yaitu, sistem informasi SMILE dibuat
berdasarkan analisa terhadap kebutuhan rumah sakit
khususnya manajemen linen, hingga akhirnya tercipta
sebuah sistem informasi basis data yang akan menyimpan
semua aktifitas pengadaan , pinjam meminjam, perawatan
linen, hingga laporan mingguan, bulanan atau tahunan.

Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, kami
membuat sistem informasi ini sangat mudah diakses atau
digunakan oleh para staff/pegawai yang menggunakannya.

Oleh PT. Anugerah Global Sukses

agos.generaltrading@gmail.com    |     (031) 5041035

SMILE RS adalah sebuah sistem informasi yang digunakanuntuk 
memudahkan aktifitas kerja staff/perawat terutama di bagian 
linen dengan menggunakan teknologi RFID (Radio Frequency 
Identification).

Manfaat menggunakan SMILE adalah mempermudah kerja staff 
pada bagian linen, mempermudah kontrol terhadap kualitas 
linen, mempermudah pencatatan peminjaman dalam data base, 
mempermudah pembuatan laporan sebagai data acuan untuk 
pengadaan tahun selanjutnya.

Kegunaan SMILE yaitu, sistem informasi SMILE dibuat berdasarkan 
analisa terhadap kebutuhan rumah sakit khususnya manajemen 
linen, hingga akhirnya tercipta sebuah sistem informasi basis 
data yang akan menyimpan semua aktifitas pengadaan, pinjam 
meminjam, perawatan linen, hingga laporan mingguan, bulanan 
atau tahunan.

Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, kami membuat 
sistem informasi ini sangat mudah diakses atau digunakan oleh 
para staff/pegawai yang menggunakannya.

PT. Anugerah Global Sukses
agos.generaltrading@gmail .com

(031) 5041035

S M I L E  R S
Input Data Pinjam Linen
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI LINEN
RUMAH SAKIT

PT. Anugerah Global Sukses

Surabaya,  Jawa Timur



Teknik Penyusunan Paket Pengadaan 
Pemerintah Menggunakan 
KbKi Kbli DaN Kbji
Salah satu orientasi dalam Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah 

“Kemampuan Pelaku Usaha”, pada era Perizinan Berbasis Risiko yang dilaksanakan melalui 
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) kemampuan 
Pelaku Usaha ini “dipendarkan” dengan klasifikasi yang berada dalam Sistem Statistik Nasional. 

Buku ini menghadirkan teknik untuk memanfaatkan Klasifikasi yang ada dalam Sistem 
Statistik Nasional dan teknis pemaketannya yang berkorespondensi dengan informasi yang 

mencerminkan Kemampuan Pelaku Usaha yang digunakan dalam proses Perizinan Berusaha.

Pemesanan Buku ke Sofiana 0821 1223 3577

Harga Rp100 Ribu (Belum ongkir) 
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ManaJeMen 
kontrak 
PeMerintah

merujuk 
Perpres 12 tahun 2021 dan 

Peraturan LKPP 12 tahun 2021

Buku tentang kontrak pemerintah 
dengan mendasarkan pada 

peraturan yang berlaku. Saat ini telah ada 
Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 
dan perubahannya Peraturan Presiden 
nomor 12 tahun 2021, kemudian telah 
muncul Peraturan LKPP nomor 12 tahun 
2021. 462 Halaman.
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Pemesanan Buku ke Sofiana 0821 1223 3577




