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P e n g a n t a r

Memperbanyak Aturan atau 
Meningkatkan Kinerja Aplikasi

merubah aturan dengan aturan akan memerlukan koordinasi. 
ketika terwujud regulasi akan memerlukan sosialisasi, perlu 

merubah kompetensi dst dst. untuk negara sebesar Indonesia, 
hal ini secara agregat suatu biaya yg besar dan memerlukan 
waktu.

hasilnya pun mungkin masih bias atau beberapa masih terjadi 
penyimpangan. Penyimpangan ini tidak mesti kesengajaan, na-
mun pemahaman dan kompetensi yang belum dijangkau dalam 
pembinaan yang memadai.

alternatif yang akan memaksa secara tidak sadar, masif dan ber-
dampak sustainable aplikasi atau database adalah menciptakan 
atau meningkatkan kinerja aplikasi.

Perekaman di aplikasi akan menciptakan jejak digital , memper-
luas database dan secara perlahan atau cepat akan menghapus 
kesibukan pada aplikasi.

Sibuklah mencapai kinerja bukan sibuk kerja dengan proses-
proses administrasi.

Semoga dengan kinerja aplikasi akan meningkatkan kesejahte-
raan negeri.

Salam pengadaan.

Salam IAPI



2 | Edisi 30 Tahun 2020 Edis i   8  |  Tahun 2017

Apakah seTiAp BelAnjA 
BARAng dan/atau Jasa 

Terkait Covid-19 oleh Instansi 
Pemerintah Mendapatkan 

Fasilitas Perpajakan?

I r a w a n  P u r w o  a j I

BDK Balikpapan

Setelah awalnya berkembang di wuhan, Coronavirus Disease 2019 atau 
sering disebut virus Covid-19 berkembang secara cepat dan menjangkiti 

masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi telah 
mengumumkan kasus pertama virus Covid-19 di Indonesia pada 2 maret 
2020. Sejak saat itu, proses penanggulangan dan penanganan penderita 
virus Covid-19 terus digiatkan oleh pemerintah Indonesia, terlebih lagi 
jumlah masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19 bertambah banyak. 

Dalam rangka mendukung ketersediaan sarana dan prasarana 
penanggulangan dan penanganan penderita virus Covid-19 di Indonesia, 
kementerian keuangan mengeluarkan beberapa fasilitas perpajakan. Salah 
satu fasilitas perpajakan yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan 
dituangkan dalam Peraturan menteri keuangan Nomor Pmk-28/
Pmk.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa 
yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona virus Disease 
2019 (Pmk-28/Pmk.03/2020).

Dalam penulisan ini, akan dibahas bagaimana penerapan Pmk-28/
Pmk.03/2020 dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh 
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Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah yang dimaksud adalah Instansi 
Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, maupun Instansi Pemerintah 
Desa. Sering terdapat pertanyaan mengenai penerapan ketentuan ini, 
diantaranya apakah setiap Instansi Pemerintah dapat memanfaatkan 
fasilitas perpajakan ini? apa sajakah barang dan/atau jasa yang menjadi 
objek fasilitas perpajakan? 

Siapakah subjek/pihak yang dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan 
sesuai Pmk-28/Pmk.03/2020?

Pihak yang dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan ini adalah Pihak 
Tertentu. yang dimaksud dengan Pihak Tertentu di dalam Pmk-28/
Pmk.03/2020 adalah:
a. Badan/Instansi Pemerintah, yaitu badan/instansi pemerintah, baik 

pusat maupun daerah, yang ditunjuk untuk melakukan penanganan 
pandemi Covid-19;

b. rumah Sakit, yaitu rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit 
rujukan untuk penanganan pasien pandemi Covid-19; dan

c. Pihak lain, yaitu pihak selain Badan/Instansi Pemerintah atau rumah 
Sakit yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau rumah Sakit 
untuk membantu penanganan pandemi Covid-19.

Pengertian Pihak Tertentu yang dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan 
tersebut dipertegas lagi di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
Nomor SE-24/PJ/2020 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan menteri 
keuangan Nomor Pmk-28/Pmk.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak 
terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam ketentuan tersebut, yang 
dimaksud dengan Pihak Tertentu adalah:
a. Badan/Instansi Pemerintah adalah badan/instansi pemerintah, baik 

pusat maupun daerah, yang ditunjuk untuk melakukan penanganan 
pandemi Covid-19. Badan/instansi pemerintah tersebut ditugaskan 
berdasarkan surat keputusan tentang gugus tugas percepatan 
penanganan Covid-19 dan terdapat anggaran penugasan penanganan 
Covid-19.

b. rumah Sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit 
rujukan untuk penanganan pasien pandemi Covid-19. Penunjukan 
rumah sakit secara nasional oleh kementerian kesehatan dan 
penunjukan di daerah dilakukan oleh Dinas kesehatan Provinsi/Daerah 
Tingkat I.

c. Pihak lain adalah pihak selain Badan/Instansi Pemerintah atau rumah 
Sakit yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau rumah Sakit 
untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. Penunjukan oleh 
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Badan/instansi pemerintah dilakukan oleh Badan/instansi pemerintah 
yang merupakan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan 
Covid-19.

Dalam pengertian tersebut, Instansi Pemerintah yang dapat 
memanfaatkan fasilitas perpajakan atas pengadaan barang dan/atau jasa 
terkait penanganan pandemi Covid-19 adalah Instansi Pemerintah yang 
ditunjuk atau ditugaskan oleh gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 (Satgas Covid-19) dan memiliki anggaran penugasan penanganan 
Covid-19. Dengan demikian, Instansi Pemerintah, baik Instansi Pemerintah 
Pusat, Daerah, maupun Desa, yang tidak ditunjuk atau ditugaskan oleh 
Satgas Covid-19 serta tidak memiliki anggaran penugasan penanganan 
Covid-19 tidak dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pmk-28/Pmk.03/2020.

Sebagai contoh, Instansi Pemerintah a ditunjuk oleh Satgas Covid-19 
untuk menangani pandemi Covid-19 dan memiliki anggaran penugasan 
penanganan pandemi Covid-19, sedangkan Instansi Pemerintah B tidak 
ditunjuk oleh Satgas Covid-19 untuk menangani pandemi Covid-19 dan 
tidak memiliki anggaran penugasan penanganan pandemi Covid-19. 
Instansi Pemerintah a membeli termometer untuk keperluan penanganan 
pandemi Covid-19 dan Instansi Pemerintah B juga membeli termometer 
untuk mendeteksi suhu panas pegawai di kantor Instansi Pemerintah B 
dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. atas hal tersebut, fasilitas 
perpajakan menurut Pmk-28/Pmk.03/2020 hanya dapat dimanfaatkan 
oleh Instansi Pemerintah a karena Instansi Pemerintah a telah ditunjuk oleh 
Satgas Covid-19 untuk menangani pandemi Covid-19. meskipun barang 
yang dibeli oleh Instansi Pemerintah B sama dengan Instansi Pemerintah a, 
yaitu termometer, Instansi Pemerintah B tidak dapat memanfaatkan fasilitas 
perpajakan karena tidak ditunjuk oleh Satgas Covid-19 untuk menangani 
pandemi Covid-19.

apa saja objek pemberian fasilitas perpajakan dalam Pmk-28/
Pmk.03/2020?

Dalam Pmk-28/Pmk.03/2020, objek yang diberikan fasilitas perpajakan 
adalah perolehan barang dan/atau jasa yang diterima oleh Pihak Tertentu. 
Barang yang dimaksud adalah barang yang diperlukan dalam penanganan 
Covid-19, meliputi:
a. obat-obatan;
b. vaksin;
c. peralatan laboratorium;
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d. peralatan pendeteksi;
e. peralatan pelindung diri;
f. peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
g. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan 

penanganan pandemi Covid-19.

Jasa yang mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai Pmk-28/
Pmk.03/2020 berbeda-beda tergantung jenis pajaknya. rincian jasa yang 
mendapatkan fasilitas perpajakan tersebut adalah:
a. PPh Pasal 21;
 fasilitas perpajakan diberikan atas imbalan dari pihak tertentu 

sehubungan dengan penyerahan jasa selain jasa yang telah dipotong 
dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang PPh, yang diperlukan dalam 
rangka penanganan pandemi Covid-19. 

b. PPh Pasal 23;
 fasilitas perpajakan diberikan atas imbalan dari Pihak Tertentu 

sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan 
jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 undang-undang PPh, yang diperlukan dalam rangka 
penanganan pandemi Covid-19.

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 fasilitas perpajakan diberikan atas jasa yang diperlukan dalam 

penanganan pandemi Covid-19 yang meliputi:
1. jasa konstruksi;
2. jasa konsultan, teknik, dan manajemen;
3. jasa persewaan; dan/atau
4. jasa pendukung lainnya yang digunakan untuk keperluan 

penanganan pandemi Covid-19.

Dengan demikian, tidak seluruh barang dan/atau jasa yang diperoleh 
Instansi Pemerintah merupakan objek dari fasilitas perpajakan sebagaimana 
diatur dalam Pmk-28/Pmk.03/2020. Barang dan/atau jasa yang menjadi 
objek fasilitas perpajakan hanya terbatas barang dan/atau jasa yang terkait 
dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti yang disebutkan di atas.

Sebagai contoh, Instansi Pemerintah X memberikan honorarium atas 
jasa medis kepada dokter a dan dokter B. honorarium atas jasa medis 
yang diberikan kepada dokter a merupakan honorarium jasa medis terkait 
perawatan di poliklinik Ibu dan anak, sedangkan honorarium atas jasa 
medis yang diberikan kepada dokter B merupakan honorarium atas jasa 
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medis penanganan pasien positif Covid-19. Berdasarkan ketentuan dalam 
Pmk-28/Pmk.03/2020, fasilitas perpajakan hanya dapat diberikan atas 
honorarium jasa medis dokter B karena terkait dengan dengan penanganan 
pandemi Covid-19.

Kesimpulan

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Instansi 
Pemerintah terkait pandemi Covid-19 tidak serta merta mendapatkan 
fasilitas perpajakan yang diatur dalam Pmk-28/Pmk.03/2020. Instansi 
Pemerintah yang mendapatkan fasilitas perpajakan dalam ketentuan 
tersebut adalah Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Satgas Covid-19 
untuk menangani pandemi Covid-19 dan memiliki anggaran penugasan 
terkait penanganan pandemi Covid-19. Belanja barang dan/atau jasa yang 
mendapatkan fasilitas perpajakan ini juga hanya belanja barang dan/atau 
jasa yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

Referensi

1. Peraturan menteri keuangan Nomor Pmk-28/Pmk.03/2020 tentang 
Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan 
dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2020 tentang 
petunjuk pelaksanaan Peraturan menteri keuangan Nomor Pmk-28/
Pmk.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan 
Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019
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sAkTi Di eRA ReVOlUsi 
inDUsTRi 4.0 

(Overview atas Sistem Aplikasi 
Keuangan Tingkat Instansi)

o l e h :  j u s  s a m u e l  s I h o t a n g

Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Medan Kementerian Keuangan

Abstrak :

Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah konsep perubahan yang terjadi 
pada industri dimana untuk menjawab permasalahan efektifitas dan 
efisiensi dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa. Caranya dengan 
mengintregasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. 
Dampak era revolusi industri 4.0 adalah dalam penerapannya tidak lagi 
memberdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan 
konsep otomatisasi agar tercipta efektifitas dan efisiensi. Sistem Aplikasi 
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) diharapkan dapat mengiringi kecepatan 
dalam setiap pembaharuan yang terjadi.

kata kunci : SAKTI, Revolusi Industri 4.0

A. Pendahuluan

Prinsip yang muncul atas pemanfaatan konsep ini adalah munculnya 
Service orientation. Dimana penerapan revolusi industri 4.0 ini akan 
mengakibatkan semua pihak memanfaatkan cyber-physical system, 
bisnis, dan sumber daya manusia melalui layanan internet, dan kondisi 
tersebut akan membentuk sebuah product-service system. Sistem tersebut 
akan memudahkan perusahaan untuk lebih fleksibel dan tangkas dalam 
merespon perubahan pasar dengan sangat cepat. karena perusahaan 
dapat memilih bekerja sama dengan jaringan IT dan membuat nilai baru 
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untuk konsumen.   Product-service system akan memudahkan organisasi 
untuk fokus pada pelayanan, dengan memanfaatkan sistem tersebut 
organisasi dapat meningkatkan persentase pemakaian aset yang benar-
benar dibutuhkan.

munculnya prinsip di atas merupakan tanda yang bagus bagi pemerintah 
untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Untuk 
mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government 
governance) sebagaimana yang telah dikembangkan dan dimanfaatkan di 
berbagai sektor privat, Pemerintah berupaya menyelaraskan layanan publik 
dan kemajuan teknologi dalam bentuk penerapan layanan elektronik atau 
e-government. Prinsip elektronikal atau digital ini merupakan integrasi 
konsep revolusi industri 4.0 dalam pelayanan publik.

menurut Diamond dan khemani (2005) bahwa terdapat beberapa 
permasalahan dalam pengelolaan sektor pelayanan publik seperti 
ketidakandalan dan keterlambatan data pendapatan dan belanja dalam 
perencanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran serta pengendalian 
belanja dimana semua hal tersebut memiliki efek buruk bagi pengelolaan 
anggaran secara keseluruhan. Salah satu upaya mengatasi masalah tersebut 
adalah dengan mengintegrasikannya menggunakan sistem aplikasi yang 
merupakan pengembangan dari pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi.

