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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya 

sehingga penyusunan Rencana Stratejik (Renstra) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2021 dapat terselesaikan sesuai 

waktu yang telah ditentukan.  

Renstra ini merupakan implementasi dari RPJMD dan bertujuan untuk 

memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di Bidang 

Pengadaab Barang dan Jasa Pemerintah periode 2016 – 2021 agar kebijakan yang 

dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat 

berdaya guna dan berhasil guna.  

Renstra Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai 

Barat ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan selama   5 (lima) tahun, mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 

2021. Kami mengharapkan Renstra Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan 

laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, sehingga pada saatnya 

nanti dapat terwujud kepemerintahan yang baik (Good Governance). 

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua 

pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam 

Renstra Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 

ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Renstra OPD ini 

diucapkan terima kasih.  

 

Sendawar,      Januari 2017 
 

Pj. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, 
 

 
 
 

LEONARD YUDIARTO, SE 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19780615 200212 1 008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG 

Sebagai perwujudan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah 

Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus 

menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana 

dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan 

tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap OPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan 

teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah 

awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, 

nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat Visi, Misi, 

tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, 

program dan kegiatan. 

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan 

peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Visi, misi, tujuan 

strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka 

mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan 

yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui 

perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan 

mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 

sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkewajiban untuk menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program 
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RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai 

tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kutai Barat. Keselarasan Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021 

terkait dalam Misi ke-3 yaitu ”Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Upaya 

Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Semakin Cepat, 

Mudah dan Murah”, pada tujuan, yakni ”Menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan 

efisien yaitu pemerintah yang mampu mengelola anggaran baik dari segi belanja maupun 

pendapatan secara bijaksana dalam menyelenggarakan pembangunan yang tepat sasaran, 

jumlah dan waktu serta bebas dari KKN”. Selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan 

dalam Rencana Kerja (Renja) yang memuat kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan 

program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyusunan 

Rencana Kerja Tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan 

kebijakan anggaran.  

 

B. LANDASAN HUKUM  

Dalam penyusunannya, Renstra Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah 

dirumuskan antara lain : 

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang 

Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9 ) Sebagai Undang – Undang  (Memori Penjelasan Dalam Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); 

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4287) ; 

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; 

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;  
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6. Undang – Undang  Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

8. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007  Tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 

Daerah; 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 
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19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

25. Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 

Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005-2025. 

26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 

Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 

2008 Nomor 03); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun  2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-

2021;Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang 

(RUTR) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 – 2025; 

29. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan  Rakyat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat; 

 



5 
 

C. MAKSUD DAN TUJUAN  

Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan pembangunan guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai Barat dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun.  

Adapun tujuannya yaitu : 

a) Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan di bidang 

Pengadaan Barang dan Jasa; 

b) Sebagai dasar atau tolok ukur penilaian kinerja; 

c) Tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat dijadikan pedoman oleh Sub 

Bagian yang ada di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat dalam mewujudkan optimalisasi kinerja; 

d) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 ( lima ) tahun ke 

depan; 

e) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, 

berkeadilan dan berkelanjutan; 

f) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sub Bagian yang 

ada di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kutai Barat. 

g) Sebagai pedoman bagi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2016-2021;  

h) Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati  Tahunan 

dan Akhir Masa Jabatan 

 

D. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan Renstra Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Barat  Tahun  2016 - 2021 selaras dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :  

BAB I  :  PENDAHULUAN; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan 

Tujuan, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renstra OPD Dengan 

Dokumen Perencanaan Lainnya.  

BAB II  :   GAMBARAN PELAYANAN OPD; berisi Tugas Pokok dan Fungsi, 

Struktur Organisasi, Sumberdaya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, dan 

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD. 
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BAB III  :  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI; berisi 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, 

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, Rencana Strategis OPD 

Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.  

BAB IV  :  VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN; berisi Visi dan 

Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, dan Strategi dan 

Kebijakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat. 

BAB V  :  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF; berisi 

Program dan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Barat tahun 2016-

2021.  

BAB VI  :  INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 

SASARAN RPJMD. 
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E. HUBUNGAN RENSTRA OPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai 

Barat tahun 2016 - 2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, merupakan dokumen yang dijadikan 

dasar penyusunan Renstra Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat dan OPD lain.  

b) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Kutai Barat merupakan dokumen perencanaan tahunan 

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang penyusunannya berpedoman pada 

RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021, merupakan kompilasi kritis atas 

Renja OPD setiap tahun anggaran. Dalam penyusunannya Bappeda 

mengakomodasi proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan sistem 

bottom up secara berjenjang mulai dari tingkat desa / kelurahan hingga Kabupaten 

melalui Forum Musrenbang.  

c) Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat  adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan 

penjabaran dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang 

disusun sebagai deriviasi Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan 

pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan 

kerangka regulasi serta indikasi pendanaan tahun berikutnya. 

 

Gambar 1 

Keterkaitan Renstra Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kutai Barat dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah 

Kabupaten Kutai Barat dan Dokumen Lainnya 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN OPD 

  

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PENGADAAN BARANG 

DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  

Pembentukan Organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2016 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, sedangkan rincian 

tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kutai Barat ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat. 

Kedudukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai 

Barat, untuk selanjutnya disingkat BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, 

merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang 

dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Barat. 

1. Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat membantu Bupati dalam : 

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan 

kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat 

daerah serta pelayanan administratif; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada nomor (1) diatas, Sekretaris 

Daerah mempunyai fungsi : 

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; 

dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diatas, 

dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 

mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kondisi obyektif 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

b. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perangkat 

daerah terkait dengan program pembangunan daerah; 
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c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

d. Menugaskan para Asisten dan Kepala Bagian serta mengkoordinasikan aparatur 

perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan; 

e. Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah 

Daerah; 

f. Mengendalikan dan membina Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggarakan tugas 

dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; 

g. Menilai pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Selanjutnya, tugas pokok pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat diuraikan ke dalam masing-masing Bagian unit kerja, yaitu Asisten 

Ekonomi, Pembangunan dan SDA adalah unsur staf di bidang Ekonomi, Pembangunan, 

Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang dan Jasa yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. 

