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Etika Pengadaan Barang dan Jasa 
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Para pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa harus 

mematuhi etika sbb: 

1. Melaksanakan  tugas  secara  tertib,  disertai  rasa  tanggung  jawab  untuk 
mencapai     sasaran,     kelancaran,     ketepatan     tercapainya     tujuan 
pengadaan barang/jasa 

2. Bekerja  secara  profesional  dan  mandiri  serta  menjaga  kerahasiaan 
dokumen yang menurut sifatnya harus dirahasiakan 

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 

mengakibatkan persaingan tidak sehat 

4. Menerima  dan  bertanggung  jawab  atas  keputusan  yang  ditetapkan 
sesuai demngan kesepakatan tertulis para pihak 

5. Menghindari  dan  mencegah  terjadinya  pertentangan  kepentingan  para 
pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung 



Etika Pengadaan ….(lanjutan) 
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6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran     keuangan     negara     dalam     pengadaan 
barang/jasa 

7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
dan/atau  kolusi   yang   secara  langsung/tidak   langsung 
merugikan negara 

8. Tidak menerima/tidak menawarkan atau tidak 

menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, 

imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja kepada 

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan 

dengan proses pengadaan barang dan jasa 



Prinsip2 Pengadaan Barang dan 
Jasa 
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Efisien 
Efektif 

Transparan 
Terbuka 
Bersaing 
Adil/tidak diskriminatif 

Akuntabel 



Pola Penyimpangan dalam Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Sedangkan pola penyimpangan yang terjadi pada masing- masing 

tahap pengadaan barang dan jasa, dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

a. 

• Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap persiapan, 
adalah:penggelembungan (mark up) biaya pada rencana pengadaan, 
terutama dari segi biaya. Gejala ini dapat terdeteksi dari unit-price yang 
tidak realistis dan pembengkakan jumlah APBN/APBD. 

b. 

• Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia 
barang dan jasa tertentu. Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada 
suatu produk dan penyedia barang dan jasa tertentu (yang tidak mungkin 
dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang lain). 

c. 

• Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan. 
Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga 
perusahaan tertentu yang mampu melaksanakan perkerjaan tersebut, 
karena mereka telah mempersiapkan diri lebih awal. Hal tersebut dapat 
terjadi dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan 
dapat mereka peroleh lebih awal dari pada peserta lain. 
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Pola Penyimpangan dalam Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

d. 
• Panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan 

nampak dikendalikan oleh pihak tertentu. 

e. 

• Gambaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup- 
tutupi padahal seharusnya tidak bersifat rahasia. 

f. 
• Harga dasar tidak standar. 

g. 
• Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu. 

h. 
• Dokumen lelang tidak standar. 

i. 
• Dokumen lelang yang tidak lengkap. 
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Pola Penyimpangan 
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Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap proses, adalah 

(a) Jangka waktu pengumuman singkat. 

(b) Pengumuman tidak lengkap dan membingungkan (ambigious) 

(c) Penyebaran dokumen tender yang cacat 

(d) Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu saja yang 
memperoleh informasi lengkap 

(e) Aanwijzing dirubah menjadi tanya jawab 

(f) Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu 

agar peserta tertentu terlambat menyampaikan dokumen Penawarannya 

(g) Penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen 
di dalam dokumen awal 

(h) Panitia bekerja secara tertutup 

(i) Pengumuman pemenang tender hanya kepada kelompok tertentu 

(j) Tidak seluruh sanggahan ditanggapi 

(k) Surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya, tujuannya 
agar mendapatkan uang pelicin 



Pola Penyimpangan 
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Pola  penyimpangan  yang  terjadi  pada  tahap  penyusunan 
dan  penandatanganan  kontrak,  adalah  penandatanganan 
kontrak  yang  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen  pendukung 
atau   dokumen   fiktif   dan   penandatangan   kontrak   yang 
ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan yang belum ada 

 
Pola  penyimpangan  yang  terjadi  pada  tahap  pelaksanaan 
kontrak dan penyerahan  barang dan jasa,  adalah  barang 
yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

ditentukan  dalam  kontrak  dan  penandatangan  berita  acara 
serah terima padahal pekerjaan belum selesai, biasanya hal 
ini dilakukan pada akhir tahun anggaran. 



Pola Penyimpangan 

Bertolak dari pola penyimpangan di atas, maka dapat 
diindentifikasi pola korupsi dalam pengadaan barang dan 
jasa adalah 

 
(a) penyalahgunaan wewenang 

(b) suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa 

(c) kolusi, baik yang dilakukan antar pejabat, atau 
antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa, atau 
antar penyedia barang dan jasa 
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Problematika Pengadaan Barang & Jasa 
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 Belum semua Daerah ada ULP – LPSE 

 Terbatasnya SDM pengadaan 

 Manajemen Daerah 

 Proses tender tidak transparan 

 Suap untuk memenangkan tender 

 Gratifikasi untuk memenangkan tender 

 Suplier mematok harga tinggi 

 Kelompok-kelompok tertentu yang mempengaruhi 
dalam pembuatan persyaratan tender 



Problematika Pengadaan Barang & 
Jasa 
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 Adanya almamater centris 

 Birokrasi yang berbelit-belit 

 Peraturan dibuat mengambang sehingga 
pengusaha merasa dibodohi 

 Adanya peraturan tender melalui DPRD 
sehingga terjadi konspirasi antara eksekutif dan 
legislatif 

 Penandatanganan Pakta Integritas yang belum 
sesuai dengan yang diharapkan 



PROBLEM MELALUI PENGADAAN BARANG DAN JASA 

1. Berubah-ubahnya aturan PBJ     Sulit dipahami 

2. Terbatasnya SDM Pengadaan 

3. Manajemen Universitas 

4. Proses tender yang tidak transparan 

5. Belum semua kampus ada ULP – LPSE 

6. Suap Memenangkan tender 

7. Gratifikasi untuk memenangkan tender 

8. Supplier mematok harga tinggi 
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PROBLEM MELALUI PENGADAAN BARANG DAN JASA 

9. Adanya kelompok-kelompok tertentu yang 

mempengaruhi dalam pembuatan dan persyaratan 

tender 

10. Terbatasnya waktu pengadaan 

11. Adanya almamater centris 

12. Birokrasi yang berbelit-belit 

13. Peraturan lelang dibuat mengambang / tidak jelas 

14. Adanya konspirasi dengan pihak ke III (Pemda, 

DPRD dan peserta Lelang lainnya) 

15. Penandatangan Pakta Integritas yang belum sesuai 

dengan harapan  
14 



 

PERGESERAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL 

Lingkup Paradigma Lama Paradigma Baru 

Fungsi Watchdog 

Mengungkap temuan 

Menggangu obyek 

Reaktif 

Watchdog, Konsultan & Katalisator 

Memecahkan Masalah 

Membantu Klien 

Proaktif 

Sifat/Rekomendasi Post Audit 

Korektif 

Post & Prea Audit 

Korektif, Preventif, Prediktif 

Pendekatan Subyek-Obyek 

Win-Lose 

Subyek-Subyek (Patnership) 

Win-win 

Organisasi Memenuhi Ketentuan Alat/Tools Manajemen 

Pusat Unggulan 

Indikator Kinerja Jumlah Temuan Jumlah Bantuan/Manfaat 

Pencapaian Good Govermance 



TERIMA KASIH 


