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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Pengendalian Intern 

2.1.1. Pengertian Pengendalian Intern 

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain, yang di desain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan antara 

lain: keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi (Mulyadi: 2001). Di dalam 

Standar  Profesional Akuntan Publik (SPAP) pengendalian intern 

didefinisikan sebagai sebuah sistem pengendalian intern yang meliputi organisasi 

serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam 

suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan 

keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, mendorong ditaatinya 

kebijakan manajemen yang telah digariskan.  

Pengertian pengendalian menurut Arens et.al, (2008) adalah sebagai 

berikut : 

" A process designed to provide reasonable assurance regarding the 

achievement of management objective in the following categories: 

1. Reliability of financial reporting; 

2. Effectiveness and Efficiency of operational, and; 

3. Compliance with applicable laws and regulations. 

Sedangkan menurut Committee of Sponsoring Organization 

(COSO): 

 “Internal Control is a process, effected by an entity’s board of  

directors, management, and other personnel, designed to provide 

reasonable assurance regarding to achievement of objectives in the 

following categories: Effectiveness and efficiency of operations, 

Reliability of Financial reporting, Compliance with applicable laws and 

regulations.”  
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Dari beberapa pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan 

pengendalian intern adalah sebuah sistem, kebijakan, dan prosedur yang dibuat 

oleh manajemen untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai 

tujuannya. Tujuan yang dimaksud adalah laporan keuangan yang handal, 

efektifitas dan efisiensi operasi, patuh terhadap hukum dan undang-undang. 

 

2.1.2. Tujuan Pengendalian Intern 

Menurut Arens et.al, (2008), tiga tujuan umum dari pengendalian intern 

antara lain : 

a) Keandalan Laporan Keuangan 

Manajemen memiliki tanggung  jawab untuk menyusun laporan keuangan 

serta memiliki tanggung hukum maupun profesional untuk meyakinkan 

bahwa informasi disajikan dengan wajar dan sesuai dengan ketentuan 

dalam pelaporan. 

b) Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Operasi 

Adanya Pengendalian intern dalam suatu perusahaan akan mendorong 

penggunaan sumberdaya perusahaan secara efisien dan efektif dalam 

mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Adanya akurasi atas informasi 

keuangan dan nonkeuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan akan 

sangat berguna dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna 

laporan. 

c) Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan 

Perusahaan serta organisasi diharuskan mematuhi beragam ketentuan 

hukum dan peraturan yang berlaku. 

 

2.1.3. Komponen Pengendalian Intern 

Menurut Arens et.al, (2008), komponen pengendalian internal Committe 

of Sponsoring Organization (COSO) meliputi : 
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a) Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 

Merupakan tindakan kebijakan dan prosedur yang menggambarkan 

keseluruhan sikap manajemen, direksi, dan pemilik dari suatu entitas 

atas pengendalian intern dan pentingnya pengendalian intern tersebut 

terhada entitas. Adapun subkomponen dari lingkungan pengendalian 

antara lain : 

 Integritas dan Nilai Etika 

Kedua hal ini merupakan produk dari standar etika dan sikap 

sebuah entitas yang dalam praktiknya harus dikomunikasikan dan di 

terapkan dalam entitas tersebut. Integritas dan nilai-nilai etika 

mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau 

mengurangi godaan yang mendorong pegawai untuk terlibat dalam 

perilaku ilegal, tidak jujur, dan tidak etis. Selain itu integritas dan 

nilai etika juga mencakup komunikasi mengenai nilai-nilai yang 

dianut dalam entitas dan standar perilaku kepada setiap pegawai 

melalui sebuah pernyataan kebijakan kode etik dan melalui contoh. 

 Komitmen terhadap Kompetensi  

Merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yang 

bertujuan untuk mencapai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh 

setiap pegawai sesuai dengan uraian tugasnya. Komitmen terhadap 

kompetensi merupakan pertimbangan manajemen terhadap tingkat 

kompetensi untuk suatu pekerjaan serta bagaimana kompetensi 

tersebut dibuktikan lewat pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan. 

 Partisipasi Dewan Direksi dan Komisaris atau Komite Audit. 

Keberadaan dewan direksi dan komisaris sangat penting bagi tata 

kelola perusahaan yang baik karena mereka memiliki tanggung 

jawab untuk memberi keyakinan bahwa manajemen telah melakukan 

pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan secara tepat. 