2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan SDA : 

(1) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan SDA mempunyai tugas merumuskan bahan 

kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, layanan administrasi, pemantauan dan 

evaluasi di bidang  bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Pengadaan 

Barang dan Jasa; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana telah dijabarkan, Asisten Ekonomi, 

Pembangunan dan SDA mempunyai fungsi : 

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang Ekonomi, Pembangunan, 

Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan rencana 

strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah di bidang 

Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang dan Jasa; 

c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Ekonomi, 

Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang dan Jasa; 

d. Perumusan, koordinasi, pelayanan administrasi pemantauan dan evaluasi di bidang 

Penanaman Modal, Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan, Transmisgrasi 

dan Tenaga Kerja; 
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e. Perumusan, koordinasi, pelayanan administrasi pemantauan dan evaluasi di bidang 

Perumahan dan Kawasan  Pemukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

Pertanahan dan Perhubungan; 

f. Perumusan, koordinasi, pelayanan administrasi pemantauan dan evaluasi di bidang 

Pertanian, Pangan, Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Energi dan Sumber 

Daya Mineral; 

g. Memfasilitasi Layanan Pengadaan barang dan jasa; 

h. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Selanjutnya, tugas pokok pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat diuraikan ke dalam masing-masing Bagian unit kerja, yaitu 

pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa. 

3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

(1) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah mempunyai tugas 

pokok Membantu Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Bagian Sumber Daya Alam 

dalam memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa, menyelenggarakan 

perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa 

serta evaluasi dan penyelesaian sanggah dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada nomor (1) diatas, Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan petunjuk teknis dan rencana umum pengadaan barang dan jasa; 

b. Pengendalaian evaluasi kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa; 

c. Penyelenggaraan administrasi layanan pengadaan barang dan jasa; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diatas , 

dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun program dan kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai hasil kerja bawahan; 

c. Mengkonsultasikan seluruh kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan 

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Bagian Sumber Daya Alam; 

d. Mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan dengan OPD di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kutai barat terkait dengan pengadaan barang dan jasa; 

e. Menginventarisasi dan mengevaluasi berbagai masalah atau kendala yang dihadapi 

serta mencari solusi dan/atau pemecahan masalah dalam pelaksanaan Pengadaan 

barang/jasa; 
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f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa; 

g. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan strategi pembinaan administrasi 

pengadaan barang dan jasa; 

h. Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi manajemen pengadaan barang 

dan jasa; 

i. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan SDM pengadaan barang dan 

jasa; 

j. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kebijakan perencanaan, pelaksanaan, 

pembinaan dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa; 

k. Mengoordinasikan penyelesaian sanggah dalam proses pengadaan barang dan jasa; 

l. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa; 

n. Menyelenggarakan administrasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa sesuai 

peraturan perundang – undangan; 

o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan 

Bagian Sumber Daya Alam; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sesuai dengan bidang 

tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

 

Tugas pokok pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kutai Barat diuraikan ke dalam masing-masing Sub unit kerja, yaitu: 

 

I. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah : 

(1) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian dan pengawasan kebijakan  

di bidang evaluasi dan penyelesaian sanggah dalam proses pengadaan barang dan 

jasa; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada nomor (1) diatas, Kepala Sub 

Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan penyelesaian sanggah dalam 

proses pengadaan barang dan jasa; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan penyelesaian sanggah dalam proses 

pengadaan barang dan jasa; 

c. Pengendalian dan pengawasan kebijakan di bidang evaluasi dan penyelesaian 

sanggah dalam proses pengadaan barang dan jasa ; 
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d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diatas, 

dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai hasil kerja bawahan; 

c. Mengkonsultasikan seluruh kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah 

dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

d. Menyiapkan bahan jawaban atas sanggahan yang disampaikan oleh penyedia 

barang/jasa; 

e. Menyiapkan bahan untuk membantu penyelesaian pengaduan dan sanggahan 

banding; 

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa; 

g. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, 

pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; 

h. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja; 

i. Menginventarisasi paket – paket yang akan dilelang atau diseleksi; 

j. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh kelompok 

kerja; 

k. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh 

kelompok kerja; 

l. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen Akuntanbilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

m. Menyusun dokumen Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kepala Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa; 

n. Melaksanakan ketatausahaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

o. Melaksanakan pelaporan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sesuai dengan bidang 

tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

 

II. Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa : 

(1) Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan administrasi di bidang  

layanan pengadaan barang dan jasa; 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada nomor (1) diatas, Kepala 

Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi : 

a. Menyimpan perumusan kebijakan urusan perencanaan dan pembinaan dalam 

proses pengadaan barang dan jasa; 

b. Pengkoordinasian pelayanan administrasi urusan perencanaan dan pembinaan 

dalam proses pengadaan barang dan jasa; 

c. Pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan perencanaan dan pembinaan 

pengadaan barang dan jasa; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diatas, 

dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan 

Jasa; 

b. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai hasil kerja bawahan; 

c. Mengkonsultasikan seluruh kegiatan Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan 

Jasa dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik                

(e – proocurement) dengan LPSE; 

e. Mengkoordinasikan tenaga ahli dan/atau staf pendukung dalam proses 

pengadaan barang/jasa; 

f. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan untuk menyusun dokumen  

Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa; 

g. Melaksanakan pelaporan Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sesuai dengan bidang 

tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

 

III. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan : 

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan administrasi, pengendalian 

dan evaluasi kebijakan di bidang  Perencanaan dan Pembinaan dalam proses 

pengadaan barang dan jasa; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada nomor (1) diatas, Kepala 

Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan mempunyai fungsi : 
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a. Penyiapan perumusan kebijakan urusan Perencanaan dan Pembinaan dalam 

proses pengadaan barang/jasa; 

b. Pengkoordinasian pelayanan administrasi urusan perencanaan dan pembinaan 

dalam proses pengadaan barang/jasa; 

c. Pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan perencanaan dan pembinaan dalam 

proses pengadaan barang/jasa; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diatas, 

dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai hasil kerja bawahan; 

c. Mengkonsultasikan seluruh kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan 

dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa; 

e. Mengkoordinasikan proses penilaian angka kredit jabatan fungsional; 

f. Memfasilitasi penyusunan ketatalaksanaan pengadaan barang dan jasa; 

g. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis kepada OPD yang terkait proses 

pengadaan; 

h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program – program pelatihan untuk 

meningkatkan ketrampilan pengadaan bagi OPD; 

i. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen Akuntanbilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

j. Melaksanakan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sesuai dengan bidang 

tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 
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B. SUSUNAN ORGANISASI  

Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kutai Barat ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang mencakup Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas 

Jabatan Struktural, yaitu sebagai berikut: 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Ekonomi Pembangunan Pembangunan dan SDA; 

c. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang membawahi : 

1. Sub Bagian Evauasi dan Penyelesaian Sanggah; 

2. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan. 
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Gambar 2 
Struktur Organisasi 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 
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C. SUMBER DAYA OPD 

1. Kepegawaian 

Sampai dengan awal tahun 2017 Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat berjumlah 20 Orang, yang terdiri dari PNS 

sebanyak 10 orang, sedangkan Honorer sebanyak 10 orang. Untuk lebih jelasnya rincian 

pegawai dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :  