Pemerintah saat ini sudah membangun sistem informasi keuangan yang 
terintegrasi sehingga dapat merencanakan serta melakukan evaluasi secara 
akurat, relevan, tepat waktu. Pemerintah membangun sistem tersebut agar 
sistem informasi keuangan negara pada setiap institusi pelaksananya dapat 
kuat, sebab menurut latifah dan Sabeni (2007) bahwa sistem informasi 
akuntansi yang dimiliki masih lemah, kualitas informasi yang dihasilkan 
dari sistem tersebut juga kurang andal.

Terkait dengan sistem manajemen keuangan negara upaya tersebut 
diwujudkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
(DJPB), kementerian keuangan, dengan membangun dan mengembangkan 
sebuah sistem aplikasi yang terintegrasi dan dapat diimplementasikan pada 
seluruh satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat yang mengelola 
anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (aPBN) di seluruh Indonesia 
dan diberi nama Sistem aplikasi keuangan Tingkat Instansi (SakTI).

kebijakan ini berdasar pada undang-undang republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dalam kebijakan ini agar 
informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat 
memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan 
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Sistem akuntansi Pemerintah Pusat (SaPP) yang terdiri dari Sistem 
akuntansi Pusat (SaP) yang dilaksanakan oleh kementerian keuangan 
dan Sistem akuntansi Instansi (SaI) yang dilaksanakan oleh kementerian 
negara/lembaga. kemudian kebijakan awal pengembangan sistem ini 
mengacu pada Peraturan menteri keuangan Nomor 223/Pmk.05/2015 
tentang Pelaksanaan Piloting Sistem aplikasi keuangan Tingkat Instansi 
(Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1882) dan telah 
mengalami beberapa perubahan peraturan menteri keuangan dalam 
pelaksanaannya.

B. Pembahasan

Sistem aplikasi keuangan Tingkat Instansi (SakTI) merupakan 
adalah aplikasi yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan sistem 
perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi:
1. modul penganggaran, 
2. modul komitmen, 
3. modul pembayaran, 
4. modul bendahara, 
5. modul persediaan, 
6. modul aset tetap, 
7. modul akuntansi dan pelaporan 

dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. 
Pelaksanaan Piloting SakTI meliputi seluruh modul yang terdapat dalam 
SakTI. Prinsip dasar pelaksanaan piloting antara lain bahwa SakTI 
digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan kementerian 
Negara/lembaga yang dilakukan secara sistem elektronik. SakTI terdiri 
atas SakTI Online dan SakTI Offline.

SakTI (Sistem aplikasi keuangan Tingkat Instansi) adalah sistem 
transformasi nasional pada sektor keuangan negara yang bertujuan untuk 
meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dari 
institusi negara dalam mengelola keuangan anggaran dan perbendaharaan 
negara. Orientasi utama program ini melakukan penyempurnaan 
proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. 
Pengembangan SakTI juga fokus pada penyempurnaan proses bisnis dan 
pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. 

Beberapa keunggulan SakTI, diantaranya :
1. Database terintegrasi satu sama lain, database aplikasi SakTI digunakan 

oleh seluruh modul dan berbagai level user SakTI
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2. akses komunikasi lebih mudah, institusi pengguna SakTI tidak perlu 
datang ke kPPN dengan kemudahan yang ditawarkan SakTI dan SPaN, 
yang dihubungkan oleh Portal SPaN dan SmS gateway

3. SakTI dirancang untuk mudah pengoperasiannya
4. Data lebih aman, pengguna SakTI diberikan kemanan dari sisi 

kerahasiaan, keaslian dan integritas data.
5. Single Entry Point, satu kali input data maka akan terintegrasi dengan 

keseluruhan modul terkait.
Sebelum diberlakukannya SakTI perbaikan dari sisi perencanaan dan 

pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban sudah diwujudkan dengan 
keluarnya ketentuan uu No 17 Tahun 2003 dan uu No 1 Tahun 2004 akan 
menerapkan akuntansi berbasis akrual. kemudian agar dapat menyajikan 
informasi yang handal dan akurat dalam laporan keuangan, pemerintah 
menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual melalui Standar akuntansi 
Pemerintahan (SaP) yang berbasis akrual. untuk realisasinya secara 
operasional maka perlu sistem aplikasi khusus untuk tingkat instansi 
yang memudahkan instansi mengelola keuangan negara melalui sistem 
informasi dan komunikasi.

Saat ini SakTI sedang tahap evaluasi atas piloting/ uji coba pada 
beberapa instansi, oleh karena itu evaluasi atas implementasi tersebut 
menjadi jalan masuk bagi penerapan sistem ini pada seluruh instansi 
pemerintah, agar terwujudnya standarisasi sistem pengelolaan keuangan 
negara guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, 
efisien, transparan dan terpercaya. Konsep ini sangat dinanti-nantikan 
oleh petugas pengelola keuangan negara agar pengelolaannya menjadi 
lebih mudah diterapkan mengingat perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi juga semakin cepat. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan 
negara juga juga harus turut mengimbangi perubahan sistem yang begitu 
cepat saat ini.

Berlakunya Sistem Informasi keuangan seperti SakTI memungkinkan 
sebuah organisasi dalam hal ini pemerintah dapat mengintegrasikan 
dan mengkoordinasikan seluruh proses keuangan yang dimiliki. Integrasi 
sistem akan secara efisien mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya 
yang dibutuhkan dan secara bersamaan menghasilkan peningkatan 
kualitas, keandalan, dan keterjangkauan. menurut Sandoe (2001) bahwa 
integrasi Sistem Informasi bertujuan menggabungkan Sistem Informasi 
yang sebelumnya terpisah dengan tujuan sebuah sumber daya informasi 
yang lebih komplit dan menyeluruh bagi sebuah organisasi.6

Adapun bentuk efisiensi dan efektifitas yang dapat dicapai antara lain: 
1. menghilangkan proses-proses yang berulang, 
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2. meminimalisir kebutuhan sumberdaya, baik hardware, software, waktu, 
bahkan manusia, 

3. menekan biaya pembangunan sistem karena dapat menggunakan 
teknologi gratis atau mengurangi jumlah lisensi yang harus dibayar, 

4. mengurangi kegiatan pemeliharaan karena biasanya penggunaan 
sistem sudah terintegrasi dan tidak lagi terpisah-pisah, 

5. menghilangkan data ganda 
6. menciptakan proses yang standar 
7. Data terkonsolidasi secara realtime.

hasil penelitian Putri (2017) membuktikan bahwa penerapan sistem 
informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. hal ini berarti bahwa aparatur 
pemerintah yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah akan 
mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan sistem informasi dimanapun akan berdampak pada 
pelayanan pemakainya, begitu juga dengan aplikasi SakTI. menurut 
mukhtaromin (2018) disimpulkan bahwa secara keseluruhan, nilai kinerja 
faktor dalam risetnya adalah adalah 4,05 hal ini bermakna bahwa responden 
puas dengan kinerja SakTI. Faktor yang prioritas harus ditingkatkan 
sesuai dengan hasil pengukuran pemanfaatan SakTI adalah kelengkapan 
format laporan dalam aplikasi, kecepatan mempelajari aplikasi , kecepatan 
respon helpdesk atau service desk bila ada keluhan, kepastian kelebihan/
kemanfaatan aplikasi SakTI, dan kecepatan aplikasi dalam mendukung 
pembuatan laporan. 

aplikasi SakTI yang dikembangkan menggabungkan beberapa 
fungsi meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga 
penyusunan laporan keuangan. Terkait penyusunan anggaran, fungsi 
yang akan digabung adalah penyusunan rkakl, penyusunan DIPa dan 
revisi DIPA. Sedangkan terkait pelaksanaan anggaran, beberapa fitur yang 
dikembangkan yaikni manajemen data supplier, manajemen data kontrak, 
resume Tagihan dan Surat Perintah membayar.

Pada aspek penyusunan laporan keuangan, pengembangan SakTI 
meliputi aplikasi akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, 
rekonsiliasi SaI, penyusunan lPJ bendahara, dan akuntansi persediaan. 
Sedangkan untuk aspek memfasilitasi pengiriman data dari aplikasi 
SakTI yang ada di lingkup satuan kerja ke aplikasi SPaN yang ada pada 
kementerian keuangan, juga dikembangkan aplikasi lainnya yang akan 
mendukung seperti Portal SPaN dan SPaN SmS. 

SakTI direncanakan akan diimplementasikan oleh satuan kerja yang 
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tersebar di seluruh Indonesia, dengan karakteristik yang beragam, mulai 
dari yang memiliki fasilitas infrastruktur yang sangat lengkap sampai 
dengan fasilitas infrastruktur yang sangat minim.

SakTI juga mengintegrasikan beberapa aplikasi yang sebelumnya 
sering digunakan terkait sistem keuangan negara sehingga para pelaksana 
yang nantinya akan menjadi user seperti kuasa Pengguna anggaran, 
Pejabat Pembuat komitmen, dan Pejabat Penanda tangan SPm, serta 
Bendahara dengan didasarkan pada peran dan tupoksi masing-masing 
dapat mengakses aplikasi SakTI.

Pada aspek pertanggungjawaban, hal penting yang diwujudkan adalah 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dimana 
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus 
diserahkan dan dilaporkan dengan memenuhi prinsip-prinsip tepat 
waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah 
yang telah diterima secara umum. Oleh karena itu melalui apalikasi SakTI 
penyusunan laporan keuangan di instansi nantinya akan mudah dalam 
merencanakan, merealisasikan serta melaporkan penggunaan anggaran 
negara, kementerian keuangan juga akan semakin mudah dan cepat dalam 
melakukan evaluasi guna proyeksi pada masa yang akan datang. 

menurut menteri keuangan dalam Treasury (2019) bahwa dengan sistem 
SakTI yang sudah dibangun, harapannya pemerintah bisa meningkatkan 
kualitas belanja aPBN. aPBN harus memiliki kualitas belanja yang makin 
baik, jangan sampai tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan 
tidak dirasakan dampak positifnya bagi peningkatan tingkat kompetitif 
dan produktivitas9 Oleh sebab itu, sudah tepat bahwa sistem informasi 
keuangan bangsa Indonesia yang besarnya dikelola secara integral dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pada era 
disruption ini, keterbukaan informasi yang valid menjadi suatu keharusan 
bagi sebuah negara untuk dapat bersaing

C. Penutup
Sistem manajemen keuangan negara kita yang begitu luas tersebar di 

berbagai pulau sudah harus diintegrasikan secara cepat melalui pemanfaatan 
SakTI pada setiap instansi yang memanfaatkan dana aPBN maupun aPBD 
nantinya pada tahap pengembangan. manajemen keuangan cara lama 
yang baik tetap harus dipertahankan dan dikembangkan dengan integrasi 
aplikasi yang dikembangkan secara inovatif. Sudah saatnya manajemen 
keuangan republik indonesia yang sangat luas ini dikelola dengan cara 
SakTI.
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siMUlAsi 
eVAlUAsi 

penAWARAn 
seleksi jasa konsultansi dengan 

Menggunakan Metode pagu Anggaran

o l e h :  r I y a n t o

Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

abstrak

Salah satu tahapan dalam rangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa 
adalah pemilihan penyedia (tender/seleksi) oleh pejabat pengadaan 

atau pokja ukPBJ atau Pejabat Pembuat komitmen (PPk). Terdapat empat 
metode evaluasi penawaran seleksi jasa konsultansi yaitu metode kualitas 
dan biaya, kualitas, pagu anggaran, dan biaya terendah. Pada metode pagu 
anggaran, penawaran dari peserta seleksi dievaluasi biaya penawaran dan 
kualitas teknisnya, selanjutnya peserta seleksi yang biaya penawarannya 
kurang atau sama dengan pagu anggaran, pilih satu diantara mereka 
yang kualitas teknisnya terbaik. Pada simulasi evaluasi penawaran jasa 
konsultansi supervisi bangunan gedung kantor, Cv Tetra (bukan nama 
sebenarnya) harga penawarannya di bawah pagu anggaran dan kualitas 
teknisnya terbaik, sehingga dapat ditunjuk sebagai pemenang seleksi. 

Kata Kunci: Pengadaan, Jasa konsultansi, Evaluasi Penawaran, metode 
Pagu anggaran
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PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan 
barang/jasa oleh kementerian/ lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai 
oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai 
dengan serah terima hasil pekerjaan. Dari pengertian tersebut, pemilihan 
penyedia adalah salah satu proses dalam kegiatan pengadaan barang/
jasa. Pemilihan penyedia dapat dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, 
kelompok kerja (pokja) unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (ukPBJ), dan 
Pejabat Pembuat komitmen (PPk). hal tersebut tergantung dari besarnya 
nominal paket barang/jasa, jenis barang/jasa yang ditender/diseleksi, dan 
cara pemilihan penyedianya.