Untuk membantu dewan dalam melakukan pengawasan, dewan 

membentuk komite audit dengan tanggung jawab untuk melakukan 
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pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Komite audit juga 

bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi yang telah berjalan 

dengan auditor internail maupun auditor eksternal. 

 Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi Manajemen 

Melalui aktivitas dan tindakan  manajemen memberi petunjuk 

yang jelas mengenai signifikansi pengendalian intern kepada 

karyawannya. 

 Struktur Organisasi  

Adanya struktur organisasi mendefinisikan jalur tanggung jawab 

dan otoritas yang ada sehingga dapat diketahui bagaimana 

Pengendalian intern dapat diterapkan di dalam sebuah organisasi. 

 Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

Dikarenakan aspek pengendalian intern yang penting adalah 

personel maka dibutuhkan karyawan yang kompeten dan dapat 

dipercaya sehingga Pengendalian intern yang baik dapat dilaksanakan 

dengan efektif. Metode yang digunakan dalam merekrut, 

mengevaluasi, melatih, mempromosikan dan memberikan kompensasi 

merupakan bagian yang penting dalam hal ini. 

b) Risk Assessment (Penilaian Risiko) 

Dalam laporan keuangan penilaian risiko merupakan proses 

identifikasi dan analisis manajemen terhadap risiko-risiko yang relevan 

terhadap penyusunan laporan keuangan. Sementara itu manajemen 

melakukan penilaian risiko sebagai suatu bagian dalam perancangan dan 

pelaksanaan Pengendalian  Intern  untuk meminimalisasi kesalahan dan 

kecurangan. 

c) Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu untuk meyakinkan 

bahwa tindakan yang penting telah dilakukan untuk mengatasi 

risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun bentuk aktivitas 

pengendalian yang perlu dilakukan oleh organisasi antara lain: 

pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan 
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aktivitas, dokumentasi dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas 

aset dan catatan-catatan serta pengecekan terhadap pekerjaan 

secara independen. 

d)  Information and Communication (Informasi dan Komunikasi) 

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi suatu entitas adalah 

untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-

transaksi yang terjadi sehingga akuntabilitas terhadap aset-aset sebuah 

organisasi dapat terjaga dengan baik. 

e) Monitoring (Pemantauan) 

Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian yang berjalan 

atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian intern oleh 

manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian dijalankan sesuai 

dengan tujuannya dan dimodifikasi jika diperlukan atau terjadi 

perubahan kondisi. 

 

2.2. Pengendalian Intern Sektor Publik 

2.2.1. Pengertian Pengendalian Sektor Publik 

Pengendalian dapat diinterpretasi sebagai proses maupun pengarah. 

Sebagai proses, pengendalian lebih sebagai alat manajemen dalam proses 

pelaksanaan keputusan. Berarti pengandalian sektor publik telah melekat pada 

manajemen organisasi yang terkait. Selain itu, pengendalian sebagai pengarah 

dapat diartikan intervensi pada proses pengambilan keputusan. Ini berarti 

pengendalian akan memberikan visi jangka panjang dari berbagai runtutan 

keputusan. Sehingga, pengendalian dapat dikatakan sebagai salah satu aspek 

penentu keberhasilan manajemen (Bastian, 2001). 

Dari pemahaman di atas, manajemen pengendalian sektor publik dapat 

didefinisikan sebagai : 

“the process of guiding public sector organizations into viable patters of 

activity in a changing environment (Anthony et.al, 1995). 

 (proses yang mengarahkan organisasi sektor publik pada pola aktivitas 

dalam kerangka lingkungan yang berubah). 
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Dari dua interpretasi tersebut, manajemen pengendalian adalah proses. 

Proses ini menunjukkan adanya perubahan yang dinamis, dalam hal ini adalah 

lingkungan. Objek yang akan dikendalikan adalah perilaku manusia yang membuat 

lingkungan selalu berubah. Interpretasi ini berarti dalam lingkungan yang statik, 

pengendalian tidak akan bermanfaat. Dengan kata lain, semua perilaku statik lebih 

bisa diatur. Lingkungan yang berubah dapat diartikan sebagai lingkungan dinamis 

yang harus dibatasi sebagai domain pengendalian (J.D. Thompson,1997). 