 
Tabel. 1 

Komposisi Jumlah Pejabat Struktural  Berdasarkan Golongan dan Pendidikan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JABATAN 
GOLONGAN PENDIDIKAN 

KET 
IV III II I S2 S1 D3 SMA SMP SD 

Kepala Bagian 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

- 1 - - - 1 - - - - - 

Kasubag Layanan 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

- 1 - - - 1 - - - - - 

Kasubag Evaluasi 
dan Penyelesaian 
Sanggah 

- 1 - - - 1 - - - - - 

Kasubbag 
perencanaan dan 
pembinaan 

- 1 - - 1  - - - - - 

 

JUMLAH 

 

- 

 

4 
 
- 

 
- 

 

1 

 

3 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Tabel. 2 
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Berdasarkan 

Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan 
 

NO NAMA / NIP PANGKAT / 
GOLONGAN 

JABATAN PENDIDIKAN 
TERAKHIR 

1 
Leonard Yudiarto, SE 

Penata Tk. I /III.D 

Kepala Bagian 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 
S – 1  

NIP. 19780615 200212 1 008 

2 

Ami Paramban, ST 

Penata /III.C 

Kepala Sub 

Bagian Evaluasi 

Penyelesaian 

Sanggah 

S – 1  
NIP. 19780831 200502 1 002 

3 

Budi Eka Prasetya, ST 
Penata Muda Tk. I 

/III.B 

Kepala Sub 

Bagian Layanan 

Pengadaan 
Barang dan Jasa 

S – 1  
NIP. 19781127 201101 1 005 

4 

Christian Gamas, ST, MM 
Penata Muda Tk. I 

/III.B 

Kepala Sub 

Bagian 

Perencanaan 

dan Pembinaan 

S – 1  
NIP. 19850908 201101 1 004 

5 
Uliansyah, S.IP 

Penata Muda/III.A Pelaksana S – 1  
NIP. 19701124 201212 1 003 

6 

Noorlena 
Pengatur Tk. I 

/II.D 
Pelaksana SMA 

NIP. 19791014 200112 2 004 

7 
Eva Noviyanti, A.Md Pengatur Tk. I 

/II.D 
Pelaksana D – III  

NIP.19810630 201001 2 015 

8 
Didiek Agung Setyawan 

Pengatur /II.C Pelaksana SMK 
NIP. 19831128 200801 1 007 

9 
Habel Obrin 

Pengatur /II.C Pelaksana SMA 
NIP. 19680721 200701 1 014 

10 

Martin Lafaw 
Pengatur /II.C Pelaksana STM 

NIP. 19820901 200801 1 013 

11 Erick Natayahoe, S.Hut, M.Si TKK - S – 2  

12 Suharsono, SE, M.Si TKK - S – 2  

13 Diandra Marciela, ST TKK - S – 1  

14 Yonatan, SP TKK - S – 1  

15 Rudi, SE TKK - S – 1  

16 Ika Rostika, SE TKK - S – 1  

17 Tripina, SE TKK - S – 1  

18 Penansius, S.Kom TKK - S – 1  

19 Krisna Hawilamis, SE TKK - S – 1  

20 Hendrika Afensia TKK - SD 
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2. Perlengkapan 

Tabel. 3 
Komposisi jumlah Perlengkapan 

 

No. Kode Barang 
Jenis 
Barang/Nama 
Barang 

Nomor 
Register 

Merk/Type Ukuran/CC Bahan 
Tahun 
Pembelian 

Nomor 
Asal Usul 

Harga 
(Ribuan Rp) 

Keterangan 
Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 02.06.03.02.03 Note Book 
0031 s/d 

0032 
Asus / Notebook 
X450 CC-WX143D 

  Plastik 2014           
Pembelian / 

Setkab 
           17,910  

Perangkat Keras 
ULP (PAD) 

2 02.06.03.02.05 
Personal Komputer 

Lain-lain 

0006 s/d 

0012 

Lenovo All In one  

/ Aio C440 (5731-
5774) white 

  Besi 2014           
Pembelian / 

Setkab 
         75,530  

Perangkat Keras 

ULP (PAD) 

3 02.06.03.03.12 Hard Disk 0014 -     2012           
Pembelian / 

Setkab 
          18,063  

Macbook air+Hard 
Disk Drive Eksternal 

4 02.06.03.04.08 Printer 0196 
Brother All in one 

Printer 
  Plastik 2014           

Pembelian / 

Setkab 
           5,400  

Perangkat Keras 

ULP (PAD) 

5 02.06.03.04.08 Printer 
0197 s/d 

0198 

HP Laserjet pro 

P1102 
  Plastik 2014           

Pembelian / 

Setkab 
           3,580  

Perangkat Keras 

ULP (PAD) 

6 02.06.03.06.06 
Peralatan Jaringan 

Lain-lain 
0017 s/d 

0018 
Print Server D-

Link 
  Plastik 2014           

Pembelian / 
Setkab 

            1,800  
Print Server D-Link  

ULP (PAD) 

7 02.06.03.06.06 
Peralatan Jaringan 

Lain-lain 
0019 

Server HP Smart 
Array B120i RAID ) 

  plastik 2014           
Pembelian / 

Setkab 
         30,000  Server HP ULP(PAD) 

8 02.06.03.06.06 
Peralatan Jaringan 

Lain-lain 
0020 

Rack Server (2U 

Rack) Fortuna 19 
  plastik 2014           

Pembelian / 

Setkab 
          19,880  

Rack Server (2U 

Rack) fortuna 19 
ULP (PAD) 

9 02.06.03.06.06 
Peralatan Jaringan 

Lain-lain 
0021 JARINGAN ULP     2014           

Pembelian / 

Setkab 
        199,280  

PENGADAAN 
JARINGAN ULP 

(PAD) 

10 02.07.01.01.52 
Unintemuptible 

Power Supply (UPS) 
0046 s/d 

0055 
UPS Tower,300 
W,600 VA ICA 

  Besi 2014           
Pembelian / 

Setkab 
          13,500  

UPS Tower ULP 
(PAD) 

11 02.07.01.01.52 
Unintemuptible 

Power Supply (UPS) 
0056 

UPS 
Rackmount,1980 

  BESI 2014           
Pembelian / 

Setkab 
         20,250  

UPS RACKMOUNT 
PERANGKAT KERAS 
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No. Kode Barang 
Jenis 
Barang/Nama 
Barang 

Nomor 
Register 

Merk/Type Ukuran/CC Bahan 
Tahun 
Pembelian 

Nomor 
Asal Usul 

Harga 
(Ribuan Rp) 

