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Tahapan PBJP Titik-titik kritis dan risiko-risiko

1 Perencanaan Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan;  Perencanaan disesuaikan 
dengan keinginan pihak-pihak tertentu; Mark-up nilai PBJ dalam penyusunan 
anggaran

2 Persiapan Penunjukan orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan calon 
penyedia; � Pengadaan barang/jasa mengarah hanya pada satu kemampuan 
penyedia tertentu � Penggelembungan (mark-up) dalam HPS

3 Persiapan Pemilihan 
Penyedia,

Penetapan sistem pemilihan yang cenderung pada penggunaan sistem 
penunjukkan langsung; � Pemilihan sistem evaluasi penawaran yang 
menguntungkan penyedia tertentu. � Dokumen lelang tidak standar/tidak 
lengkap 

4 Proses Pemilihan Perubahan secara substansi pada dokumen pemilihan � Pembatasan akses 
calon penyedia pada saat pemasukan dokumen penawaran � Proses sanggah 
dan sanggah banding serta jawaban tertulis atas sanggah dan sanggah banding 
tidak dilaksanakan secara transparan, adil/tidak diskriminatif serta akuntabel



Tahapan PBJP Titik-titik kritis dan risiko-risiko

5 Pelaksanaan Kontrak • Penandatangan kontrak: - Penetapan SPPBJ tidak sesuai hasil pemilihan 
penyedia. - Penandatanganan kontrak kolusif seperti dana belum tersedia 
dalam DIPA/DPA K/L/PD. - Penandatanganan kontrak tidak sah antara 
lain tidak adanya dukungan yang disyaratkan, dan atau data pendukung 
yang tidak meyakinkan.

• Pelaksanaan kontrak: - Penyerahan lokasi kerja tidak dilakukan 
pemeriksaan lapangan bersama - Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai 
dengan ketentuan kontrak baik pembayaran ataupun fisik pekerjaan -
Proses pemutusan kontrak tidak dilakukan sesuai ketentuan

6 Serah terima 
barang/jasa

Pengadaan barang/jasa yang telah selesai belum diserahterimakan kepada PPK 
dan/atau PA/KPA dengan dibuatkan BA Serah Terima. � Hasil pengadaan 
barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai kontrak. � Pengembalian Retensi 
/Jaminan Pemeliharaan dilakukan sebelum proses serah terima tuntas.



ISO 37001 – ANTI BRIBERY 
MANAGEMENT SYSTEM

ISO 37002 – WHITSLE 
BLOWER SYSTEM





• Audit Internal
• Tinjauan 

Manajemen
• Persiapan 

Audit 
sertifikasi

REVIEW 
SISTEM

SERTIFIKASI

• Implementasi 
Sistem

• Sosialisasi 
Penerapan

• Pelatihan Audit

IMPLEMENTASI

Pengembangan 
Kebijakan dan 
Dokumentasi

PENGEMBANGAN 
SISTEM

• Gap Analisis
• Training 

Awareness

PERSIAPAN

1

• Memilih lembaga 
audit

• Pendamping
an Audit

2 3
4

5

19