Terdapat empat jenis barang/jasa yang dapat ditenderkan oleh satuan 
kerja pemerintah, yaitu barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, 
dan jasa lainnya. Jasa konsultansi adalah adalah jasa layanan profesional 
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 
mengutamakan adanya olah piker. Contoh jasa konsultansi adalah jasa 
pengacara, jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan 
gedung, jasa penyusunan modul, jasa pembuatan model/desain, dan yang 
sejenisnya.

Dalam kegiatan seleksi, penawaran yang telah masuk harus dievaluasi. 
metode evaluasi penawaran pada seleksi jasa konsultansi dapat dilakukan 
dengan menggunakan: 

a. Sistem Kualitas dan Biaya

metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang: 
1) ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian 

pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam kak
2) besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat. 
 metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan misalnya untuk desain 

jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi 
manajemen, atau supervisi bangunan non-gedung. Evaluasi kualitas 
dan biaya menggunakan pembobotan kualitas penawaran teknis dan 
biaya dengan ketentuan: 
1) bobot kualitas penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80

2) bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40. 

Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap 
masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/
atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai 
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angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari 
dokumen Seleksi. unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif 
atau yang dapat dikuantifikasikan. Penilaian penawaran harga dengan cara 
memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah. Nilai penawaran 
peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga 
penawarannya dengan harga penawaran terendah. Penentuan pemenang 
berdasarkan nilai kombinasi terbaik kualitas penawaran teknis dan biaya, 
yang dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 

b. Kualitas

metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup 
pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak 
dapat diuraikan dengan pasti dalam kak atau untuk pekerjaan penyedia 
jasa konsultansi perorangan. metode evaluasi kualitas digunakan untuk 
pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor 
yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan. 
metode evaluasi kualitas digunakan misalnya untuk jasa konsultansi 
yang bersifat kajian makro (masterplan roadmap), penasihatan (advisory), 
perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks (desain pembuatan 
pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut, dan 
desain pembangunan bandar udara internasional). Penentuan pemenang 
berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan 
klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya kepada penawar dengan nilai 
kualitas terbaik.

c. Pagu Anggaran

metode evaluasi pagu anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup 
pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam kak dan 
syaratnya penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran. metode evaluasi 
pagu anggaran digunakan untuk pekerjaan yang dapat dirinci dengan tepat 
meliputi waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan ruang lingkupnya 
serta penawaran tidak melampaui pagu anggaran. metode evaluasi pagu 
anggaran digunakan misalnya untuk pekerjaan desain, supervisi bangunan 
gedung, dan pekerjaan survei/pemetaan skala kecil. 

Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap 
masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/
atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai 
angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari 
dokumen seleksi. unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif 
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atau yang dapat dikuantifikasikan. Penentuan pemenang berdasarkan 
kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya 
terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan 
dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 

d. Biaya Terendah

metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan 
standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan 
pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan 
tertentu. 

metode evaluasi biaya terendah digunakan misalnya untuk desain 
bangunan sederhana, supervisi pembangunan sederhana, dan survei/
pengukuran skala kecil. Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan 
memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai 
masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi 
ambang batas minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria 
evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen seleksi. unsur/sub unsur 
yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan. 
Penentuan pemenang berdasarkan penawaran yang biaya terkoreksinya 
terendah diantara penawaran yang lulus evaluasi teknis, dilanjutkan 
dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

Pokja pemilihan menetapkan unsur-unsur yang akan dinilai dalam 
evaluasi teknis. unsur-unsur pokok yang dinilai antara lain meliputi 
pengalaman badan usaha/perorangan, proposal teknis, dan kualifikasi 
tenaga ahli. Pokja pemilihan menentukan bobot nilai dari masing-masing 
unsur. acuan yang dapat digunakan untuk pembobotan sebagai berikut:
a. Pengalaman (10 – 20%)
Pengalaman dapat dihitung dengan sub-unsur: 
1) pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan 

yang dipersyaratkan dalam kak dilihat dari ruang lingkup, kompleksitas 
dan nilai pekerjaan

2) pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan
3) pengalaman manajerial dan fasilitas utama.

b. Proposal teknis (20 – 40%)
Proposal teknis dapat dihitung dengan sub-unsur: 
1) pendekatan teknis dan metodologi
2) rencana kerja
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3) organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli. 

c.	 Kualifikasi	tenaga	ahli	(50	–	70%)
Kualifikasi tenaga ahli dapat dihitung dengan sub-unsur: 
1) pendidikan
2) pengalaman profesional
3) sertifikat profesional
4) penguasaan bahasa
5) penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan.

d. Jumlah bobot a+b+c=100%. 
Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam 

rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan 
dilaksanakan. Pokja pemilihan menentukan ambang batas nilai teknis 
(passing grade) untuk masing-masing unsur dan nilai total dan ditetapkan 
dalam dokumen pemilihan. 

Pokja pemilihan menetapkan metode penyampaian dokumen 
penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode 
pemilihan penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/
kompleksitas pekerjaan. metode penyampaian dokumen penawaran 
menjadi acuan bagi pokja pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan 
dan bagi peserta pemilihan dalam menyampaikan dokumen penawaran. 
metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan dalam 
pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan menggunakan: 
a. Metode Satu File 
 Metode satu file digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga 
terendah dengan menggunakan sistem gugur, pengadaan langsung 
dan penunjukan langsung. Metode satu file digunakan pada pemilihan 
penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan langsung dan penunjukan 
langsung. 

b. Metode Dua File 
 Metode dua file digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih 
dahulu yaitu metode evaluasi sistem nilai, metode evaluasi penilaian 
Biaya Selama umur Ekonomis (BSuE) dan metode evaluasi harga 
terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas. metode 
dua file digunakan untuk penyampaian dokumen penawaran pada 
pemilihan penyedia jasa konsultansi badan usaha dan perorangan 
melalui seleksi. 
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c. Metode Dua Tahap 
 metode dua tahap digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 
1) spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada 

dokumen pemilihan
2) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain 

penerapan teknologi yang berbeda
3) dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi 

penawaran teknis yang diajukan
4) membutuhkan penyetaraan teknis.

Tabel Metode Evaluasi dan Penyampaian Dokumen

Jenis Pengadaan Metode Evaluasi
Metode Penyampaian 

Dokumen
1 File 2 File 2 Tahap

Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa 
Lainnya

Sistem Nilai X √ √
Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 
(BSUE)

X √ √

Harga Terendah Ambang Batas X √ X
Harga Terendah Sistem Gugur √ X X

Jasa Konsultansi 
Badan Usaha

Kualitas dan Biaya

X √ X
Kualitas
Pagu Anggaran
Biaya Terendah

Jasa Konsultansi 
Perorangan

Kualitas x √ X

PEMBAHASAN

Pada artikel ini, penulis akan membahas cara melakukan evaluasi 
dokumen penawaran pada seleksi jasa konsultan supervisi bangunan 
gedung dengan nilai pagu anggaran rp 150.000.000,-. Berdasarkan 
pagu anggaran yang telah ditetapkan, pokja ukPBJ kemudian menyusun 
dokumen seleksi. Salah satu isi dokumen seleksi adalah penetapan metode 
evaluasi dokumen penawaran. 

Pokja ukPBJ menggunakan metode evaluasi pagu anggaran. adapun 
kriteria kualitas teknis yang telah dibuat pokja ukPBJ adalah sebagai 
berikut:
a) Pengalaman (bobot 10%)

Pengalaman dihitung dengan sub unsur: 
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- pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan 
pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kak dilihat dari ruang 
lingkup, kompleksitas dan nilai pekerjaan (bobot 50%)

- pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan (bobot 30%)
- pengalaman manajerial dan fasilitas utama (bobot 20%)

b) Proposal teknis (bobot 30%)
Proposal teknis dihitung dengan sub unsur: 
- pendekatan teknis dan metodologi (bobot 35%)
- rencana kerja (bobot 50%)
- organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli (bobot 15%) 

c) Kualifikasi tenaga ahli (bobot 60%)
Kualifikasi tenaga ahli dihitung dengan sub unsur: 
- Pendidikan (bobot 20%)
- pengalaman profesional (bobot 35%)
- sertifikat professional (bobot 15%)
- penguasaan bahasa (bobot 10%)
- penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan (bobot 20%)

d) Nilai passing grade minimal 85

Pada saat pelaksanaan seleksi, terdapat empat perusahaan yang 
dinyatakan lulus evaluasi administrasi. adapun data biaya penawaran 
dan hasil evaluasi kualitas teknis perusahaan-perusahaan tersebut adalah 
sebagai berikut:

No Nama Perusahaan
Harga Penawaran 
(setelah koreksi 

aritmatik)

Hasil Evaluasi Kualitas Teknis 
(pengalaman, proposal teknis, 

kualifikasi tenaga ahli)
1 CV Abjad 122.700.000 - pengalaman 7,50%

- proposal teknis 25,00%
- kualifikasi tenaga ahli 55,75%

2 CV Numerik 131.200.000 - pengalaman 6,25%
- proposal teknis 27,15%
- kualifikasi tenaga ahli 55,40%

3 CV Tetra 139.000.000 - pengalaman 8,00%
- proposal teknis 25,40%
- kualifikasi tenaga ahli 56,25%

4 CV Origano 142.500.000 - pengalaman 7,25%
- proposal teknis 26,20%
- kualifikasi tenaga ahli 56,10%
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Dari keempat peserta seleksi yang ikut, nilai penawaran semua peserta 
di bawah pagu anggaran. hal ini berarti, dari aspek biaya keempat peserta 
memenuhi persyaratan. Selanjutnya, pokja ukPBJ melakukan perhitungan 
hasil evaluasi kualitas teknis. adapun hasil evaluasi kualitas teknis adalah 
sebagai berikut:

No Nama 
Perusahaan Hasil Evaluasi Kualitas Teknis Total 

Skor Skor >85? Keterangan

1 CV Abjad - Pengalaman (skor 7,50)
- proposal teknis (skor 25,00)
- kualifikasi tenaga ahli (skor 55,75)

88,25 Ya Lulus

2 CV Numerik - Pengalaman (skor 6,25)
- proposal teknis (skor 23,15)
- kualifikasi tenaga ahli (skor 55,40)

84,80 Tidak Gugur

3 CV Tetra - Pengalaman (skor 8,00)
- proposal teknis (skor 25,40)
- kualifikasi tenaga ahli (skor 56,25)

89,65 Ya Lulus

4 CV Origano - Pengalaman (skor 7,25)
- proposal teknis (skor 26,20)
- kualifikasi tenaga ahli (skor 56,10)

89,55 Ya Lulus

y

Berdasarkan hasil evaluasi kualitas teknis, terdapat tiga peserta seleksi 
yang lulus karena nilainya lebih besar dari passing grade dan satu peserta 
gugur. Dari ketiganya, pilih peserta yang nilai kualitas teknis tertinggi 
sebagai calon pemenang. adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

No Nama Perusahaan Kualitas Teknis Harga 
Penawaran Peringkat

1 CV Abjad 88,25 122.700.000 III
2 CV Tetra 89,65 139.000.000 I
3 CV Origano 89,55 142.500.000 II

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa 
Cv Tetra sebagai calon pemenang kesatu. Tahap berikutnya adalah pokja 
ukPBJ akan mengumumkan hasil evaluasi tersebut kepada para peserta 
seleksi. Peserta seleksi dipersilahkan mengajukan sanggahan jika tidak 
puas dengan hasil pengumuman pokja ukPBJ. Jika setelah masa sanggah 
berakhir tidak ada peserta seleksi yang menyanggah, maka pokja ukPBJ 
membuat laporan kepada PPk tentang hasil pelaksanaan seleksi. Sampai 
dengan tahap ini, pekerjaan pokja ukPBJ melaksanakan seleksi telah 
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selesai. Tahap berikutnya yaitu penyampaian Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa (SPPBJ) dan seterusnya merupakan kewenangan PPk.

PENUTUP

untuk mempermudah pejabat pengadaan dan pokja ukPBJ dalam 
melaksanakan tugasnya, maka Perpres 16 tahun 2018 dan Peraturan lkPP 
nomor 9 tahun 2018 memberi pedoman pelaksanaan pengadaan barang/
jasa melalui penyedia. Salah satunya adalah metode evaluasi penawaran 
pada seleksi jasa konsultansi. Pada metode pagu anggaran, penentuan 
pemenang berdasarkan penawaran yang hasil evaluasi kualitas teknisnya 
terbaik diantara peserta seleksi lain yang biaya penawarannya di bawah 
pagu anggaran.