Keterangan 
Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB 

Watt 2200 VA APC ULP(PAD) 

12 02.07.01.02.59 Slide Projector 0001 
LED Projector 

Qumi Q5 
  Plastik 2014           

Pembelian / 

Setkab 
          10,890  

LED Projector Qumi 

Q5 ULP(PAD) 

13 02.07.01.02.13 Video Monitor 0001 
LED TV HDMI 

Support 
  Plastik 2015           

Pembelian / 

BKAD 
         103,431  

Monitor 
Pengumuman 

Lelang beserta 
peralatannya Pada 

ULP sesuai Kontrak 
SPK 

027/1.514.1/BPKAD/
XI/2015 
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D. KINERJA PELAYANAN OPD 

Unit Layanan Pengadaan yang merupakan bentuk awal dari Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kutai Barat adalah unit organisasi ad-hoc 

(kepanitian) dan dilaksanakan secara ex-officio (Rangkap Jabatan) yang dibentuk 

dengan dasar hukum Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2014 tentang Unit Layanan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Kutai Barat, pelaksanaan kegiatan pada 

tahun 2016 dilaksanakan dalam satu kegiatan kepanitian yang berfungsi untuk 

melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa tanpa indikator yang ditetapkan 

secara rinci sebatas pada serapan anggaran dengan realisasi sebesar 92% dari pagu 

anggaran kegiatan kepanitian tersedia. Transisi dibentuknya Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa maka capaian kinerja Unit Layanan Pengadaan disesuaikan dengan 

indikator Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai 

Barat tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

Tabel. 4 
Capaian Kinerja Pelayanan OPD 

Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi 
Persen

tase 
(%) 

Uraian Hasil Kegiatan Kepanitian Pada Tahun 2016 Yang 
Telah Dilaksanakan Disesuaikan Dengan Indikator Baru 

Cakupan meningkatnya 
Level Maturitas ULP 
(Level 5 tertinggi) 
 

1 Level 1 100% 1. Kehadiran Atas Rapat Koordinasi dan Diklat terlaksana 
sebanyak 2 Kali 

2. Dokumen Penunjang Maturitas ULP sebanyak 1 Dokumen 
telah diserahkan pada LKPP 

3. Dokumen Pengembangan Kompetensi Belum Tersedia 

4. Dokumen SOP Pelaksanaan Pemilihan Penyedia belum 
ditetapkan 

Cakupan bertambahnya 
Sertifikasi Standar 
LPSE:2014 dari LKPP 

6 Standar 0 0% 
Target ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Pelaksanaan 
Tugas diluar ULP Tahun Anggaran 2016 dan 2017 

Cakupan Tingkat 
Keberhasilan E-Tendering 
semakin tinggi  
 

90 % 91,90 102% 1.Jumlah Verifikasi Penerimaan dan Evaluasi RUP Terlaksana 
sebanyak 168 Paket atau 68% dari target 200 Paket 

2. Terlaksananya PemilihanPenyedia Barang Jasa Sebanyak 
136 Kali dengan Kegagalan E-Tendering sebanyak 11 Paket 
sehingga menghasilkan dokumen pemilihan penyedia barang 
jasa sebanyak 125 Dokumen (63% dari target 200 dokumen) 

3. Terlaksananya pemilihan penyedia barang/jasa melalui E-
Tendering sebanyak 168 Paket atau 68% dari target 200 Paket 

Cakupan Terpenuhinya 
penambahan sumber 
daya manusia operating 
core yang permanen 
dan/atau berstatus 
jabatan fungsional 

3 Orang 0 0% Menghadiri sosialisasi Jabatan Fungsional oleh LKPP di 
Balikpapan 

Cakupan tingkat efisiensi 
penghematan atas proses 
Pengadaan Barang dan 
Jasa melalui Bagian 
Pengadaan Barang dan 
Jasa 
 

2 % 4,17 209% 1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan terkait fasilitasi dan monitoring 
perencanaan dan pembinan pengadaan barang dan jasa 
menghasilkan 10 Laporan dari target 10 Laporan 

2. Penghematan sebesar Rp. 10,183,340,015.00 atau sebesar 
4,17% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 244,133,138,655 (Tahun 
2014 tercapai 1,84%, tahun 2016 1,48%) 

Cakupan Jumlah Pemilik 
Sertifikat Ahli PBJ Tingkat 
Dasar Se- Kabupaten 
Kutai Barat Yang Masih 
Aktif Secara Keseluruhan 

221 Orang 221 100% 

Pelaksanaan tugas diluar ULP Tahun Anggaran 2016 
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Bertolak dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor  29 Tahun 2016 

tentang Oraganisai dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, melaksanakan kewenangan dan kebijakan 

operasional yang secara teknis dilaksanakan berdasarkan kondisi umum pada saat ini.  

Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 

821.2.3/1863/BKD-TU.P/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang pengangkatan dan 

pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.b, III.a, dan III.b  di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kutai Barat dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 821.3.4/1942/BKD-

TU.P/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat 

Struktural Eselon  III.a, III.b, IV.a  dan IV.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, 

maka pelaksanaan kewenangan dan kebijakan operasional yang secara teknis dilaksanakan 

berdasarkan kondisi umum pada saat ini belum ada yang ditampilkan. 
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Tabel 5 
Pencapaian Kinerja Pelayanan  

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 

NO 
Indikator Kinerja 
sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra OPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

                                        

                      

                      

 
Tabel 6 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Uraian 
Anggaran pada Tahun ke-  Realisasi Anggaran pada Tahun ke-  

Rasio antara Realisasi dan Anggaran 
Tahun ke-  

Rata-rata Pertumbuhan 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi 

BELANJA 
DAERAH 

                                  

Belanja tidak 
langsung 

                                  

-  Belanja 
pegawai 

               
 

 

Belanja 
langsung                  

-  Belanja 
pegawai 

          
       

-  Belanja 
barang dan jasa           

       

-  Belanja modal                  

Total                                   
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E. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD 

Untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan melalui Program dan kegiatan 

dilakukan melalui indentifikasi faktor Internal dan Faktor Eksternal melalui analisis SWOT. 

Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 

(Strength) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk 

menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk lima tahun kedepan. 

