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Mengapa pengadaan barang dan jasa
pemerintah perlu transparan dan 
akuntabel?



Manfaat transparansi pengadaan
• Membangun lingkungan bisnis yang lebih adil dan lapangan

bermain yang setara bagi penyedia
• Manajemen keuangan yang lebih baik yang mengarah pada 

akses yang lebih baik ke modal swasta dan persyaratan
pinjaman yang lebih menguntungkan.

• mempromosikan akses yang lebih luas ke pasar lokal yang 
lebih dinamis

• Informasi tentang perencanaan akan mendorong inovasi, 
mendukung dialog tentang solusi terbaik apa yang mungkin
untuk memenuhi kebutuhan pemerintah tertentu.

• kontrak yang transparan menurunkan risiko investasi dan 
mengurangi biaya untuk mengakses informasi yang relevan, 
memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat
tentang apakah akan menawar atau tidak



Manfaat transparansi pengadaan

• Memberi akses bagi publik untuk memantau pengadaan barang

dan jasa pemerintah – jumlah pengadaan tidak sebanding

dengan jumlah pengawas pemerintah

• memberi publik kesempatan untuk melacak kinerja kontraktor

dan memastikannya memenuhi janjinya untuk kepentingan

publik.



Manfaat transparansi pengadaan

 Meningkatkan efisiensi, mendapatkan barang dengan

kualitas terbaik dan harga yang kompetitif – banyak pilihan

penyedia. Misalnya, South Cotabato (Filipina), Korea 

Selatan Koneps

 Dapat membantu mengungkap potensi praktik

persekongkolan tender

 Mengurangi potensi korupsi

 Meningkatkan akuntabilitas

 Informasi tentang peluang tender dapat membantu

menemukan vendor yang tepat untuk pekerjaan yang tepat

 Menghasilkan pelayanan publik yang lebih optimal



Transparansi Pengadaan Mengacu Undang - Undang
14/2008 Keterbukaan Informasi Publik



UU 14/ 2008 Keterbukaan Informasi Publik – Pasal 11
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk
informasi yang dikecualikan;

b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan 
Badan Publik;

e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang 

terbuka untuk umum;

g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; 
dan/atau

h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.



Perki 1/ 2010 Standar Layanan Informasi Publik

Pasal 11 ayat (1) huruf I
Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi
Publik yang sekurang kurangnya terdiri atas:

i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terkait

#saat ini peraturan sedang di revisi dan memuat lebih rinci informasi terkait pengadaan apa saja yang perlu
dipublikasi



Perbedaan Pandangan Mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadaan

ICW menelaah putusan Komisi Informasi Pusat mulai tahun 2010 sampai 2017. Putusan di 
ambil dari halaman Komisi Informasi Pusat sepanjang 24 September – 13 Oktober 2018. 

Kriteria putusan yang ditelaah lebih lanjut oleh tim ICW adalah:

Putusan ajudikasi
antara tahun 2010 sampai 2017

Putusan yang pokok permintaan informasinya terkait dengan informasi proses pengadaan
barang dan jasa, khususnya dokumen kontrak.



Putusan Ajudikasi Terkait Kontrak
Pengadaan

Tahun
Jumlah Putusan

Ajudikasi
Jumlah Putusan
Terkait Kontrak

2010 5 1

2011 20 3

2012 39 4
2013 93 19

2014 26 4

2015 29 4

2016 32 5

2017 15 4

259 44

• Dari 44 putusan, sebanyak 25 putusan merupakan
pemohon dari kelompok masyarakat. Sedangkan
sebanyak 11 putusan berasal dari individu

• Alasan meminta informasi diantaranya:
• membuka informasi dapat meningkatkan peran

serta masyarakat dalam program – program 
pemerintah

• bentuk transparansi pemerintah
• meningkatkan pengawasan dari masyarakat

terhadap pengadaan yang diduga menyimpang



Putusan Terkait Permintaan Informasi Dokumen Kontrak

No Putusan Jumlah
1 Gugur 4

2 Putusan Sela 17

3 Menolak 4

3
Mengabulkan untuk 
sebagian 3

4 Mengabulkan 16

Total 44

• Putusan gugur berarti pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir
dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas
sehingga permohonan dinyatakan gugur

• Putusan sela dapat diberikan oleh Komisi Informasi Pusat jika
permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal
36 ayat 1, Perki No 1 tahun 2013, yaitu: 

• kewenangan Komisi Informasi;
• kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
• kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di 

dalam sengketa informasi;
• batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian

sengketa informasi.
• Putusan menolak permohonan informasi di tolak oleh Majelis

karena administrasi yang tidak terpenuhi, namun pokok
permohonan informasi tetap di telaah lebih lanjut.