REFERENSI

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah

Peraturan lkPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
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MARkeTplAce pBjp, 
VenDOR MAnAgeMenT 

sysTeM dan Jomblo
C h r I s t I a n  g a m a s

Konsultan PBJ

Pendahuluan

marketplace dalam Oxford learner’s dictionary merupakan tempat 
aktifitas berkompetisi antar pelaku usaha dengan pelaku usaha-

pelaku usaha lainnya untuk melakukan jual dan beli barang, jasa, dan lain-
lain. Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) disebutkan keberadaan 
Elektronik marketplace atau lebih tepatnya disingkat E-marketplace. 
Dalam Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 
disebutkan pada Pasal 1 angka 20 Perpres 16/2018 bahwa E-marketplace 
Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk 
memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

kebijakan Perpres 16/2018 salah satunya adalah mengembangkan 
E-marketplace PBJP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf d Perpres 
16/2018. lebih lanjut dalam Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadaan 
Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace; 
Dengan demikian Marketplace yang menjadi tempat aktifitas berkompetisi 
antar pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan jual beli 
barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik. 

E-Marketplace dalam Perpres 16/2018

Pasal 70 ayat (2) Perpres 16/2018 menjelaskan kembali bahwa 
aktifitas Marketplace dalam E-Marketplace PBJP mencakup ketersediaan 
infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian/
lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia yang berupa :
1. katalog elektonik;
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2. Toko Daring; dan
3. Pemilihan Penyedia.

kewenangan dalam E-marketplace sebagaimana E-marketplace 
PBJP berkaitan dengan pengembangan, pembinaan, pengelolaan, 
dan pengawasan penyelenggaraan berada pada lembaga kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lkPP) sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 70 ayat (3) Perpres 16/2018. Pengembangan dan pengelolaan 
E-marketplace ini dapat dilakukan lkPP dengan bekerjasama bersama unit 
kerja Pengadaan Barang/Jasa (ukPBJ) dan/atau Pelaku usaha sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 70 ayat (4) Perpres 16/2018 dengan mengacu pada 
peta jalan pengembangan yang disusun oleh yang berwenang yaitu lkPP 
sebagaimana disebut dalam Pasal 70 ayat (5) Perpres 16/2018.

E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Secara awam istilah ‘pasar’ lebih mengedepankan pada tempat secara 
fisik seperti pada layaknya pasar konvensional yang ada di kehidupan 
sehari-hari, sehingga dalam pemikiran ketika disebutkan “analisa pasar” 
dalam proses PBJP seringkali keliru pikir yang terjadi disamakan dengan 
“sebatas “melakukan survey harga ke pasar secara fisik, padahal realitanya 
tidak ‘sesempit’ itu. 

Definisi Pasar sendiri merupakan pertemuan para pembeli yang 
meminta produk atau jasa, dimana di dalamnya terdapat pelaku usaha 
yang menawarkan produk atau jasa dengan harga tertentu pada kuantitas 
tertentu. artinya dengan kondisi tertentu, seperti kuantitas yang berbeda, 
tempat yang berbeda, penyedia yang berbeda, suasana kondisi ekonomi 
yang berbeda, peraturan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah dan pengaruh terkait perbedaan harga, terlebih lagi dengan 
pola interaksi yang tidak sama lagi dengan jaman dulu, dimana kini 
menggunakan elektronik membuat definisi Pasar bergeser dari semula 
menggambarkan “tempat” yang perlu didatangi secara fisik menjadi 
“sarana” untuk memilih dengan sentuhan jari saja.

Transaksi jual-beli saat ini telah umum menggunakan fasilitas teknologi 
informasi dimana salah satunya menggunakan internet, maka tak heran 
muncul istilah E-marketplace dalam Perpres 16/2018 sebagai bentuk pasar 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perkembangan ini muncul tidak hanya 
karena kebutuhan untuk akuntabilitas dan transparansi semata, namun 
juga karena nominal belanja yang semakin meningkat, adaptasi perilaku 
hidup, dan kemudahan proses pasar elektronik. 

Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di dunia maya ini yang 
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kemudian disebut sebagai E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagai salah satu bentuk bidang model layanan dan bisnis 
untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah. Dengan demikian pengertian 
pasar kemudian berkembang sehingga tidak lagi merujuk kepada 
tempat secara fisik saja. Selama terdapat suatu proses interaksi antara 
pembeli dan penjual melalui sistem atau prosedur dan institusi tertentu 
yang memungkinkan harga barang atau jasa terbentuk dalam suatu 
mekanisme pertukaran maka sebuah E-marketplace dapat dikatakan telah 
beroperasional, sehingga tidak lagi pengertian pasar hanya kaku pada 
merujuk dalam aspek tradisional sebagai ‘tempat’ di mana barang/jasa 
dapat diperjual belikan.

Urgensi Vendor Management System

Interaksi antara pembeli dan penjual melalui sistem atau prosedur 
institusi tertentu. yang berarti ada dua pihak atau lebih yang memiliki 
sesuatu yang bernilai, dapat berkomunikasi, dan bebas untuk menerima 
atau menolak tawaran, dalam kondisi pasar saat ini maka pelaku 
pengadaan perlu mempertimbangkan dan menyusun analisis berdasarkan 
keadaan pasar. analisis berdasarkan keadaan pasar ini berpengaruh pada 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, termasuk hingga kebijakan kepada 
siapa pelaku usaha yang segmentasinya menjadi sasaran .

E-marketplace milik kita saat ini tentunya masih jauh dari sempurna, 
dan senantiasa dilakukan perbaikan berkelanjutan, baik di katalog 
Elektronik, Toko Daring dan/atau Pemilihan Penyedia, namun pemanfaatan 
di pelaksanaan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terhadap marketplace 
Pemerintah saat ini lebih berat pada proses Pemilihan Penyedia alih-alih 
pemanfaatan barang / jasa dibandingkan dengan kualitas dan mutu hasil 
pengadaan yang dapat meningkatkan performa organisasi. 

Pelaku Pengadaan banyak “terjebak” dalam proses rutinitas di tahap 
Pemilihan Penyedia khususnya pada tender/seleksi, karena “keributan” di 
proses tender/seleksi memang menarik untuk diributkan, diakibatkan oleh 
salah satunya karena kompetensi para pelaku pengadaan yang minim. 
Selain meningkatkan kompetensi para Pelaku Pengadaan di sisi Pemerintah, 
disisi lain menurut saya diperlukan upaya untuk menyempurnakan 
E-marketplace supaya “dihuni” oleh Pelaku usaha yang berkualitas.

E-marketplace akan menjadi kompetitif, menarik bagi pelaku usaha, dan 
mereduksi kemungkinan waktu habis di tahapan proses pemilihan penyedia 
bila diimplementasikan dalam bentuk Sistem, maka munculah kebutuhan 
akan vendor management System, sebuah sistem yang menjadi bagian 
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dari E-marketplace dan tidak hanya berisi daftar komoditas barang/jasa 
sudah tersusun rapi semata, namun juga mencakup rekam jejak performa 
para pelaku usaha sebagai penyedia dalam pelaksanaan berkontrak 
dengan informasi yang telah terverifikasi dan diberikan secara terukur 
oleh Pengguna Barang/Jasa atau Pelaku Pengadaan di sisi Pemerintah, 
dengan dikumpulkannya para pelaku usaha tersebut sebagai vmS yang 
terintegrasi dalam E-marketplace yang terkelola dengan baik maka akan 
lebih mudah bagi para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di sisi Pemerintah 
untuk mendapatkan penyedia terbaik sesuai dengan kebutuhan akan 
komoditas PBJP yang diperlukan.

ketika vmS sudah mencakup informasi tentang Penyedia dengan 
komprehensif, maka Pemerintah dapat lebih berfokus pada sisi kualitas dan 
aspek teknis serta ketepatan waktu dan hal-hal lainnya yang menunjang 
PBJP dapat menghasilkan Barang/Jasa yang dapat segera digunakan untuk 
menunjang capaian keberhasilan Pemerintah. aspek harga bukan lagi 
menjadi yang utama dimana setiap nilai uang yang dikeluarkan bermanfaat 
sebesar-besarnya atau dikenal dengan Value For Money. 

Dengan keberadaan vmS maka persaingan tidak lagi terjadi hanya 
pada proses Pemilihan namun berpengaruh pada persaingan dalam 
menghasilkan output terbaik, informasi ini terkompilasi dan diketahui 
seluas mungkin oleh pelaku usaha yang informasi kinerjanya telah dinilai 
oleh lebih dari satu pihak saja, aspek penilaian lebih dari satu orang ini 
menjadi krusial mengingat penilaian oleh lebih dari satu pihak yang 
kemudian menggunakan teknologi informasi diproses menghasilkan 
kesimpulan secara obyektif atau dikenal sebagai Crowdsourcing akan 
menjadikan sebuah vmS bermanfaat.

vmS di E-marketplace republik Indonesia saat ini merupakan sub-sistem 
yang telah diintegrasikan dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan 
dikenal dengan nama Sistem Informasi kinerja Penyedia (SikaP), penilaian 
Crowdsourcing saat ini baru sebatas pada verifikasi dan validasi pada data 
pelaku usaha sebatas pada kualifikasi saja saat ini, sehingga memang 
masih jauh daripada apa yang diharapkan dimana masukan informasi dari 
kelompok kerja Pemilihan di kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah 
lain dapat digunakan di kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah lain, 
sehingga secara Crowdsourcing konsep ini sudah berjalan, namun masih 
terbatas pada kualifikasi.

mengapa belum terbentuk vmS yang memiliki cakupan informasi 
terhadap kinerja pelaksanaan kontrak? menilai kinerja Penyedia pada 
Pengadaan Barang tentu tidak sama dengan kinerja Penyedia pada 
Pengadaan Jasa konsultansi, bahkan untuk sama-sama Pengadaan Barang 
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dengan jenis berbeda sekalipun juga tidak akan sama cara menilainya, 
barang yang tersedia di pasaran seperti komputer yang pada proses 
deliver-nya hanya mengirimkan saja mungkin dapat dinilai dengan cara 
yang sama dengan penyedia kendaraan yang sudah tersedia di aTPm 
karena sifatnya produksi massal, namun untuk pengadaan kendaraan yang 
dibuat berdasarkan proses karoseri seperti medium bus tentunya akan 
memiliki proses pelaksanaan kontrak yang berbeda sehingga perlu menilai 
secara berbeda.

kemudian proses penilaian sebuah pelaku usaha itu tadi perlu dilakukan 
proses kompilasi informasi agar informasi tersebut dapat menjadi berguna, 
masukan dari satu pengguna jasa dan masukan dari pengguna jasa lainnya 
secara Crowdsourcing ini perlu diproses berdasarkan formulasi yang sudah 
terprogram dan menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat digunakan 
dengan mudah oleh pengguna berikutnya, dengan demikian membuat 
standar penilaian menjadi kendala untuk segera menghasilkan fitur ini 
dengan cepat.

Tentu saja kelak setelah terbentuk vmS yang merupakan Daftar 
Penyedia Potensial tidak lantas menyelesaikan permasalahan di proses 
pemilihan penyedia secara keseluruhan, para Pelaku Pengadaan Barang/
Jasa tetap wajib memperdalam pengetahuan di bidang Pengadaan 
Barang/Jasa dengan senantiasa meningkatkan kompetensi, vmS memang 
akan membantu proses pemilihan penyedia yang memberikan hasil untuk 
mendapatkan Penyedia yang baik, namun menterjemahkan kebutuhan 
dan mengolah berbagai informasi PBJP untuk kelak dapat diterima sebagai 
input bagi vmS ini sehingga dapat memberikan keluaran Penyedia yang 
memang tepat tidak akan mudah, kondisi serupa terjadi pada dunia asmara, 
walaupun terdapat banyak aplikasi dan sosial media yang canggih saat ini 
namun masih banyak kaum jomblo.

aplikasi sosial media maupun aplikasi pencari jodoh dapat memberikan 
rekomendasi orang-orang yang mungkin memiliki minat yang serupa 
dengan para jomblo, rekomendasi tersebut muncul berdasarkan data 
yang “dipendarkan” dari para pengguna yang berada dalam platform 
yang sama, hal inilah yang dimaksud dengan Crowdsourcing dimana data 
yang masuk diolah lagi untuk menghasilkan rekomendasi, namun bila 
para jomblo ini tidak memiliki kemampuan pendekatan yang baik dalam 
mengenali informasi target lawan jenis potensial yang tersedia, maka 
jangankan menuju jenjang persahabatan, bisa jadi hanya berhenti pada 
saat perkenalan saja, tak perlu heran dengan banyak nya kanal untuk 
berinteraksi antar satu pribadi dengan pribadi lainnya di dunia modern 
saat ini, masih tetap saja permasalahan klasik pribadi jomblo seperti halnya 
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jaman komunikasi dilakukan dengan tradisional tetap terjadi.

Serupa dengan aplikasi sosial media maupun aplikasi pencari jodoh, bila 
vmS sudah mencakup terhadap kinerja Penyedia hingga taraf penyelesaian 
pekerjaan, tentu saja para Pelaku Pengadaan tetap perlu menterjemahkan 
kebutuhan terhadap barang/jasa hingga dokumen persiapan pemilihan 
tersebut dapat menjadi informasi yang dapat menggambarkan kebutuhan 
organisasi anda dan sekaligus menarik bagi pelaku usaha, artinya 
kelak vmS di sisi Pelaku PBJP Pemerintah akan memerlukan input yang 
komprehensif terkait informasi barang/jasa yang dibutuhkan sehingga 
untuk memperoleh barang/jasa sesuai dengan tingkatan kriteria tertentu 
dapat ditemukan daftar pelaku usaha potensial yang dapat dipilih menjadi 
penyedia, aplikasi dapat dirancang dengan proses yang tidak terlihat dan 
antar muka pengguna yang simpel, namun bila kompetensi SDm nya 
tidak memadai untuk merancang paket dengan baik maka jangankan 
mendapatkan penyedia, bisa jadi hasil vmS tersebut mungkin hanya 
menghasilkan pelaku usaha yang berkenalan saja dengan paket PBJP tanpa 
ada minat untuk mendaftar.