Pelaksanaan analisa SWOT dilakukan dengan melakukan proses pemindaian 

(scanning) terhadap kondisi eksternal OPD dan pemindaian (scanning) terhadap kondisi 

internal Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan variabel pemindaian (scanning) sebagai 

berikut : 

I. Variabel Pemindaian Lingkungan Eksternal 

a. Isu Alamiah Iklim Musim dan Fenomena Alam 

b. Lingkungan Sosial kondisi ekonomi, teknologi, politik, aspek hukum, Sosial 

dan budaya 

c. Lingkungan Pelaksanaan tugas meliputi ancaman dari lingkungan penugasan, 

pengaruh pengguna jasa, pengaruh kelompok masyarakat, dan interaksi antar 

organisasi dengan pihak yang terkait lainnya.   

 
II. Variabel Pemindaian Lingkungan Internal 

a. Struktur internal organisasi perangkat daerah 

b. Budaya organisasi 

c. Sumber Daya yang telah di akusisi 

d. Anggaran Keuangan 

e. Penelitian dan Pengembangan 

f. Operasional dan logistik 

g. Manajemen Sumber Daya Manusia 

h. Pemanfaatan teknologi informasi 

 

Berdasarkan variabel dan hasil pemindaian tersebut diatas maka dilakukan analisis 

secara kualitatif, Mile dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim (2006: 20-24), 

menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and 

verification). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat 

oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan 
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selama dan sesudah pengumpulan data, sehingga model dari Miles dan Huberman disebut 

juga sebagai Model Interaktif. 

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikembangkan oleh Agus Salim (2006: 22-

23), dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan 

pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar 

yang diperoleh. 

2. Penyajian data (data display). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi 

tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau 

penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks 

naratif. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Peneliti 

berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap 

gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang 

mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi. 

 

Dalam melaksanakan ketiga proses tersebut diatas, maka narasi kondisi hasil 

pemindaian akan dilakukan dengan cara data coding secara kualitatif, dimana data coding 

atau pengodean data memegang peranan penting dalam proses analisis data, dan 

menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian. Kode dalam penelitian kualitatif 

merupakan kata atau frasa pendek yang secara simbolis bersifat meringkas, menonjolkan 

pesan, menangkap esensi dari suatu porsi data, baik itu data berbasiskan bahasa atau data 

visual. Dengan bahasa yang lebih sederhana, kode adalah kata atau frasa pendek yang 

memuat esensi dari suatu segmen data. Anselm Strauss (1987: 27) 

Berdasarkan hasil coding yang dilakukan tersebut maka dilakukan reduksi data yang 

telah diklasifikasi dalam 4 (empat) kategori berkesesuaian dengan SWOT, daftar untuk tiap 

klasifikasi data tersebut, kemudian disusun dan selanjutnya untuk tiap data dinilai (scoring) 

dengan menggunakan matriks prioritas permasalahan. 
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Gambar 3  

Matriks Prioritas Permasalahan 
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Kemungkinan Dampak pada Organisasi 

 

  

 

Sumber : Campbell, “Foresight Activities in the U.S.A.: Time for a Re-Assessment?” Halaman 46 Hak 

Cipta oleh yang bersangkutan 1984 with Jurnal Elsevier. Perencanaan Berjangka, Edisi 17 Nomor 3 1984 

 

Selanjutnya atas dasar hasil penilaian tersebut maka dapat disusun matriks internal 

factor evaluations (IFE) dan matriks external factor evaluation (EFE) yang telah memiliki skor 

terbobot yang dapat di intepretasikan sebagai tingkat performa organisasi dalam 

melaksanakan fungsinya, analisis SWOT tersebut selanjutnya diuraikan dan dianalisa 

menggunakan model matriks IE Fred R. David dan digunakan untuk menentukan formulasi 

strategi dan diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam kerangka waktu yang telah 

ditentukan. 

 Matriks Faktor Evaluasi Internal 

Hasil pemindaian dari kekuatan dan kelemahan selanjutnya dicantumkan berdasarkan 

daftarnya dan disusun berkesesuaian dengan hasil pembobotan dan selanjutnya 

disajikan sebagai berikut : 
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Tabel 7  

Paparan Matriks Faktor Evaluasi Internal 

Uraian Bobot 

Rating 
Berdasarkan 
Kondisi Saat 
Ini 

Skor 
Terbobot 

Keterangan 

Kekuatan 
  

Struktur Organisasi 
Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah Yang 
Unggul dan memiliki 
kejelasan anggaran 
Berpotensi 
menghadirkan 
Layanan Quick Win 

0,16 4 0,64 Struktur organisasi yang dapat 
ditranslasikan sebagai Unit Kerja 
Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah Modern yang memiliki 
tugas ULP, LPSE, dan Pembinaan 
yang terintegrasi dan telah 
ditetapkan sebagai Organisasi 
Perangkat Daerah Permanen Mandiri 
(quick win) 

Operating Core 
profesional berbasis 
kompetensi 

0,14 2 0,28 Pola Pembentukan fungsi Pengadaan 
Barang dan Jasa yang telah 
mengarah pada Operating Core 
Profesional berbasis Kompetensi dan 
memiliki tatanan peningkatan yang 
jelas acuannya 

Unit Organisasi Bagian 
Pengadaan Barang dan 
Jasa didukung oleh 
prasarana dan sarana 
berbasis teknologi 
informasi yang terus 
dikembangkan dengan 
pemisahan peran 
menganut asas job 
Compartmentalization 

0,11 3,3 0,36 Pola Pembagian Pekerjaan Yang 
Tegas dan Jelas antar Unit Organisasi 
memudahkan sinergi proses 
pengadaan barang dan jasa, yang 
didukung dengan teknologi informasi 
sesuai dengan kapasitasnya, yaitu 
teknis perencana didukung dengan 
SiRUP, teknis pelaksana didukung 
oleh e-Procurement, dan Teknis 
Provider dengan LPSE 

Komitmen Pemerintah 
Pusat dalam Proses 
Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah 
khususnya terkait 
regulasi yang terus 
dikembangkan 
mengikuti 
perkembangan zaman 
diikuti dengan 
integritas organisasi 
dalam Menerapkan 
regulasi, budaya, kode 
etik, dan prinsip-
prinsip pengadaan 

0,09 2,5 0,22 Alur kerja yang jelas didukung oleh 
komitmen Pemerintah secara 
keseluruhan mulai dari kebijakan 
yang telah memiliki Peraturan 
perundangan yang berlaku, 
kejelasan pembagian tugas dan 
kewenangan, dan ketersediaan 
sumber daya yang memadai demi 
tercapainya Proses Pengadaan yang 
memiliki nilai budaya, kode etik, dan 
memenuhi prinsip-prinsip 
pengadaan 
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Tabel 7  

Paparan Matriks Faktor Evaluasi Internal (Lanjutan) 