 

2.2.2. Karakteristik Sistem Pengendalian Sektor Publik yang Baik 

Menurut Bastian (2001), kriteria untuk mengukur kualitas pengendalian 

sektor publik adalah meliputi :  

1. Sistem yang Total. Sistem tersebut meliputi semua aspek organisasi, dan 

dapat menyeimbangkan berbagai bagian dan kepetingan di dalam 

organisasi. 

2. Keselarasan Tujuan. Secara alami, seseorang bersikap sesuai dengan 

kepentingannya. Oleh sebab itu, sistem pengendalian harus dapat 

menyelaraskan kepentingan organisasi dan kepentingan individual. 

Konsistensi antar tujuan ini hendaknya dapat direfleksikan dalam 

rancangan sistem. 

3. Kerangka Pengelolaan Keuangan. Sistem pengendalian manajemen harus 

disusun dalam struktur pengelolaan keuangan organisasi. Ini berarti sistem 

akuntansi amat diperlukan untuk mengintegrasi berbagai informasi yang 

tertuang dalam laporan keuangan. 

4. Ritme. Sistem pengendalian manajemen diharuskan berpola dengan 

aktivitas organisasi. Ritme ini biasanya dirancang sejak penyusunan 

anggaran dengan maksud mengatur aktivitas dan pencapaian tujuan dari 

waktu ke waktu. 

5. Intergrasi. Sistem pengendalian menajemen seharusnya dikoordinasi, 

sebagai sistem yang terintergrasi. Sistem ini sebaiknya terfokus pada 

program dan pusat pertanggungjawaban. 
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2.2.3. Teknik-Teknik Pengendalian Sektor Publik 

Menurut Bastian (2001), berbagai topik yang dapat dikembangkan sebagai 

alat pengendalian antara lain : 

1. Teknik Pemrograman. Teknik pengendalian ini merupakan teknik untuk 

merancang berbagai aktivitas organisasi menurut waktu, unit moneter dan 

sumber daya manusia. Teknik ini merupakan upaya penurunan misi dan 

tujuan organisasi ke aktivitas. Ini berarti aspek legal, politik dan ekonomi. 

Aspek kepatuhan hukum amat dominan dalam tahap ini. 

2. Teknik Analisis Program. Teknik ini diimplementasi untuk melakukan 

analisis kepatuhan program baik dari sisi lingkungan organisasi dan 

investasi. Hasil dari teknik ini dijadikan model untuk memonitor 

perkembangan kemajuan program. 

3. Teknik Penyusunan Anggaran. Teknik ini dikembangkan untuk 

melegitimasi tahap perencanaan secara formal. Terkai dengan teknik 

pemrograman, teknik ini lebih menekankan pada aspek keuangan, terutama 

pengendalian biaya. 

4. Pengedalian Operasi. Teknik pengendalian ini mengeksplorasi teknik 

pelaporan keuangan akuntansi, baik dari pencatatan sampai dengan analisis 

pelaporan itu sendiri. Proses analisis lebih ditujukan untuk mengukur 

kinerja lembaga dari waktu ke waktu. 

5. Pengukuran Output. Teknik ini lebih memfokuskan pada indikator kualitas 

output. Indikator output dikembangkan untuk menjembatani analisis antar 

bagian organisasi, antar waktu dan aspek kuantitatif dan kualitatif. Proses 

pembandingan dengan ukuran industri atau organisasi yang sama seringkali 

dijadikan pilihan utama. 

6. Pusat Pertanggungjawaban. Fokusnya adalah efisiensi dan efetivitas dalam 

pemenuhan satu atau beberapa tujuan yang ditetapkan oleh atasan. Tujuan 

tersebut akan membantu mengimplementasikanrencana strategi manajemen 

puncak. Efisiensi adalah rasio  antara output terhadap input. Efektivitas 

adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. 

7. Motivasi. Teknik ini dikaitkan dengan proses pengendalian manajemen 
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adalah penetapan jumlah penghargaan kepada bawahan. 

8. Restrukturisasi Organisasi. Suatu tindakan yang dilakukan perusahaan 

melalui perubahan status hukum, organisasi, keuangan, operasional, tatanan 

struktural, strategi bisnis, dan manajerial untuk meningkatkan efisiensi, 

produktivitas, dan kualitas pelayanan dengan merumuskan kembali visi dan 

misi organisasi. Yang menjadi indikator restrukturisasi adalah modal, 

manajemen dan karyawan, pengendalian budaya kerja, efektivitas manajer, 

kepuasan pelanggan, fasilitas, anggaran, visi, misi, teknologi baru, 

organisasi, insentif, dan kompetisi.  