Kesimpulan

E-marketplace beserta komponen di dalamnya yaitu katalog, Toko 
Daring, Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, 
dengan sub-sistem vendor management System yang dikembangkan 
secara bertahap di republik Indonesia tengah menuju arah Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah yang semakin sehat, kompetitif, dan menarik 
bagi para pelaku usaha, tentunya untuk menuju hal ini perlu banyak 
dukungan dari para pemangku kepentingan dan pihak terkait dan tidak 
lantas meniadakan kebutuhan akan peningkatan kompetensi, jangan 
sampai ketika sudah era-nya vmS kita semua malah menjadi “Jomblo” 
hanya karena Paket Pengadaan Barang/Jasa kita tidak dirancang dengan 
kompetensi memadai, ingat E-marketplace walaupun dilakukan melalui 
komputer lewat internet tanpa tatap muka, namun konsep pasar nya 
masih tetap berlaku, pembeli dan pelaku usaha di mata masing-masing 
pihak mungkin hanya terlihat sebagai laman aplikasi, namun tetap saja 
keputusan dan kehendak bebas untuk menerima atau menolak tawaran itu 
masih ada di tiap manusia yang berada di baliknya.

Tetap Semangat, tetap sehat, dan Salam Pengadaan!
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pengadaan paket 
Fullboard 

untuk Rapat pada Era New 
Normal dengan Swakelola Tipe I

h e r y a n t o  s I j a b a t

Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. 

Pendahuluan

Dengan adanya Pandemi COvID-19 mau tidak mau telah mengubah 
sejarah manusia. Pendapat para ahli akan terjadi pola kehidupan yang 

berbeda dari yang biasanya. karena perilaku baru yang awalnya terasa 
asing dan kemudian menjadi kebiasaan baru, seperti orang bepergian 
selalu menggunakan masker termasuk juga interaksi antarorang menjadi 
berjarak.1

Perubahan dari yang lama menjadi tatanan, kebiasaan dan perilaku 
yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup 
bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Cara 
yang dilakukan dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat 
keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan dan kebiasaan 
baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan 
baik.2 hal yang senada juga diungkapkan oleh ketua Tim Pakar gugus 
Tugas Percepatan Penangan COvID-19 bahwa new normal merupakan 
perubahan perilaku agar tetap menjalankan aktivitas normal, tapi disertai 

1 https://www.jawapos.com/opini/16/05/2020/selamat-datang-zaman-new-
normal/ (diakses tanggal 30 Juni 2020)
2 https://tirto.id/arti-new-normal-indonesia-tatanan-baru-beradaptasi-den-
gan-covid-19-fDB3 (diakses tanggal 30 Juni 2020)
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dengan beberapa protokol kesehatan untuk mencegah COvID-19.3

Perkantoran dan perusahaan juga telah bersiap untuk mengikuti 
pola kerja new normal yang telah ditetapk dengan keputusan menteri 
kesehatan Nomor hk.01.07/mENkES/328/ 2020 tanggal 20 mei 2020 
tentang panduan pencegahan dan pengendalian COvID-19 di tempat 
kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha 
pada situasi pandemi. 

Pemerintah menghimbau manajemen kantor untuk mengkampanyekan 
gerakan masyarakat hidup Sehat (gErmaS) melalui Pola hidup Sehat dan 
Perilaku hidup Bersih dan Sehat (PhBS) di tempat kerja. Pola hidup sehat 
yang dapat diterapkan dengan melakukan olahraga bersama sebelum kerja 
dengan tetap menjaga jarak aman antar karyawan. Termasuk juga dalam 
new normal diharapkan untuk menghidari penggunaan alat pribadi secara 
bersama-sama, tempat duduk para karyawan/pegawai minimal jarak satu 
meter, dan pembatasan orang dalam lift.4

Demikian juga Perhimpunan hotel dan restoran Indonesia (PhrI) telah 
menyiapkan diri untuk kembali membuka hotel untuk aktifitas seperti 
sebelum Pandemi COvID-19 dengan mengikuti aturan new normal. hal 
mendasar yang wajib diterapkan adalah menjaga kebersihan karyawan, 
barang yang masuk ke hotel, dan terakhir fokus pada tamu. hal-hal yang 
dilakukan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap karyawan 
dan tamu, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer sebelum masuk 
ke hotel, dan adanya antar karyawan dengan karyawan, karyawan dengan 
tamu, maupun tamu dengan tamu minimal 1 meter.5

Dengan dimulainya new normal, hotel-hotel yang telah siap 
menerapkan protokol kesehatan, selanjutnya kembali gencar menawarkan 
tempat penginapan dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di hotel 
seperti biasanya sebelum pandemi COvID-19. Penawaran ditujukan kepada 
perorangan dan corporate termasuk juga kepada kementerian/lembaga 
dan Pemerintah Daerah.

kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah juga telah dapat 

3 https://www.ekrut.com/media/aturan-new-normal-di-kantor (diakses tang-
gal 30 Juni 2020)
4 https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/03/09111981/ini-4-pedo-
man-bekerja-di-kantor-saat-new-normal-berlaku?page=all (diakses tanggal 
30 Juni 2020)
5 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5043016/perhatikan-be-
gini-aturan-masuk-hotel-saat-new-normal/1 (diakses tanggal 30 Juni 2020)
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menggunakan fasilitas-fasilitas perhotelan dalam mendukung pencapaian 
tugas dan fungsi satuan kerja masing-masing. umumnya kementerian/
lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan fasilitas hotel untuk 
kegiatan rapat, pelatihan, sosialisasi dan lain-lain. 

Paket Fullboard Untuk Rapat

mengadakan rapat dengan para karyawan/pegawai merupakan suatu 
hal sudah biasa dilakukan, untuk mensosialisasikan hal-hal baru, melakukan 
evaluasi atas pencapaian kinerja dalam waktu tertentu, dan tujuan lainnya. 
rapat sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan di perusahaan 
maupun Pemerintahan. rapat dapat dilakukan didalam kantor sendiri atau 
menggunakan ruangan lain seperti hotel dan sejenisnya.

untuk rapat yang dilakukan diluar kantor umumnya dilakukan di hotel. 
hotel-hotel menyajikan empat jenis paket rapat antara lain paket halfday, 
paket fullday, paket fullboard, dan paket residential. keempat jenis paket 
rapat ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan, jadi pemilihan paket 
rapat tergantung kebutuhan Satuan kerja yang bersangkutan.

Beberapa perbedaaan paket rapat tersebut dapat diketahui antara lain:6 
1. Paket Halfday adalah paket rapat yang memiliki durasi setengah hari 

kerja. Biasanya berlangsung 4-6 jam, dan disertai coffee break satu kali 
dan makan siang ataupun makan malam. Tipe ini cocok untuk acara 
seminar maupun lokakarya singkat yang menampilkan 1 hingga 2 
topik dan pembicara.

2. Paket Fullday yang berdurasi lebih lama, yakni 8 jam. rapat ini disertai 
dua kali coffee break dan satu kali makan siang atau makan malam. 
Ini cocok untuk rapat satuan kerja yang berlangsung dari pagi hingga 
petang. 

3. Paket rapat Fullboard ini menawarkan durasi satu hari penuh, tetapi 
anda tidak menginap, apabila rapat dilaksanakan di hotel. Paket ini 
biasanya berdurasi satu hari penuh, dari jam 8 pagi hingga 10 malam. 
Dan biasanya akan disediakan dua kali makan, yakni makan siang dan 
makan malam. Serta dua kali coffee break pada waktu sebelum makan 
siang dan sebelum makan malam. Paket ini cocok untuk acara yang 
lebih berat, dan membutuhkan waktu panjang dalam pelaksanaannya.

4. Paket Residetial hampir mirip dengan Paket Fullboard, namun karena 
durasinya yang panjang, maka peserta rapatpun mendapatkan kamar 
hotel untuk beristirahat. Bedanya, paket ini mendapat satu kali breakfast 
(sarapan) di keesokan harinya untuk para peserta sebelum check-out 

6 https://www.teropongku.com/3592/paket-meeting/ (diakses tanggal 30 
Juni 2020)
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yang menandakan selesainya acara Paket Residential ini.

Jenis-jenis paket rapat yang disediakan oleh hotel memiliki perbedaan 
dengan jenis-jenis paket rapat yang dilaksanakan oleh kementerian/
lembaga. Jenis-jenis paket rapat diluar kantor untuk kementerian/lembaga 
diatur dalam Peraturan menteri keuangan Nomor:78/Pmk.02/2019. 
Peraturan ini memberikan batasan kegiatan paket rapat diluar kantor 
menjadi tiga jenis antara lain:
1. Paket Halfday.
 untuk Paket Halfday satuan biaya disediakan untuk paket kegiatan 

rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) 
jam tanpa menginap.

2. Paket Fullday
 untuk Paket Fullday satuan biaya disediakan untuk paket kegiatan 

rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 
(delapan) jam tanpa menginap. 

3. Paket Fullboard 
 untuk Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk 

paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor 
sehari penuh dan menginap.
khusus untuk paket rapat fullboard, pengaturan akomodasi untuk 

pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang. 
Sedangkan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar 
untuk 2 (dua) orang.

untuk satuan biaya paket fullboard digunakan untuk penghitungan 
biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar 
untuk 2 (dua) orang. khusus untuk pejabat Eselon II ke atas besaran indeks 
satuan biaya paket fullboard dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) 
kali dari satuan biaya paketfullboard yang tercantum dalam Pmk Nomor:78/
Pmk.05/2019. 

Peserta kegiatan ataupun panitia pelaksana juga mendapatkan uang 
harian kegiatan rapat diluar kantor. Standard satuan biaya yang digunakan 
untuk pengalokasian uang harian diatur juga dalam Pmk Nomor:78/
Pmk.05/2019. 

Dikarenakan faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan 
pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban, Panitia 
penyelenggara dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian 
perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari 
sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Seperti 
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halnya Panitia penyelenggara, kepada peserta karena faktor transportasi 
yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu 
pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang 
harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari 
sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Pengadaan Paket Fullboard Untuk Rapat Dengan Swakelola Tipe I

kegiatan rapat dengan paket fullboard sebenarnya dapat dilakukan 
dengan 2 (dua) cara yaitu dengan swakelola atau penyedia. Pengadaan 
dengan swakelola dilakukan berdasarkan Peraturan lkPP Nomor 8 tahun 
2018 dan Peraturan lkPP Nomor 12 tahun 2018, sedangkan Paket rapat 
dengan penyedia mengacu kepada Peraturan lkPP Nomor 9 tahun 2018.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh 
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/ 
Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, 
atau kelompok masyarakat.

Selanjutnya Swakelola dibagi menjadi empat tipe, setiap tipe memiliki 
perbedaan masing-masing sesuai dengan pelaksana swakelolanya. untuk 
swakelola tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan 
diawasi oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah penanggung 
jawab anggaran. Sedangkan swakelola Tipe II merupakan swakelola 
yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/Perangkat 
Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian/
lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.