Uraian Bobot 

Rating 
Berdasarkan 
Kondisi Saat 
Ini 

Skor 
Terbobot 

Keterangan 

Kelemahan 
  

Belum memiliki sistem 
pengelolaan dokumen 
terintegrasi yang 
didukung dengan e-
Office yang 
terintegrasi untuk 
konsolidasi proses 
pelaksanaan kegiatan 
yang terpisah /job 
Compartmentalization 

0,07 1 0,07 Perlu adanya tata kelola pengolahan 
dokumen proses Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah yang 
berorientasi proses dan ditetapkan 
secara resmi yang didukung dengan 
Sistem E-Office dengan otomatisasi 
proses yang bersifat untuk 
mengkonsolidasikan informasi 
antara pelaksana dengan provider 
layanan dalam satu lingkungan kerja 
terintegrasi 

Belum terpenuhinya 
proporsionalitas, 
kuantitas, kualitas, 
distribusi dan 
komposisi SDM 
aparatur sesuai 
kebutuhan organisasi 
sebagai akibat 
ketiadaan dari pola 
pengembangan SDM 
sehingga Keragaman 
pengetahuan antar 
unit organisasi 
terkadang 
menimbulkan 
bottleneck yang 
menguras waktu 
dalam proses 
pengadaan yang 
berdampak pada 
realisasi anggaran dan 
masih adanya stigma 
negatif karena 
lemahnya 
pendampingan dan 
pengetahuan hukum 
dalam pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah 

0,06 1 0,06 Ketiadaan pembinaan manajemen 
sumber daya manusia yang 
mengolah keragaman latar belakang 
untuk dapat melebur dan bersinergi 
sebagai satu entitas yang 
menerapkan pengadaan barang jasa 
pemerintah yang kredibel, walaupun 
Telah ada job Compartmentalization 
dalam organisasi pengadaan 
pemerintah yang memang telah 
diatur secara regulasi, namun 
keragaman pengetahuan terhadap 
regulasi pengadaan barang dan jasa 
pemerintah menguras waktu untuk 
menyamakan persepsi dan 
menimbulkan bottleneck dalam 
proses mulai dari perencanaan 
pengadaan barang dan jasa, 
ketepatan waktu proses 
pelaksanaan, dan konsolidasi 
kesesuaian antara informasi pada 
rencana dengan realisasi , hal ini 
diperparah dengan munculnya 
stigma negatif bahwa penugasan 
pada urusan pengadaan barang dan 
jasa pemerintah adalah pekerjaan 
yang harus dihindari diakibatkan 
minimnya bantuan, pendampingan 
dan pengetahuan hukum dalam 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah 
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Tabel 7  

Paparan Matriks Faktor Evaluasi Internal (Lanjutan) 

Uraian Bobot 

Rating 
Berdasarkan 
Kondisi Saat 
Ini 

Skor 
Terbobot 

Keterangan 

Maturitas organisasi 
pelaksana pengadaan 
barang dan jasa yang 
masih rendah walau 
relatif wajar 
mengingat baru saja 
terbentuk permanen 
mandiri dan 
pelaksanaan pekerjaan 
yang lebih berorientasi 
pada hasil akhir 
ketimbang 
berorientasi pada 
proses 

0,06 2 0,13 Maturitas organisasi pelaksana 
pengadaan barang dan jasa yang 
cenderung rendah dan lemah 
berpengaruh pada proses pelaksanaan 
layanan yang bersifat pekerjaan 
administrasi lebih berorientasi pada 
hasil tanpa adanya mekanisme 
standar prosedur operasional yang 
baku dan seragam, tidak memiliki 
integrasi antara pengukuran kinerja 
organisasi dan kinerja individual yang 
terintegrasi dan diperparah dengan 
menganut budaya kerja yang 
cenderung berorientasi pada hasil dan 
mengabaikan orientasi pada proses, 
sehingga berpotensi memberi hasil 
yang seharusnya dapat lebih baik dari 
capaian saat ini  

Belum 
tersosialisasikannya 
proses pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah yang 
terstandar beserta 
mutu standar baku 
dan waktu pekerjaan 
dalam pelaksanaan  

0,06 1 0,06 Minimnya sosialisasi proses 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah pada pengguna jasa 
layanan sehingga muncul stigma 
negatif bahwa pengadaan barang dan 
jasa pemerintah adalah proses rumit 
dan time consuming sebagai akibat 
dari belum memiliki perencanaan dan 
pelaksanaan komunikasi terintegrasi 
yang mendukung open and good 
governance dalam melaksanakan 
aktifitasnya 

Tidak terdapat proses 
manajemen resiko 
dalam pengerahan 
sumber daya yang 
dimiliki 

0,06 1 0,06 Belum memiliki mekanisme 
manajemen resiko, rencana 
pencegahan, pelaksanaan mitigasi, 
dan pengendalian kejadian beresiko 
dalam operasional yang diperparah 
dengan Ketiadaan pola perencanaan, 
penganggaran, dan pengembangan 
kompetensi keahlian sumber daya 
manusia pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang dilaksanakn secara 
berkelanjutan dan meningkatkan 
kualitas Work-Life Improvement 
dalam penciptaan suasana kerja yang 
sinergis 
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Tabel 7  

Paparan Matriks Faktor Evaluasi Internal (Lanjutan) 

Uraian Bobot 

Rating 
Berdasarkan 
Kondisi Saat 
Ini 

Skor 
Terbobot 

Keterangan 

Tidak memiliki knowledge 
management system 
sehingga timbul gejolak 
ketika terjadi turn over 
pada Sumber Daya 
Manusia 

0,05 1 0,05 Belum memiliki knowledge management 
system sehingga apabila Sumber Daya 
Manusia mengalami relokasi dapat 
mengganggu kelangsungan proses 
pekerjaan 

Belum terintegrasi nya 
unit organisasi 
pengadaan dalam satu 
Unit Kerja Pengadaan 
Barang dan Jasa 
Pemerintah yang 
terpusat, sehingga 
pelayanan tidak menjadi 
satu pintu dan 
menghambat 
terwujudnya perbaikan 
kualitas pelayanan 
pemerintah kepada para 
stakeholder-nya 
(masyarakat, kalangan 
bisnis, dan industri) 
terutama dalam hal 
kinerja efektivitas dan 
efisiensi di berbagai 
bidang kehidupan 
bernegara 

0,05 1 0,05 Masih terjadi ketimpangan proses 
diakibatkan inkonsistensi dari 
lingkungan eksternal sebagai akibat 
adanya overlapping fungsi yang 
menghambat proses integrasi layanan 
satu pintu tidak terwujud sehingga 
cenderung menimbulkan persepsi 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
adalah proses yang kalau bisa dipersulit 
untuk apa dipermudah 