Praktik Keterbukaan Pengadaan (1):
Peraturan Bupati Bojonegoro No. 1 Tahun 2017, Pasal 32:

1) Kontrak pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan
dokumen yang bersifat terbuka

2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
Nama paket pekerjaan
Lokasi
Penyedia barang/ jasa
Nilai kontrak
Masa pelaksanaan
Nomor kontak PPK
Nomor penyedia barang dan jasa yang bisa dihubungi



Praktik
Keterbukaan
Pengadaan (2):

Daftar Informasi Publik di 
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
(LKPP) – SK PPID 1/2019



Praktik Transparansi Pengadaan (3)

Kota Surakarta – Simonela
mempublikasikan informasi PBJ lengkap dengan peta geospatial untuk memudahkan
masyarakat melihat perkembangan pengerjaan proyek



Praktik Transparansi Pengadaan (4)

BPSDM Provinsi
Jawa Tengah
mempublikasikan
seluruh dokumen
kontrak dari proyek-
proyek yang 
ditangani pada 
website pemerintah
daerah



Praktik Transparansi Pengadaan di masa Covid-19(5)

Dashboard Pengadaan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kalimantan Barat



Pemantauan
Pengadaan
Barang dan Jasa 
Pemerintah
Menggunakan
Opentender





Apa Opentender.net ?
Merupakan Instrumen yang dikembangkan ICW untuk mengawasi pengadaan
barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan oleh pemerintah

Instrumen ini diharapkan dapat :
 Memperkuat reformasi pengadaan pemerintah yang tengah gencar memanfaatkan teknologi (E‐

Govt) dalam rangka memperbaiki kualitas layanan public, mengembangkan perekonomian local
dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat

 Meningkatkan sinergi pengawasan antara institusi pengawas daerah dengan CSO untuk
mengawasi pengadaan secara elekronik di daerah masing‐masing

Sumber data berasal dari data pengadaan nasional yang disediakan oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian dianalisa
lewat serangkaian parameter oleh perangkat lunak di OpenTender.net



Alur Data Opentender

• Hingga Juni 2020, Opentender masih mencoba mengintegrasikan data 2020 dari system LKPP. 
Pembaharuan database sangat tergantung dari data yang disediakan oleh LKPP



Data Pengadaan di Opentender
PBJ 

Pemerintah

E-
Purchasing

Tender 
Biasa

Tender 
Cepat



Metode Potential Fraud Analysis 
(PFA)
Metode analisis yang dugunakan ICW untuk melihat potensi kecurangan paket-
paket pekerjaan pemerintah yang ditenderkan dalam pengadaan barang dan jasa
secara elektronik
Indikator dikembangkan dari riset tentang pola korupsi sejak 2004 dan korupsi
pengadaan (sejak 2008)
Instrumen opentender dikembangkan pada tahun 2012 dan diluncurkan pada
awal 2013.

INDIKATOR untuk TENDER

 nilai  nilai kontrak

 penghematan  nilai kontrak dibanding harga perkiraan sendiri (HPS)

 partisipasi  jumlah peserta tender dan tingkat kompetisi

 monopoli  jumlah kontrak yang dimenangkan oleh pemenang tender

 waktu  waktu pengerjaan proyek, terutama proyek konstruksi

*untuk data e-purchasing belum ada indikator yang diterapkan



Informasi di Opentender

E-Purchasing



Data Tender

Tampilan pilihan pada Filter di 
database tender

Setelah meng-klik tombol
data tender, maka akan
ada tampilan ringkasan
data tender, tombol filter 
dan export (excel untuk
data LPSE



Tampilan Data Tender

Sebagian data yang 
ditampilkan setelah di filter 
berdasarkan:
Tahun 2018
LPSE Kota Tangerang Selatan



Tampilan Rincian Data Tender



Data Perusahaan Penyedia



Tampilan Database e-Purchasing

1. Instansi yang melakukan pembelian
2. Nama paket yang terdaftar untuk pembelian
3. Tombol untuk melihat detail paket
pembelian
4. Jenis komoditas dari paket
5. Tanggal transaksi paket
6.  Nilai pembelian untuk paket

Pilihan filter:
1. Berdasarkan tahun anggaran
2. Berdasarkan nama instansi
3. Berdasarkan tipe instansi



Rincian Data e-Purchasing
Jika salah satu data transaksi e-
katalog di klik, maka akan keluar
rincian seperti gambar
disamping.
1.Nomor, yaitu kode pembelian yang terdaftar dalam e-
katalog
2. Nama, yaitu nama barang pembelian yang terdaftar dalam
e-katalog
3.Tanggal, yaitu tanggal pembelian barang
4.komoditas, yaitu jenis kategori dari barang yang dibeli
5.Nilai, yaitu nilai yang dibayarkan untuk pembelian
6. Banyak, yaitu banyak nya unit dari pembelian
7. SKPD, yaitu asal SKPD yang melakukan pembelian
8. Instansi, yaitu instansi yang melakukan pembelian
9. Tipe instansim yaitu tipe instansi yang melakukan
pembelian
10. Nama penyedia, yaitu nama peursahaan penyedia
barang
11. Alamat penyedia, yaitu alamat perusahaan penyedia
barang
12. Nama distributor, yaitu nama distributor pengiriman
barang
13. Alamat distributor, yaitu alamat distributor pengiriman
barang



Terimakasih