Swakelola Tipe III yang merupakan tipe yang baru setelah berlakunya 
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Swakelola tipe III merupakan 
swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/
Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh 
Organisasi masyarakat (Ormas) pelaksana Swakelola. Swakelola Tipe Iv 
yang merupakan tipe yang terakhir yaitu Swakelola yang direncanakan oleh 
kementerian/lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran 
dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan 
serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.

untuk pengadaan rapat dengan paket fullboard, maka apabila 
menggunakan swakelola dengan Tipe I. Satuan kerja dapat melakukan 
swakelola Tipe I dengan persyaratan kegiatan tersebut merupakan 
tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan, serta memiliki 
kompetensi dan tenaga termasuk juga waktu yang tersedia untuk 
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penyelesaian kegiatan tersebut.7 hanya saja dalam kegiatan swakelola Tipe 
I yang didalamnya dibutuhkan penyedia maka untuk pemilihan penyedia 
dilakukan dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses swakelola Tipe I Pengadaan rapat Dengan Paket Fullboard dapat 
diperhatikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 1: Proses Swakelola Tipe I Pengadaan Rapat Dengan Paket Fullboard.

keterangan gambar 1:

1. Tim Persiapan Rencana melakukan kegiatan berupa:8

a. Melakukan reviu atas spesifikasi teknis/KAK Rapat Dengan Paket 
Fullboard. 

b. menyusun struktur rencana kegiatan rapat Dengan Paket Fullboard 
yang akan dilaksanakan

c. merinci jadwal pelaksanaan rapat Dengan Paket Fullboard 
d. menyusun detail rencana biaya rapat Dengan Paket Fullboard 

7 http://www.mudjisantosa.net/2020/04/swakelola-oleh-kantor-sendiri.html 
(diakses tanggal 2 Juli 2020)
8 https://www. jogloabang. com/ekbis/pedoman-swakelola-tipe-i 
(diakses tanggal 3 Juli 2020)
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antara lain:
1) Biaya penyusunan materi
2) laporan Pertanggungjawaban
3) Dokumentasi
4) honor Panitia rapat
5) honor Narasumber
6) honor moderator
7) uang transportasi (Panitia/Peserta/Narasumber) 
8) uang harian Fullboard (Panitia/Peserta) 
9) Perlengkapan dan aTk Peserta
10) Sewa ruang rapat dan Peralatan 
11) Paket Fullboard (akomodasi)

2. Tim Pelaksana melaksanakan tugas berupa:
a. Pelaksanaan kegiatan rapat
b. Penggunaan sarana prasarana/peralatan dan material/bahan rapat
c. Penggunaan Narasumber yang telah ditetapkan
d. menyusun laporan penggunaan Narasumber, sarana prasarana/

peralatan dan material/bahan serta dokumentasi
e. melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola 
f. Penyerahan hasil Pekerjaan Swakelola

3. Tim Pengawasan melakukan pengawasan atas:
a. administrasi keuangan
b. Dokumentasi kegiatan rapat
c. Pelaporan rapat
d. Pengawasan realisasi fisik

4. Tim Pelaksana Swakelola menyerahkan Penyelesaian kegiatan rapat 
kepada PPk

5. PPk menerima Penyelesaian kegiatan rapat dari Tim Pelaksana dan 
rekomendasi Tim Pengawas
Dalam Swakelola Tipe I untuk rapat dengan Paket Fullboard dibutuhkan 

penyedia untuk pengadaan hotel, ruang rapat dan aTk. Pengadaan 
hotel, ruang rapat dan aTk umum disatukan menjadi satu paket yang 
akan dilaksanakan oleh penyedia hotel. Proses Pemilhan penyedia hotel 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan lkPP Nomor 12 tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah.

Proses Pemilihan Penyedia Pengadaan hotel untuk rapat Dengan Paket 
Fullboard dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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Gambar 2: Pemilihan Penyedia Pengadaan Hotel Untuk Rapat Dengan Paket Fullboard

keterangan gambar:

1. PPK menyusun Spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri dan Rancangan 
kontrak untuk pengadaan hotel tempat kegiatan rapat. 

2. Spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri dan Rancangan Kontrak untuk 
pengadaan hotel tempat rapat selanjutnya diserahkan kepada Pokja 
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Personil lain. Pemilihan Penyedia 
dengan Nilai lebih kecil sama dengan rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah menjadi tugas dari Pejabat pengadaan atau Personil 
lain sedangkan nilai diatas rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. 

3. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Personil lain selanjutnya 
menyampaikan penawaran kepada hotel yang dianggap mampu 
untuk menyelenggarakan kegiatan rapat di hotel tersebut. 

4. manajemen hotel menyampaikan penawarannya kepada Pokja 
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Personil lain serta melakukan evaluasi, 
apabila dipandang telah memenuhi persyaratan administrasi, maka 
dilanjutkan dengan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi 
harga. 

5. hasil kesepakatan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Personil lain 
dan manajemen hotel diserahkan kembali kepada PPk untuk dibuatkan 
SPk atau Surat Perjanjian. 



Edisi 30 Tahun 2020 | 37Edis i   8  |  Tahun 2017

6. Berdasarkan SPk/Surat Perjanjian dimintakan pembayaran kepada 
kPPN melalui Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar 
(PPSPm) dengan SPm lS. 

Kesimpulan

1. Paket kegiatan rapat yang dilakukan diluar kantor dapat dilaksanakan 
dengan paket halfday, fullday dan fullboard. 

2. Pengadaan kegiatan rapat dengan paket fullboard dapat dilakukan 
dengan Swakelola Tipe I. 

3. Pengadaan hotel untuk tempat kegiatan rapat dapat dilaksanakan 
dengan amengacu kepada Peraturan lkPP Nomor 12 tahun 2018 
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
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Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah
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peRlinDUngAn HUkUM 
(iMUniTAs) Pelaku 

Pengadaan Barang Jasa 
pada Masa Penanganan 

Pandemi Covid19
h e r y a n t o  s I j a b a t

Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. 

Pendahuluan

Sejak pandemi COvID19 diumumkan oleh world health Organization 
(WHO), sampai saat ini telah terkonfirmasi orang yang positif terkena 

virus sebanyak 4.904.413 orang, meninggal 323.412 orang dan 216 negara 
yang terjangkiti.1 Dikhawatirkan bahwa masih besar kemungkinan orang-
orang yang akan terkena virus tersebut, khususnya masyarakat yang 
tidak perduli dengan standar kesehatan yang telah diberlakukan whO 
untuk keselamatan pribadi seperti cuci tangan dengan baik dan benar, 
melakukan social distancing, menjauhi kerumunan orang, keluar rumah 
menggunakan masker, dan menjaga kesehatan dengan menanbah daya 
tahan tubuh.

Dampak negatif perekonomian akibat terjadinya pandemi COvID-19 
dibanyak negara telah menekan dunia/pelaku usaha baik skala besar maupun 
menengah kini yang sudah mulai kelimpungan. akibatnya juga proses input 
dan output ekonomi macet, sehingga banyak perusahaan menutup usaha 
dan pabriknya akibat transaksi perdagangan mengalami penurunan karena 
kurangnya pembeli serta terbatasnya ekspor mengakibatkan penurunan 

1 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 diakses 
tanggal 22 mei 2020.
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omset. kemudian Pemberhentian hak kerja (Phk) terjadi dimana-mana, 
baik buruh pabrik, karyawan hotel, usaha angkutan, trasnportasi, tempat-
tempat pariwisata, dan banyak sektor jasa lainnya. masyarakat kecil pelaku 
usaha mikro, sektor riil, hingga petani, pedagang, nelayan, dan buruh yang 
mengandalkan pendapatan harian bahkan mengalami dampak yang lebih 
parah hingga kondisi rentan pangan dan ancaman kelaparan.2

Dalam penanganan COvID-19 untuk Indonesia, dimana serangan 
virus ini telah menjangkiti 20.796 orang, sembuh 5.057 orang dan yang 
meninggal 1326 orang yang sebarannya terdapat di tigapuluh empat 
propinsi,3 Pemerintah telah mengalokasikan dana hingga rp405,1 triliun 
dalam upaya menangani dampak penyebaran virus corona. Dana tambahan 
belanja negara, yang anggarannya sebesar rp255,1 triliun, didistribusikan 
melalui kebijakan kesehatan, social safety net, dan dukungan industri.4

Pemerintah juga mengeluarkan regulasi-regulasi yang bertujuan untuk 
menanggulangi dampak ekonomi dan sosial akibat COvID-19 ini antara 
lain Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 
2020 tentang kebijakan keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COvID-19) 
dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan 
Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem keuangan yang telah 
disahkan menjadi undang-undang Nomor 2 tahun 2020, Peraturan Presiden 
Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan rincian anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun anggaran 2020, keputusan 
Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan kesehatan 
masyarakat Corona virus Disease 2O19 (COvID-19) serta peraturan teknis 
yang dikeluarkan oleh menteri atau kepala lembaga yang berhubungan 
dengan penanganan COvID-19.

Dengan adanya regulasi yang dikeluarkan Pemerintah, diharapkan 
penanggulangan COvID-19 dapat segera ditanggulangi dengan baik dan 
benar sesuai dengan aturan yang ada. regulasi tersebut tentunya sangat 
membantu bagi para pihak yang melakukan pengadaan barang jasa untuk 
pengadaan alat Pelindung Diri (aPD) bagi tenaga medis, belanja social 
safety net dan belanja lainnya.

2 https://aceh.tribunnews.com/2020/04/25/dampak-ekonomi-pandemi-cov-
id-19 diakses tanggal 22 mei 2020.
3 https://covid19.go.id diakses tanggal 22 mei 2020.
4 https://ekonomi.bisnis.com/read/20200401/9/1220785/pemerintah-alokasi-
kan-dana-rp4051-triliun-untuk-atasi-covid-19-ini-perinciannya diakses tang-
gal 22 mei 2020.
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kedaruratan kesehatan yang telah ditetapkan ini, bagi para pelaku 
pengadaan jasa menjadi buah simalakama yaitu sesuatu yang dapat 
berakibat sangat negatif karena tidak ada kepastian, seperti harga-harga 
yang naik dengan sangat cepat termasuk juga langka dipasaran sehingga 
sangat sulit untuk menyusun harga Perkiraan Sendiri, para pelaku usaha 
memproduksi barang karena sangat langka bahan baku dan kendala-
kendala lain. Dengan perkataan lain apapun yang akan dilakukan pelaku 
pengadaan barang jasa memberikan celah untuk “dikriminalisasi” oleh 
oknum-oknum penegak hukum, tentunya hal ini dapat menjadi mimpi 
buruk bagi karir dan keluarga mereka.

Dengan adanya kejadian yang seperti ini sangat diharapkan adanya 
perlindungan hukum (imunitas) dari Pemerintah agar ketika melakukan 
pengadaan barang jasa, para pelaku pengadaan barang jasa tidak menjadi 
pesakitan. Sehingga sangat dibutuhkan jaminan dari Pemerintah ini agar 
Pelaku pengadaan barang jasa menjadi percaya diri dalam melaksanakan 
tugas yang dibebankan padanya.

Pengadaan Barang Jasa Kedaruratan

Pelaku Pengadaan Barang Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 
16 tahun 2018 dan Peraturan lkPP Nomor 15 tahun 2018 yang diperbaharui 
dengan Peraturan lkPP Nomor 19 tahun 2019, menjelaskan bahwa pelaku 
pengadaan barang jasa memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. 
Pelaku pengadaan barang jasa terdiri dari:

a. Pengguna anggaran (Pa);

b. kuasa Pengguna anggaran (kPa);

c. Pejabat Pembuat komitmen (PPk);

d. Pejabat Pengadaan (PP);

e. agen Pengadaan;

f. Pejabat/Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan (PjPhP/PPhP);

g. Penyelengara Swakelola dan

h. Penyedia.

lembaga kebijakan Pengadaan Barang Jasa (lkPP) telah menerbitkan 
regulasi pengadaan barang jasa dalam kedarurat yaitu Peraturan lkPP 
Nomor 13 tahun 2018. Dan khusus untuk pelaksanaan pengadaan barang 
jasa dimasa COvID19 juga diterbitkan Surat Edaran kepala lkPP Nomor 
3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang 
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Jasa Dalam rangka Penanganan COvID-19 dan Surat Edaran kepala 
lkPP Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian 
Kualifikasi/Klarifikasi Dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa 
wabah COvID-19.

Proses pengadaan barang jasa di masa kedaruratan dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini:

Gambar: Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

keterangan gambar:
1.  PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil 

pengkajian cepat di lapangan setelah terjadi dan ditetapkan keadaan 
darurat. Kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan 
penanganan darurat berupa Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan, 
Penyelamatan dan evakuasi, Pemenuhan kebutuhan dasar, Prioritas 
penanganan terhadap kelompok rentan dan Perbaikan/pemulihan 
sarana prasarana dan sarana vital dengan memperbaiki dan/atau 
mengganti kerusakan.

2.  mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya 
yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang 
tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan.

3.  analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki.
4.  ya, ketersediaan barang/jasa tersedia dan/atau dapat dilakukan oleh 
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kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah, Pa/kPa melaksanakan 
pengadaan melalui Swakelola

5.  Tidak, pemenuhan kebutuhan barang/jasa dilaksanakan oleh 
Penyedia.

6.  Swakelola selesai dilaksanakan.
7.  PPk menerbitkan SPPBJ setelah memilih dan menunjuk Penyedia 

terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/
Jasa sejenis atau Pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi 
kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam 
penanganan keadaan darurat.

8.  PPk dan Penyedia melakukan pemeriksaan dan pengukuran kondisi 
lokasi pekerjaan untuk menyusun perkiraaan kebutuhan.

9.  PPk melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia.
10.  PPk menerbitkan SPmk sebagai dokumen pra-kontrak kepada 

Penyedia.
11.  Penyedia melaksanakan pekerjaan dan kPa/PPk wajib melakukan 

pengendalian pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
12.  PPk, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan 

pekerjaan melakukan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan 
yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan program 
kegiatan ditandai dengan adanya Berita acara Perhitungan Bersama.

13.  Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPk dengan 
ditandatangani Berita acara Serah Terima.

14.  Berdasarkan BaST, Penyedia dan PPk menandatangani kontrak.
15.  kontrak yang menjadi dasar permintaan pembayaran dari kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (kPPN).
16.  menteri/kepala lembaga/kepala Daerah menugaskan pengawas 

internal untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa dalam Penanganan Darurat.