Ketiadaan peningkatan 
kualitas Layanan 
Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah atas 
kepemilikan Sertifikasi 
LPSE:2014 yang 
keseluruhannya 
berjumlah 17 Standar 
yang pembinaannya 
dilakukan oleh LKPP RI 

0,04 1 0,04 Lemahnya Unit Organisasi yang 
melaksanakan fungsi teknis sebagai 
provider E-Procurement ditandai dengan 
tidak adanya peningkatan kualitas 
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah yang ditandai dengan tidak 
adanya satupun kepemilikan Sertifikasi 
LPSE:2014 yang berjumlah keseluruhan 
17 sertifikat standarisasi 

Ketiadaan perencanaan 
kebutuhan berbasis 
analisis kebutuhan dan 
kesesuaian standar 
kebutuhan prasarana dan 
sarana 

0,03 1 0,03 Belum memiliki perencanaan kebutuhan 
akan sarana dan prasarana yang 
berdasarkan analisis kebutuhan dan 
kesesuaian standar yang telah 
ditetapkan dalam menunjang proses 
kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Total Bobot 1,00 Total Skor 2,07 

 
Keterangan : 

Intepretasi Rating adalah sebagai berikut : Luar Biasa = 5, Baik = 4, Sedang = 3, Cukup = 

2, Kurang = 1 

Cukup 
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Berdasarkan analisis faktor internal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

kondisi internal pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berada pada dalam 

tingkatan cukup dan termasuk dalam range rata-rata. 

 

 Matriks Faktor Evaluasi Eksternal 

Hasil pemindaian dari peluang dan ancaman selanjutnya dicantumkan berdasarkan 

daftarnya dan disusun berkesesuaian dengan hasil pembobotan dan selanjutnya 

disajikan sebagai berikut : 

Tabel 8 

Paparan Matriks Faktor Evaluasi Eksternal  

Uraian Bobot Rating 
Berdasarkan 
Kondisi Saat 
Ini 

Skor 
Terbobot 

Keterangan 

Peluang         

Komitmen Kepala Daerah 
untuk mewujudkan 
pengadaan barang dan jasa 
Pemerintah sebagai salah 
satu faktor kunci dalam 
Pembangunan yang lebih 
baik 

0,20 5 1,02 Bupati Kutai Barat memiliki komitmen kuat 
terhadap Good Governance, dibuktikan 
dengan mendukung penuh pengembangan 
proses pengadaan barang dan jasa yang 
baik dengan meningkatkan status 
organisasi menjadi permanen mandiri dan 
merupakan salah satu dari 42 Pemerintah 
Daerah yang telah memiliki Unit Kerja 
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 
permanen mandiri dari jumlah keseluruhan 
nasional 642 Pemerintah Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota (termasuk dalam 
0,16%) 

Kompetisi dunia usaha 
nasional dalam kondisi 
bergerak positif sehingga 
proses pengadaan barang 
jasa pemerintah cenderung 
diminati 

0,11 4 0,44 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai 
Barat dan nasional yang bergerak positif 
mendorong kompetisi dunia usaha 

Proses pengadaan barang 
jasa pemerintah semakin 
moderen dan akuntabel 

0,07 4 0,29 Proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang memiliki regulasi yang 
jelas dan dilaksanakan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi, 
memiliki akses terbuka, dan mendukung 
pemberantasan KKN 

terdapat berbagai macam 
keragaman metode dalam 
proses pengadaan barang 
jasa pemerintah yang 
membuka peluang 
memberikan manfaat 
seluas-luasnya bagi 
pembangunan 

0,06 4 0,23 Keragaman metode pengadaan, metode 
dokumen, metode kualifikasi, dan metode 
evaluasi pada proses pemilihan penyedia 
pengadaan barang dan jasa pemerintah 
membuka peluang bagi pemerintah untuk 
dapat mendorong pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang semakin efisien, berasaskan 
value for money, dan memberikan manfaat 
pembangunan yang berdaya guna 
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Tabel 8 

Paparan Matriks Faktor Evaluasi Eksternal (Lanjutan) 

Uraian Bobot Rating 
Berdasarkan 
Kondisi Saat 
Ini 

Skor 
Terbobot 

Keterangan 

akses teknologi informasi 
semakin umum digunakan 
oleh masyarakat, 
memberikan peluang bagi 
pemerintah untuk 
berinteraksi langsung 
dengan masyarakat dalam 
rangka meningkatkan 
kepercayaan publik 

0,06 4 0,23 Masyarakat selaku stakeholders atas 
pembangunan yang dilaksanakan 
Pemerintah umumnya memiliki akses 
terhadap perangkat teknologi informasi, 
sehingga keterbukaan informasi dalam 
rangka mendorong good governance, 
reformasi birokrasi, dan pemberantasan 
KKN merupakan peluang yang perlu 
dikembangkan agar dapat meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap Pemerintah, 
khususnya Pemerintah Kab. Kutai Barat 
dan diharapkan akan terjadi keseimbangan 
sehingga menjadi masyarakat yang 
berbudaya 

Ancaman         

Stigma negatif Pengadaan 
Barang dan Jasa 
Pemerintah menimbulkan 
keengganan Aparatur Sipil 
Negara untuk terlibat / 
menjadi karir yang layak 
ditekuni dan dijalani 

0,12 1 0,12 Kecenderungan kriminalisasi terhadap 
keseluruhan kesalahan pada proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, 
termasuk untuk kesalahan administrasi 
tanpa dasar niatan untuk memperkaya diri 
sendiri / orang lain, diakibatkan karena 
regulasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah memiliki tingkatan yang lebih 
rendah dari Undang-Undang, 
kekurangpahaman APH terhadap prosedur, 
dan minimnya pendampingan hukum 
dalam proses Pengadaan Barang Jasa 
Pemerintah oleh Pemerintah Kab. Kutai 
Barat 

Terdapat potensi 
penolakan terhadap proses 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang 
dilaksanakan sesuai 
peraturan-perundangan 
yang berlaku 

0,10 1 0,10 Adanya potensi penolakan akan proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah 
yang lebih baik, menerapkan prinsip-
prinsip pengadaan, kredibel, dan 
berpotensi tidak sesuai dengan peraturan 
perundangan  

Minimnya pengetahuan 
bagi pelaku usaha di 
Kabupaten Kutai Barat 
dalam memanfaatkan 
teknologi informasi dalam 
proses pengadaan barang 
dan jasa pemerintah 