 

2.3. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah 

2.3.1. Pengertian dan Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Di dalam Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008 mengenai Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa sistem pengendalian intern 

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disebut SPIP, 

adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan 

untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan 

bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan. 

Adapun tujuan dari SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan 

yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
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undangan. Adapun penjelasan atas unsur-unsur di dalam SPIP akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

2.3.2. Lingkungan Pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara 

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 

penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui : 

a) Penegakan integritas dan nilai etika. 

b) Komitmen terhadap kompetensi. 

c) Kepemimpinan yang kondusif. 

d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 

e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 

f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan sumber daya manusia. 

g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. 

h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 

 

2.3.3. Penilaian Risiko 

 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. 

Penilaian Risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka 

penilaian risiko pimpinan Instansi pemerintah menetapkan tujuan Instansi 

pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan. 

Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, 

terukur dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Tujuan Instansi pemerintah 

wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansi 

pemerintah pimpinan Instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang 

konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko. 

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan 

dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
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a) Berdasarkan pada  tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah. 

b) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu 

dengan lainnya. 

c) Relevan dengan selurruh kegiatan utama pemerintah. 

d) Mengandung unsur kriteria pengukuran. 

e) Didukung sumber daya Instansi pemerintah yang cukup. 

f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya. 

Identifikasi risiko dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah agar 

dapat mengenali risiko yang mungkin dihadapi oleh pemerintah. Identifikasi 

risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan : 

a) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi 

pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. 

b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko 

dari faktor eksternal dan faktor internal. 

c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. 

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang 

telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah, pimpinan 

instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat 

risiko yang dapat diterima. 

 

2.3.4. Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi 

Instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian 

sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi 

pemerintah. 

b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko. 

c) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat 

khusus Instansi pemerintah. 

d) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis. 
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e) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang di 

tetapkan secara tertulis. 

f) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan 

bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang 

diharapkan. 

Kegiatan pengendalian yang wajib diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah, terdiri atas : 

a) Reviu atas kinerja Instansi pemerintah yang bersangkutan. 

b) Pembinaan sumber daya manusia. 

c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. 

d) Pengendalian fisik atas aset. 

e) Penetapan reviu atas indikator dan ukuran kinerja. 

f) Pemisahan fungsi. 

g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. 

h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. 

i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. 

j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. 

k) Dokumentasi yang baik atas Sistem pengendalian intern serta transaksi 

dan kejadian penting. 

 

2.3.5. Informasi dan Komunikasi 

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang cepat. 

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk 

menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana, pimpinan instansi 

pemerintah harus sekurang-kurangnya : 

 Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. 

 Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara 

terus menerus. 
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2.3.6. Pemantauan 

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem 

pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan 

melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut 

rekomendasi hasil audit dan  reviu lainnya. 

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan 

pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain ang 

terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui 

penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektifitas sistem pengendalian intern. 

Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern 

pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat 

dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. 

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera 

diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian 

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. 

 

2.4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik 

2.4.1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Publik 

Pengertian pengadaan barang dan jasa publik menurut Salvatore et.al 

(2000), dalam Bastian (2001) adalah sebagai berikut : 

“Goverment procurement is the acqusition of goods, services, and public 

works in a timely that results in best value to government and the people”.  

Kalimat di atas menunjukkan definisi pengadaan barang dan jasa 

pemerintah, yaitu perolehan barang, jasa, dan pekerjaan publik dalam cara dan 

waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah serta masyarakat. 

Pengadaan barang dan jasa publik merupakan hakikat dari tugas organisasi 

sektor publik. Proporsi utama pengeluaran publik pada setiap level organisasi 

sektor publik adalah pengadaan barang dan jasa serta aktivitas kontruksi. Cakupan 

kontrak serta pembelian barang dan jasa tersebut sangat beragam mulai dari 

sistem persenjataan, hingga industri pabrik-pabrik besar untuk bahan mentah, 
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pangan, kertas, pakaian, dan pelayanan penjagaan. 