Perlindungan Hukum (Imunitas) Pelaku Pengadaan Barang Jasa

Secara umum Satjipto rahardjo memberikan penjelasan bahwa 
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 
diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah 
berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum 
untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.5

5 http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf diakses tanggal 22 mei 
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kita dapat temukan beberapa jenis Perlindungan hukum yang sudah sangat 
eksis di hukum positif Indonesia, diantaranya perlindungan hukum terhadap 
konsumen dan hak atas kekayaan Intelektual (hakI). Perlindungan hukum 
terhadap konsumen ini juga sudah memiliki dasar hukum yang sudah diatur 
dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 
yang isinya meliputi hampir semua hal yang sudah menjadi hak dan kewajiban 
antara produsen dan konsumen. Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap 
konsumen atas hak atas kekayaan Intelektual (hakI) diatur dalam undang-
undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta, undang-undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang merek, dan undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 
Paten.6

Sekarang bagaimana perlindungan hukum untuk Pelaku Pengadaan Barang 
Jasa Pemerintah? Secara regulasi umumnya belum dapat ditemukan adanya 
perlindungan hukum kepada pelaku pengadaan barang jasa Pemerintah, 
tetapi untuk pelayanan hukum seperti yang tertera dalam pasal 84 Peraturan 
Presiden Nomor 16 tahun 2018, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah 
wajib memberikan pelayanan hukum dari penyelidikan hingga tahap putusan 
pengadilan terhadap pelaku pengadaan barang jasa Pemerintah yang terkena 
permasalahan hukum. Sangat disayangkan penjelasan lebih lanjut tentang 
“pelayanan hukum” yang diberikan tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga menjadi 
sangat “PhP atau pemberi harapan palsu”.

Dengan demikian hal ini sebenarnya banyak sekali mengakibatkan “demotivasi” 
bagi para pelaku pengadaan barang jasa apalagi dimasa kedarurat kesehatan 
COvID-19 ini. Dengan melihat keadaan yang demikian, maka agar penanganan 
COvID-19 dari segala aspek dapat dilaksanakan tanpa adanya kekwatiran untuk 
“dikriminalisasi”, perlindungan hukum untuk pelaku pengadaan barang jasa telah 
sangat jelas dapat dilihat pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti undang-
undang Nomor 1 tahun 2020 yang telah berubah menjadi undang-undang 
Nomor 2 tahun 2020. 

Dalam pasal 27 tersebut menyebutkan perlindungan hukum (imunitas) bagi 
pelaku pengadaan barang jasa dalam empat aspek yaitu:

1. Bukan Merupakan Kerugian Negara.
kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum 
baik sengaja maupun lalai (pasal 1 angka (22) uu Nomor 1 tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara). 

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan 

2020
6 https://www.kai.or.id/berita/4729/2-contoh-perlindungan-hukum-yang-wa-
jib-diketahui-dasarnya.html diakses tanggal 22 mei 2020
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melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku pengadaan barang jasa yang melakukan belanja negara yang 
merupakan bagian dari kebijakan untuk penyelamatan perekonomian dari 
krisis tidak dapat dituntut dengan ganti kerugian apabila kbeijakan belanja 
tersebut berhubungan dengan penanganan COvID-19.

2. Tidak dapat dituntut secara perdata.
Tuntutan perdata kepada seseorang atau badan hukum umumnya 

terdiri dari dua jenis yaitu:
1) gugatan wanprestasi 
 wanprestasi menurut Pasal 1243 kuh Perdata timbul dari kontrak. Oleh 

karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya kontrak 
yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. hak menuntut ganti 
kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 kuh Perdata, 
yang pada prinsipnya membutuhkan penyataan lalai dengan surat 
peringatan (somasi). 

2) gugatan perbuatan melawan hukum (Pmh).
 Pasal 1365 kuh Perdata, Pmh timbul karena perbuatan seseorang 

yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. hak menuntut ganti 
kerugian karena Pmh tidak perlu somasi dan pihak yang dirugikan 
langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. 
Dikarenakan kuhPerdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan 
rincian ganti rugi maka ganti kerugian yang nyata-nyata diderita 
dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai 
dengan uang (immaterial).7

Selama Pelaku pengadaan barang jasa Pemerintah dalam proses 
penanganan COvID19 apabila diharuskan untuk memutuskan kontrak atau 
menunda pelaksanaan pekerjaan atau menghentikan proses pengadaan 
barang jasa yang sedang berlangsung atau telah ada penetapan pemenang, 
maka Pelaku usaha tidak dapat melakukan gugatan perdata memintakan 
ganti rugi kepada kPa/PPk karena alasan wanprestasi ataupun perbuatan 
melawan hukum. 

3. Tidak dapat dituntut secara pidana.
Pelaku pengadaan barang jasa tidak dapat dituntut pidana (korupsi) 

7 http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/jenis-jenis-gugatan-perkara-
perdata-yang-lazim-diajukan-di-peradilan-umum/ diakses tanggal 22 mei 
2020
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selama proses pengadaan barang jasa sampai dengan penetapan 
pemenang dan pelaksanaan kontrak dilakukan dengan itikad baik. latar 
belakang dari pelaku pengadaan barang jasa tidak dapat dituntut pidana 
sesuai dengan pasal 50 kuhPidana: “Barang siapa melakukan perbuatan 
untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana” dan 
pasal Pasal 51 ayat (1) kuhPidana: “Barang siapa melakukan perbuatan 
untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang, tidak dipidana.”

4. Bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada 
peradilan tata usaha negara.
Pasal 1 angka (10) uu Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata 

usaha Negara yang telah diubah dengan uu Nomor 9 Tahun 2004 dan uu 
Nomor 51 tahun 2009 menyatakan bahwa sengketa Tata usaha Negara 
merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara 
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha 
negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya 
keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia barang jasa umumnya menggugat ke PTuN untuk Surat 
Penetapan Pemenang yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat 
Pengadaan, Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang ditetapkan 
oleh Pejabat Pembuat komitmen, dan Surat Pemutusan kontrak yang 
diberikan oleh Pejabat Pembuat komitmen kepada penyedia. untuk masa 
penanganan COvID-19 ini pelaku usaha atau penyedia tidak memiliki celah 
untuk mengajukan gugatan ke PTuN apabila terjadi pemutusan kontrak 
atau penghentian dan pembatalan proses pengadaan barang jasa.

Kesimpulan

1. Pengadaan barang jasa Pemerintah untuk keadaan darurat telah diatur 
dalam Peraturan lkPP Nomor 13 tahun 2018, Surat Edaran kepala 
lkPP Nomor 3 tahun 2020 dan Surat Edaran kepala lkPP Nomor 3 
tahun 2020.

2. Perlindungan hukum (imunitas) Pelaku pengadaan barang jasa 
Pemerintah dalam melakukan tugas ditetapkan dalam pasal 27 Perppu 
Nomor 1 tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi uu Nomor 2 
tahun 2020.

3. Pelaku pengadaan barang jasa Pemerintah tidak perlu khawatir untuk 
melaksanakan tugas-tugasnya dengan itikad baik, tidak dapat dituntut 
karena alasan kerugian negara, perdata, dan pidana. 
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4. keputusan yang telah diambil dalam pengadaan barang jasa baik 
pemutusan kontrak, penundaan pekerjaan, pembatalan proses 
pengadaan serta pembatalan penetapan pemenang bukan merupakan 
obyek tuntutan PTuN.
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VenDOR 
MAnAgeMenT

s o n n y  s u m a r s o n o  *

Ketua Umum DPP IAPI

manajemen Penyedia (vendor management) adalah sebuah disiplin 
ilmu yang mencakup perencanaan strategis dalam mengelola semua 

interaksi organisasi pembeli dengan vendor / penyedia yang memasok 
barang / jasa serta untuk memaksimalkan nilai (value) dari interaksi 
tersebut. Dalam praktiknya, manajemen vendor memerlukan penciptaan 
hubungan yang lebih erat dan lebih kolaboratif dengan vendor utama 
untuk mengidentifikasi dan merealisasikan nilai tambah (added value) 
dan mengurangi risiko.

mengapa sebuah organisasi perlu mengelola para vendornya? 
• Semakin besar porsi kegiatan organisasi yang melibatkan penyedia
• Lebih memahami dengan siapa Anda akan bekerjasama
• Lebih memahami situasi pasar penyedia barang/jasa
• Informasi vendor yang lebih komprehensif
• Dapat lebih fokus pada vendor berkinerja baik daripada hanya 

mengelola daftar hitam vendor
• Mengurangi redundansi kegiatan kualifikasi
• Mempercepat proses pemilihan vendor
• Meningkatkan persaingan di antara vendor
• Alat bantu untuk melakukan strategic sourcing
• Mengurangi risiko rantai pasokan



48 | Edisi 30 Tahun 2020 Edis i   8  |  Tahun 2017

Lalu apa saja kegiatan dari Manajemen Penyedia ini?

Siklus manajemen penyedia mencakup semua aktifitas yang melibatkan 
penyedia sejak penyedia melakukan pernyataan minat untuk menjadi 
penyedia sampai dengan pemantauan kinerja penyedia saat melaksanakan 
kewajiban sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan organisasi. Cakupan 
kegiatan manajemen penyedia adalah:
1. Pendaftaran penyedia
2. Kualifikasi penyedia
3. Penilaian aktifitas penyedia dalam proses pengadaan
4. Penilaian kinerja penyedia dalam menyelesaikan tugas dalam kontrak
5. Pembinaan penyedia
6. Pemberian penghargaan dan hukuman kepada penyedia

kegiatan manajemen penyedia merupakan sarana pendukung fungsi 
pengadaan barang/jasa yang sangat ampuh dan efektif. Jika kita dapat 
mengelola penyedia kita dengan baik, maka separuh dari fungsi pengadaan 
barang/jasa sudah tertangani. manajemen penyedia merupakan cara 
baru dan efektif dalam mensukseskan program pengadaan barang/jasa 
di sebuah organisasi. Dengan adanya pengelolaan informasi manajemen 
penyedia yang komprehensif maka kita dapat mengembangkan pola 
kemitraan yang lebih strategis antara pembeli dan penjual dan tidak hanya 
mengelola administrasi sebuah transaksi pengadaan.

Pengadaan Pemerintah sudah mulai merintis pengembangan 
pengelolaan penyedia melalui kegiatan pencatatan penyedia yang 
masuk dalam daftar hitam (black-list) sehingga menjadi perhatian bagi 
kegiatan pemilihan penyedia untuk tidak melibatkan penyedia yang 
masuk dalam daftar hitam. Selain itu Pengadaan Pemerintah juga sudah 
membangun sebuah sistem database penyedia yang kita kenal dengan 
SIkaP (Sistem Informasi kinerja Penyedia), yang sudah banyak digunakan 
untuk mendukung proses pengadaan melalui tender cepat di lingkungan 
Pemerintah.

Pengadaan di lingkungan BumN dan Perusahaan migas di Indonesia 
juga sudah terbiasa melakukan pengelolaan penyedia / vendor. Sebagian 
besar dari mereka sudah memulai inisiatif pengelolaan penyedia dengan 
membuat database vendor untuk dijadikan acuan untuk proses pengadaan 
maupun administrasi kontrak. Namun sebagian besar masih mengelola 
informasi penyedia secara static, dalam arti tidak dilakukan pembaruan 
data penyedia secara sistemik dan tidak merekam informasi dinamik dari 
keterlibatan penyedia dengan organisasi pembeli. Perusahaan di industry 
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migas hulu sudah sangat maju dalam pengelolaan penyedianya yang 
dikaitkan dengan safety & risk management, karena mereka menyadari 
banyak risiko yang melibatkan penyedia dalam kegiatan operasional 
mereka.

Beberapa BumN/D yang sudah mengadopsi solusi eProcurement 
terintegrasi dengan vendor management System mengelola informasi 
penyedia tidak hanya informasi statis tetapi juga informasi transaksi dan 
pencatatan kinerja penyedia. Dari sistem pengelolaan penyedia ini mereka 
dapat mengelompokkan penyedia berdasarkan komoditas yang dipasok 
dan juga berdasarkan kinerjanya. 

manajemen Pengelolaan Penyedia dapat dikembangkan dalam konteks 
yang lebih luas, terutama mendukung pengelolaan rantai pasok (SCm). 
manajemen pengelolaan penyedia dapat digunakan untuk memperkuat 
fungsi perencanaan pengadaan, sehingga pelaksanaan program pengadaan 
dalam dilaksanakan dengan lebih strategis. Penggunaan teknologi dalam 
pengelolaan penyedia dapat lebih meningkatkan utilitas dan manfaat dari 
informasi penyedia untuk membuat keputusan strategis dalam proses 
pengadaan barang/jasa. lebih jauh lagi sistem informasi manajemen 
penyedia merupakan fondasi dalam proses pengadaan masa depan yang 
lebih mengedepankan kolaborasi strategis antara pembeli dan penjual.

Singkatnya, manajemen penyedia merupakan:
1. Dasar untuk mendukung proses pengadaan yang lebih efektif
2. Dasar untuk mengembangkan penyedia strategis
3. Dasar untuk mengembangkan sistem penilaian kinerja penyedia
4. awal terjadinya hubungan bisnis pembeli – penjual, baik yang bersifat 

taktis maupun strategis

* Sonny Sumarsono
ketua umum DPP IaPI
managing Partner adw consulting
Pemerhati SCm, Procurement dan vendor management
Pendiri platform collaborative B2B ecommerce pengadaan.com
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BAGAIMANA MEMBUAT 
JADWAL TENDER ?
AplikAsi jADWAl 

TenDeR seleksi V.2.1
s a h a r ,  s . K e P

UKPBJ PEMPROV PAPUA

membuat jadwal tender atau seleksi adalah hal yang lumrah dalam 
tahapan tender atau seleksi, namun di hal lumrah tersebut terkadang 

membuat percuma terbuangnya waktu hanya karena mencari sebuah 
kalender untuk melihat tanggal merah atau ritme hari Sabtu dan minggu 
di setiap bulan. 

Di beberapa tahun penulis mengalami kejadian tersebut sebagai pokja. 
Setiap ingin memulai tender atau seleksi (bahasa dulu adalah lelang) selalu 
mencari kalender, bukan karena ingin melihat kapan gajian he..... he...... 
he..... tapi hanya sekedar untuk melihat tanggal merah dan hari Sabtu 
serta minggu di setiap bulannya, sampai kadang bermenit-menit lamanya 
menunggu pokja lain selesai menggunakan kalender tersebut baru pokja 
penulis mendapatkan giliran memplototin kalender tersebut. “cukup 
dramatis kisahnya, he...... he..... he.......”.

Di Suatu hari akhirnya inspirasi datang juga, Penulis berpikir, “jika saja 
atau seandainya di dunia ini semua kalender hilang (hal ini tidak mungkin 
terjadi, tapi bisa memicu inspirasi berpikir)”, apa yang akan terjadi ketika 
pokja ingin membuat jadwal tender atau seleksi? 

akhirnya Penulis berimajinasi bahwa seandainya ada aplikasi yang bisa 
merangkai semua tahapan tender atau seleksi dan Pokja hanya tinggal 
memasukkan TaNggal mulaI tender atau seleksi dan tahapan berikutnya 
akan otomatis terinci, maka alangkah mempersingkatnya pekerjaan dan 
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waktu pokja untuk menyusun jadwal tender atau seleksi.

Di pertengahan tahun 2018, penulis berbekal pengetahuan seadanya 
berhasil menciptakan cikal bakal “APLIKASI JADWAL TENDER SELEKSI”. 
aplikasi tersebut hanya digunakan oleh penulis secara pribadi. Di awal 
tahun 2019 penulis mulai memperkenalkan aplikasi tersebut ke beberapa 
pokja dalam lingkungan BlPBJ Provinsi Papua agar aplikasi tersebut bisa 
dimanfaatkan oleh pokja yang lain (masih di lingkungan BlPBJ Provinsi 
Papua).

Di akhir tahun 2019 penulis melengkapi berbagai hal yang dianggap 
kurang dalam “aPlIkaSI JaDwal TENDEr SElEkSI” tersebut, namun 
penggunaan aplikasi masih di sekitar BlPBJ Provinsi Papua. Setelah kurang 
lebih 1 tahun lamanya aplikasi tersebut tercipta dan Penulis beberapa kali 
mendapati jadwal tender atau seleksi di SPSE BErTENTaNgaN dengan 
peraturan yang berlaku yang mungkin penyebabnya adalah : POkJa 
TIDak PuNya kalENDEr (he.... he.... he....) aTau luPa TENTaNg rEgulaSI 
JaDwal TENDEr aTau SElEkSI. 

Penulis akhirnya merasa perlu untuk mulai menyebarkan “aPlIkaSI 
JaDwal TENDEr SElEkSI” ke seluruh wilayah Negara kesatuan republik 
Indonesia (NkrI) agar TIDak aDa lagI jadwal tender atau seleksi yang 
bertentangan dengan aturan yang berlaku. menghampiri pertengahan 
bulan Juli Penulis mulai menyebarkan “aPlIkaSI JaDwal TENDEr SElEkSI” 
secara gratis. 

Penulis sengaja menyEmatkan kode registrasi untuk aktivasi aplikasi 
tersebut agar penulis bisa mendapatkan informasi tentang jumlah 
pengguna aplikasi yang penulis buat. Namun di luar dugaan penulis hal 
ini ternyata berdampak terhadap adanya beberapa calon pengguna yang 
mengira aplikasi tersebut saya komersialkan. memang jika dilihat dari segi 
ekonomi bisa saja Penulis mengkomersialkan aplikasi tersebut, namun 
Penulis meyakini bahwa “OraNg SENyum karENa kITa, ITu SENyum 
kEBahagIaaN lEBIh BErharga DarIPaDa uaNg”.

aplikasi jadwal tender seleksi ini merupakan tools atau alat yang 
diciptakan untuk membantu membuat jadwal tender atas seleksi tanpa 
melihat kalender. KENAPA DEMIKIAN? karena di dalam aplikasi tersebut 
sudah memperhitungkan yang mana hari lIBur karena tanggal mErah, 
yang mana lIBur karena hari SaBTu dan yang mana lIBur karena hari 
mINggu. 

Aplikasi Jadwal Tender Seleksi ini hanya kompatibel dengan Office 
2013 ke atas (belum tersedia untuk versi mac). aplikasi ini mulai dikodekan 
versinya dari versi 1.0, versi 1.1, versi 2.0 dan terakhir versi 2.1 (kala penulis 
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menulis artikel ini). aplikasi Jadwal Tender Seleksi versi 2.1 dipastikan masa 
berlakunya hanya sampai tanggal 31 Desember 2020. kenapa Demikian? 
Ini disebabkan karena hari libur yang sudah disematkan di aplikasi hanya 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sehingga Penulis akan merilis 
aplikasi Jadwal Tender Seleksi v.2.2 segera setelah putusan hari libur di 
tahun 2021 sudah ada.

akhir kata, semoga aplikasi Jadwal Tender Seleksi ini bermanfaat untuk 
orang banyak sebagaimana harapan penulis. 

Link Aplikasi sebagai berikut : https://drive.google.com/file/
d/1wE9_7uuFqmi5_nFcvEqiv4h-fQiw7o2N/view?usp=sharing
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NEGERI YANG 
SEHARUSNYA MAnDiRi

I n d r a  s a s t r a w a t

PT Bumi Jasa Utama - Kalla Transport

WHOS

Suatu hari sang gajah bernama horton mendengar teriakan minta tolong 
yang datang dari setitik debu. Ia akhirnya menemukan bahwa suara 

tersebut berasal dari titik kecil yang akhirnya menempel pada kelopak 
bunga. Ia pun mencoba berkomunikasi dengan suara misterius tersebut.

Ternyata suara itu berasal dari whoville, sebuah desa indah. Ternyata 
titik kecil itu adalah Sebuah desa yang sangat kecil!

whoville rumah bagi whos, makhluk mikrospis, yang tinggal di kota 
mereka whoville.

kisah selanjutnya cukup pelik, kehidupan whos tergantung pada 
kebaikan dan keberhasilan horton menyelematkan kelopak bunga. Setiap 
gerakan dan hentakan dari horton maka seketika kaum whos berguncang. 
Kisah mendebarkan ini disajikan dalam film Horton Hears Whos.

*****
Insinyur amerika menemukan teknologi Fracking (hydraulic fracturing) 

yang memungkinkan perusahaan migas untuk mengeksplorasi cadangan 
migas yang tersembunyi didalam bebatuan serpih jauh kedalam perut bumi. 
minyak dan gas yang ditemukan disebut shale oil dan shale gas.

keberhasilan perusahaan amerika mengeksplorasi shale oil membuat 
amerika punya stok melimpah. akibatnya amerika mengurangi import migas. 
Dan harga minyak terjun bebas.

Sebelumnya, thn 2008 harga minyak uS$ 120 per barel, anjlok sampai 
uS$ 30 per barel. (Self Disruption, rhenald kasali).

Nun jauh dari amerika, ribuan kilometer, di pulau kecil, Bunyu. Dekat 
malaysia. Diatas Tarakan. getaran “tsunami” anjloknya harga minyak ikut 
dirasakan oleh pegawai Pertamina. Tahun 2015, Saya berjumpa salah 
seorang pegawai SCm di Pulau Bunyu. Dia bercerita tentang masa-masa 
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kegemilangan dan masa suram yang sedang mendera. Dunia kita saling 
terhubung, getaran di amerika dirasakan di pulau Bunyu.

Begitupun ketika perusahaan China sudah mulai dengan green 
Batubara dan beralih ke gas, maka permintaan China berkurang. Efeknya 
perusahaan batubara di kalimantan pun berguguran. Perusahaan batubara 
nasional perlu belajar ke adaro. mereka tetap survive dan semakin kuat 
dengan melakukan disrupsi bisnis batubara.

Dulu waktu kuliah akuntansi, ada mata kuliah wajib Sosial Politik, 3 SkS. 
kelihatannya tidak nyambung. anak akuntansi yang belajar angka-angka 
juga disuruh belajar ilmu politik. 

Sebenarnya, ini mengajarkan bahwa dunia bisnis yang didalamnya 
akuntansi sangat rentan terhadap kondisi sosial politik. Semua saling 
berhubungan.

waktu meeting mingguan, saya sampaikan kondisi perusahaan kedepan. 
Terutama semester ke 2. Pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 1%. Jauh 
dibanding tahun lalu 5,4%. Bagaimana membaca efeknya terhadap sewa 
rental kendaraan perusahaan?

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja swasta (investasi) dan 
belanja rumah tangga (konsumsi), ketika angka turun berarti permintaan 
sewa dipastikan turun.

lalu kita mesti siapkan alternatif lain. Pedapatan susah naik, tapi kita 
bisa memaksa biaya turun.

Tahu kah, bahwa belanja swasta dan pemerintah tergantung pada 
kondisi ekonomi global. Petani tembakau di Temanggung, Jawa Tengah 
menahan ekspor tembakaunya karena permintaan dari India turun efek 
Covid-19. Pendapatan tidak ada. Jadi petani dan saudagar tidak punya 
uang lebih buat beli mobil bekas. Itu contoh sederhana. Dari India sampai 
ke Temanggung sana.

****
Kita tidak ubahnya Whoville dan kaum Whos dalam film Whos yang 

rentan terhadap goncangan gajah bernama horton. 
Jadi kalau gajah horton seperti amerika dan China, maka whoville 

ini Indonesia. ketika amerika dan China bersin, maka Indonesia bisa Flu. 
Jadi sudah semestinya Indonesia mandiri, tidak hidup dalam “proteksi” 
barat dan timur. untuk jadi kuat dan mandiri harus punya produktivas dan 
daya saing.

Depok, 190720
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PEKERJAAN ADMINISTRASI 
YANG SELALU BERULANG
MencARi DATA yAng sAMA – BeRUlAng

sistematika Data - Mabok Data

I v a n  s u d I r m a n

Kementerian KOMINFO

Supaya pekerjaan tidak ber ulang ulang.. Contoh PT aBC... Ditanya oleh 
ukPBJ DkI  mana bukti pajaknya.. nanti ke pemda yang lain ditanya itu 

lagi... kayaknya sibuk kerja kerja.. kerja yang duplikasi ..

munculnya kebocoran data, hanyalah gunung es dari masalah data 
penduduk Indonesia, sebagai no. 4 terbanyak di dunia. Seperti juga 
masalah pendataan covid, sehingga kasus kita tidak kunjung menurun. 
Dibalik keamanan data, terkait juga managemen data, dan sistematika 
data.

ketika melakukan perjalanan ke luar negeri, kita akan mengisi form. 
Form dari Indonesia cukup panjang, dan kita menulis panjangnya 2x, saat 
berangkat dan pulang. 

Sudah setahun belum keluar negeri lagi, semoga ada perbaikan. 

Pengalaman paling akhir mengurus surat kehilangan kTP. Petugas 
mengetik di Word, setiap pelapor disimpan di halaman tersendiri atau file 
tersendiri. Praktek ini sangat umum, hampir disemua instansi. 20 tahun 
yg lalu, semasa pengurus di koperasi mahasiswa ITB, sekertarisnya kami 
ajarkan mail merge. Surat dalam format di word processing, sementara 
data anggota dalam tabel sekarang misal excel. Sehingga ribuan anggota 
bisa saya statisik dari jurusan mana, angkatan berapa, kos di mana, 
rumah (orang tua) di mana, dsb. Sehingga kami bisa berkomunikasi dan 
memperbaiki data terkini dari anggota kami.
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Teknologi sudah berkembang pesat, sekarang jutaan data pengguna 
bisa di olah dari mobile apps. 

Tapi bagaimana dengan yg belum berubah ? 

Teknologi Informasi sering identik dengan harga mahal, padahal 
sebenarnya yg diperlukan adalah mensistematikan data. Tidak harus 
membeli peralatan mahal, banyak yg sudah ada pun bisa dimaksimalkan 
penggunaannya.

Pastinya Pr kita masih banyak. ada yg punya rP buat mensistematikan 
data. Tidak sedikit juga yg perlu bercermin, sebenarnya sumber daya data 
sudah ada, supaya tidak mabok data, cobalah untuk mensistematikan data.
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Buku Baru Pengadaan
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Buku Baru Pengadaan

*pesan buku ke : SOFIANA 0821-1223-3577
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Buku Baru Pengadaan
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Buku Baru Pengadaan
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