 

2.4.2. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Publik 

Menurut Bastian (2010), terdapat enam tujuan pengadaan barang dan jasa 

publik, meliputi : 

1. Ekonomi 

Dalam pengadaan barang dan jasa publik serta swasta, kriteria ekonomi 

mengacu pada bagaimana memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi 

dasar waktu serta harga terendah. Ekonomi adalah kriterian yang berguna 

untuk tujuan administratif, sebagaimana ekonomi terhubung dengan 

kinerja fungsi pengadaan barang dan jasa. 

2. Substitusi Impor 

Strategi pengadaan barang dan jasa organisasi publik dapat mendorong 

pertumbuhan industri lokal dengan memberikan pilihan kepada pemasok 

lokal, atau membatasi pembelian pada perusahaan asing. Banyak 

organisasi publik berupaya memastikan berbagai manfaat bagi industri 

domestik dalam menghadapi persaingan usah organisasi publik. Praktik 

pilihanini harus dijaga dengan regulasi yang mengimbangi pasar tidak 

sempurna, dan yang dapat menjaga persaingan adil dan wajar antara 

pemasok lokal di negara berkembang dan pemasok internasional. 

3. Pengembangan Persaingan 

Persaingan dalam pengadaan barang dan jasa juga didefinisikan sebagai 

kesempatan yang sama bagi pemasok (supplier) yang memenuhi 

kualifikasi untuk bersaing dalam mencapai kontrak publik. Persaingan dan 

kejujuran dibutuhkan tidak hanya untuk memastikan manfaat outcome 

dalam harga dan kualitas, namun juga untuk memajukan akuntabilitas 

publik dalam setiap prosesnya. 

4. Dimensi Penataan 

Prinsip utama dalam good governance menyiratkan prinsip serta peraturan 

pengadaan barang dan jasa yang konsisten, kualifikasi kontraktor, 

penyerahan penawaran, dan manajemen kontrak. Informasi dan 
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dokumentasi aturan ini harus tersedia secara luas, sementara aturan-

aturannya harus diselenggarakan secara adil dan konsisten. Selain itu, 

dalam pengadaan barang dan jasa, sistem fungsi yang dapat dipahami 

secara baik juga dibutuhkan untuk pendaftaran dan penyelesaian 

perselisihan atau keluhan dengan cepat, untuk pengecekan tata cara yang 

berubah-ubah pada bagian pengadaan barang dan jasa, serta untuk 

kekuatan penentuan berdasarkan kebijakan seseorang yang tidak konsisten 

dalam penyerahan kontrak, penyelenggaraan, dan manajemen. 

5. Perlindungan terhadapt Kepentingan Masyarakat 

Organisasi sektor publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

pelayanan dapat menjangkau masyarakat. Pertanggungjawaban ini 

termasuk pengaturan mekanisme pendukung dalam kasus kegagalan 

kontraktor, pengawasan atas pelaksanaan oleh pemasok swasta, pemberian 

informasi yang dapat dipercaya kepada masyarakat tentang penyedia 

layanan, dan pembukaan kesempatan penyampaian keluhan. 

6. Perlindungan Lingkungan 

Organisasi sektor publik dapat mereviu kebijakan pembelian pada bagian 

dan unit kerjanya untuk memperbaiki dampak lingkungan akibat kebijakan 

pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan tersebut, termasuk 

pengemasan dan proses daur ulang. Kebijakan pengadaan barang dan jasa 

yang sadar lingkungan, pilihan produk, dan metode produksi didasarkan 

pada kriteria perlindungan lingkungan dan pengawetan sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbarui, serta tidak ada spesifikasi diskriminasi dalam 

penggunaan bahan daur ulang. 

 

2.4.3. Siklus Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Publik 

Menurut Bastian (2010), terdapat dua belas tahapan siklus pengadaan 

barang dan jasa sektor publik, meliputi : 

1. Penetapan Peraturan Pelaksanaan Anggaran. 

2. Distribusi anggaran ke masing-masing Organisasi/Unit. 

3. Pembuatan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa. 
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4. Penentuan Program yang membutuhkan Pengadaan Barang dan Jasa. 

5. Analisis Anggaran Pengadaan. 

6. Pengumuman Pengadaan. 

7. Proses Tendering. 

8. Pengumuman Hasil Pengadaan. 

9. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK). 

10. Pengerjaan Pengadaan. 

11. Serah Terima Barang atau Jasa. 

12. Proses Kepemilikan serta Penggunaan Barang dan Jasa. 

 

2.5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Adanya kebijakan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah 

bertujuan untuk mensinergikan ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan 

kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang 

di tempuh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2010, meliputi : 

a) Peningkatan penggunaan produksi barang dan jasa dalam negeri yang 

sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri 

dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan 

daya saing nasional. 

b) Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem 

senjata (alutsista) dan industri alat material khusus (almatsus) dalam 

negeri. 

c) Peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil dan 

kelompok masyarkat dalam pengadaan barang dan jasa. 

d) Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumberdaya alam dan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin 

terlaksananya pembangunan berkelanjutan. 

e) Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. 
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f) Penyederhaanan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat 

proses pengambilan keputusan dalam pengadaaan barang dan jasa. 

g) Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para 

pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang dan 

jasa. 

h) Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. 

i) Penumbuhkembangan peran usaha nasional. 

j) Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil 

penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri. 

k) Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan 

dalam negeri. 

l) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan 

Republik Indonesia. 

m) Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan Pengadaan barang 

dan jasa di masing-masing Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas. 

 

2.5.1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang 

dan jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi 

Lainnya yang prosesnya dimulai dari  perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pengguna 

barang dan jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 

dan/atau jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I. Kuasa 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang 

ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala 

Daerah untuk menggunakan APBD. Dalam melaksanakan tugasnya KPA dibantu 

oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK yaitu pejabat 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 

Dalam melaksanakan tugasnya KPA menunjuk seorang pejabat pengadaan 
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adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa 

yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa. Sertifikat Pengadaan barang dan 

jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi 

dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang dan jasa. Setelah barang / 

jasa telah selesai dikerjakan, Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan 

adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas 

memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 

Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang 

menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. Dalam 

melaksanakan pengadaan barang dan jasa, penyedia Barang dan jasa wajib 

menandatangani Pakta Integritas yaitu surat pernyataan yang berisi ikrar 

untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam 

pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang diperlukan jaminan 

tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), 

yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi 

yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa kepada PPK/ULP untuk 

menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang dan jasa. 

 

2.5.2. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa 

Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan 

proses pengadaan barang dan jasa yang tertuang pada Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah. Prinsip-prinsip yang di maksud terdiri dari tujuh prinsip dasar yaitu : 

1) Efisien 

Efisiensi pengedaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan 

untuk memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi yang sudah 

ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa. Semakin kecil 

upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan 

semakin efisien. 
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2) Efektif 

Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang dan jasa 

yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi 

yang sudah di tetapkan. 

3) Transparan 

Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dapat diketahui 

secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, 

ketentuan-ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi 

Barang dan jasa, dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses 

pengadaan barang dan jasa dilakukan. 

4) Terbuka 

Berarti pengadaaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia 

Barang dan jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria yang ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah 

mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti 

lelang/seleksi. 

5) Bersaing 

Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana 

persaingan yang sehat di antara para penyedia barang dan jasa, tidak ada 

intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga 

dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa 

untuk mengikuti lelang/seleksi yang pada gilirannya dapat diharapkan 

untuk dapat memperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang maksimal. 

6) Adil/Tidak Diskriminatif 

Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama 

bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah 

untuk memberi keutnungan kepada pihak tertentu, kecuali diatur 

dalam peraturan ini. 
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7) Akuntabel 

Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2.5.3. Pengelompokan Kebutuhan 

Hal-hal mendasar dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 antara 

lain diperkenalkannya metode pelelangan/seleksi sederhana, pengadaan langsung, 

dan kontes/sayembara dalam pemilihan penyedia barang dan jasa selain 

metode pelelangan/seleksi umum dan penunjukan langsung. Pengelompokan 

kebutuhan barang dan jasa yang akan diadakan kedalam jenis-jenis barang dan 

jasa sebagai berikut : 

a) Barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau di manfaatkan bagi 

pengguna barang. Contoh : bahan baku, bahan setengah jadi, barang 

jadi/peralatan, makhluk hidup. 

b) Pekerjaan Konstruksi, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 

lainnya. Contoh : Pekerjaan membangun gedung mencakup pekerjaan 

arstektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungannya beserta 

kelengkapannya; konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan 

tempur; pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan; 

penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping); perakitan atau 

instalasi komponen pabrikasi; penghancuran (demolition) dan 

pembersihan (removal); reboisasi dan sejenisnya. 

c) Jasa Konsultansi, yaitu jasa layanan profesional yang 

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 

mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Contoh : Jasa 

rekayasa (engineering), jasa perencanaan (planning), perancangan 

(design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan konstruksi. 
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d) Jasa Lainnya, yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu 

yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata 

kelola yang telah luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain 

jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan pengadaan 

barang. 

 

2.5.4. Metode Pengadaan Barang dan Jasa 

Adapun metode pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan 

Presiden nomor 54 tahun 2010 yaitu : 

a) Swakelola adalah pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya 

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I 

sebagai penanggung jawab anggaran, Instansi pemerintah lain dan/atau 

kelompok masyarakat. 

b) Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh 

semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang 

memenuhi syarat. 

c) Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia 

pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah 

penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk 

pekerjaan yang kompleks. 

d) Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang dan jasa 

lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). 

e) Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan  penyedia 

pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

f) Seleksi Umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk 

pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang 

memenuhi syarat. 
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g) Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi 

untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). 

h) Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan 

gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya 

tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. 

i) Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang dan jasa 

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang dan jasa. 

j) Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang dan jasa langsung kepada 

penyedia barang dan jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan 

langsung. 

 

2.5.5. Unit Pengadaan Barang dan Jasa 

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah 

unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan 

jasa di K/D/L/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat 

pada unit yang sudah ada. Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa 

dibuatlah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/pejabat pengadaan yang memuat 

informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses 

pengadaan barang dan jasa. Kontrak pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya 

disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia 

barang dan jasa atau pelaksana swakelola. 

Adapun pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah 

pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi 

informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Dalam melakukan pengadaan secara elektronik dibuatlah layanan 

pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja 

K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan 

barang dan jasa secara elektronik. Salah satu yang dilakukan dalam pengadaan 

secara elektronik adalah E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia 

barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua 
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penyedia barang dan jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik 

dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang 

telah ditentukan. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem 

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga 

barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah. E-

Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog 

elektronik. Pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan 

informasi Pengadaan barang dan jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP 

disebut portal pengadaan nasional. 

 

2.5.6. Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi 

Adapun Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sesuai 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dilaksanakan 

dalam beberapa bagian yaitu: 

A. Persiapan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi : 

1) Rencana Umum Pengadaan 

PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK 

dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari : 

 Kebijakan umum pengadaan. 

 Rencana penganggaran biaya pengadaan. 

 Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

2) Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan 

a) PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis 

untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. 

b) Pembahasan Rencana Umum meliputi : 

 Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan. 

 Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya 

Pengadaan. 

c) Pengkajian Ulang KAK 

3) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan 

a) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan. 
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b) Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan. 

4) Pemilihan Sistem Pengadaan 

a) Pelelangan 

 Pelelangan Umum. 

 Pelelangan Terbatas. 

 Pemilihan Langsung 

b) Penunjukan Langsung 

c) Pengadaan Langsung 

5) Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan 

6) Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 

7) Pemilihan Metode Evaluasi 

a) Kriteria dan Tata Cara Evaluasi. 

b) ULP memilih metode evaluasi yang paling tepat untuk 

pengadaan yaitu : 

1. Metode Evaluasi Sistem Gugur 

a. Evaluasi Administrasi. 

b. Evaluasi Teknis. 

c. Evaluasi Harga. 

2. Metode Evaluasi Sistem Nilai 

a. Evaluasi Administrasi. 

b. Evaluasi Teknis dan Harga. 

3. Metode Evaluasi Sistem Penilaian Biaya Selama Umur 

Ekonomis 

a. Evaluasi Administrasi. 

b. Evaluasi Teknis. 

c. Evaluasi Harga. 

8) Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan 

1. Pengumuman. 

2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan. 

3. Pemberian penjelasan. 

4. Pemasukan Dokumen Penawaran. 
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5. Pembukaan Dokumen Penawaran. 

6. Evaluasi Penawaran. 

7. Evaluasi Kualifikasi. 

8. Pembuktian Kualifikasi. 

9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan. 

10. Penetapan Pemenang. 

11. Pengumuman Pemenang. 

12. Sanggahan. 

13. Sanggahan Banding. 

14. Penunjukan Penyedia Barang dan jasa. 

9) Pemilihan Jenis Kontrak 

10) Penyusunan Dokumen Pengadaaan. 

B. Pelaksanaan Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu 

Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur. 

 