0,10 1 0,10 Terdapat kesenjangan antar tingkat akses 
pengguna internet keseluruhan dengan 
pemanfaatan akses pengguna internet untuk 
tujuan penggunaan perkantoran yang masih 
sangat rendah di Kabupaten Kutai Barat, 
sehingga berpotensi menurunkan tingkat 
partisipasi dan melemahkan kompetisi dunia 
usaha bagi Badan Usaha / Individu yang 
melakukan aktifitas usaha di Kabupaten Kutai 
Barat 

 



33 
 

Tabel 8 

Paparan Matriks Faktor Evaluasi Eksternal (Lanjutan) 

Uraian Bobot Rating 
Berdasarkan 
Kondisi Saat 
Ini 

Skor 
Terbobot 

Keterangan 

kondisi cuaca antara bulan 
oktober tahun berjalan 
hingga april tahun 
berikutnya berpotensi 
mempengaruhi proses 
pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa  

0,08 1 0,08 Kondisi cuaca antara bulan Oktober tahun 
berjalan hingga Bulan April tahun 
berikutnya mempengaruhi proses 
pekerjaan khususnya pada pekerjaan 
konstruksi  

Lemahnya proses 
perencanaan dan 
pengendalian pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah oleh Organisasi 
Perangkat Daerah selaku 
pengguna jasa Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa 
dikarenakan minimnya 
pembinaan terkait 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang 
berkelanjutan 

0,06 1 0,06 Perencanaan dalam proses pengadaan 
barang dan jasa pemerintah Kutai Barat 
belum berorientasi pada peningkatan 
kualitas pembangunan dikarenakan proses 
perencanaan pengadaan oleh OPD yang 
menggunakan jasa Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa masih lemah secara teknis 
dan belum menggunakan konsep 
manajemen rangkaian pemasokan yang 
mempertimbangkan kebutuhan yang 
terintegrasi dengan rencana strategis 
tingkat daerah 

Biaya konstruksi di 
Kabupaten Kutai Barat 
cukup tinggi, sehingga 
dapat berpotensi 
mengurangi minat dan 
kompetisi dan berpotensi 
mempengaruhi kualitas 
dan kuantitas pekerjaan 
jasa konstruksi, khususnya 
apabila metode evaluasi 
yang digunakan kurang 
berkesesuaian dengan sifat 
teknis pekerjaan konstruksi 
tersebut  

0,04 1 0,04 Peringkat Indeks Biaya Konstruksi Kutai 
Barat dengan nomor urut kedua pada 
tingkat Provinsi Kalimantan Timur 
berpotensi untuk mengurangi minat dan 
kompetisi pada jasa konstruksi, 
mempersulit efisiensi, mempengaruhi 
kualitas dan kuantitas pekerjaan jasa 
konstruksi, dan berpotensi kegagalan pada 
proses E-Tendering, khususnya bila proses 
evaluasi tidak berkesesuaian dengan sifat 
pekerjaan konstruksi 

Total Bobot 1,00 Total Skor 2,70 
Keterangan : 

Intepretasi Rating adalah sebagai berikut : Luar Biasa = 5, Baik = 4, Sedang = 3, Cukup = 2, 
Kurang = 1 

Cukup 

 

Berdasarkan analisis faktor eksternal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

respon dan kesiapan terhadap kondisi eksternal pada Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa berada pada dalam tingkatan cukup dan termasuk dalam range rata-rata. 

 

 Analisis Terhadap Strategi Yang Digunakan 

Analisis strategi yang digunakan menggunakan model Matriks Internal-Eksternal milik 

Fred R. David yang dimodifikasi kesesuaian fungsinya dalam organisasi pemerintah. 
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Berdasarkan hasil analisis faktor internal menggunakan matriks IFE diperoleh nilai 

sebesar 2,07 dan hasil analisis faktor eksternal menggunakan matriks EFE diperoleh 

nilai sebesar 2,70, maka menggunakan model matriks internal-eksternal, diperoleh 

posisi strategi yang digunakan sebagai berikut : 

Gambar 4  

Matriks Internal – Eksternal Posisi Strategi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
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Panduan Intepretasi posisi adalah sebagai berikut :   

 1. Kuadran I, II, dan IV dapat menggunakan pilihan strategi sebagai berikut : 

 
A. Integrasi kebelakang, integrasi maju, atau integrasi horisontal 

 
B. Penetrasi kehumasan 

 
C. Pengembangan kehumasan 

 
D. Pengembangan Produk / Jasa 

2. Kuadran III, V, dan VII dapat menggunakan pilihan strategi bertahan dan memelihara 
sebagai berikut : 

 
A. Penetrasi kehumasan 

 
B. Pengembangan Produk / Jasa 

3. Kuadran VI, VIII, dan IX dapat menggunakan pilihan strategi memperkecil kapasitas 
sebagai berikut : 

 
A. Penghematan / Pengurangan 

 
B. Penghentian 

 

Atas dasar analisis SWOT yang telah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan 

secara umum sebagai berikut :  
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Tabel 9 
Kekuatan dan Kelemahan Beserta Kode Sebagai Bahan Identifikasi Isu Strategis 

 

NO KEKUATAN NO KELEMAHAN 

1 Struktur Organisasi Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah Yang Unggul dan 
memiliki kejelasan anggaran Berpotensi 
menghadirkan Layanan Quick Win  
(Kode : S.1) 

1 Belum memiliki sistem pengelolaan 
dokumen terintegrasi yang didukung 
dengan e-Office yang terintegrasi untuk 
konsolidasi proses pelaksanaan 
kegiatan yang terpisah /job 
Compartmentalization 
(Kode : W.1) 

2 Operating Core profesional berbasis 
kompetensi 
(Kode : S.2) 
 

2 Belum terpenuhinya proporsionalitas, 
kuantitas, kualitas, distribusi dan 
komposisi SDM aparatur sesuai 
kebutuhan organisasi sebagai akibat 
ketiadaan dari pola pengembangan 
SDM sehingga Keragaman pengetahuan 
antar unit organisasi terkadang 
menimbulkan bottleneck yang 
menguras waktu dalam proses 
pengadaan yang berdampak pada 
realisasi anggaran dan masih adanya 
stigma negatif karena lemahnya 
pendampingan dan pengetahuan 
hukum dalam pengadaan barang dan 
jasa pemerintah 
(Kode : W.2) 

3 Unit Organisasi Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa didukung oleh 
prasarana dan sarana berbasis teknologi 
informasi yang terus dikembangkan 
dengan pemisahan peran menganut 
asas job Compartmentalization 
(Kode : S.3) 

3 Maturitas organisasi pelaksana 
pengadaan barang dan jasa yang masih 
rendah walau relatif wajar mengingat 
baru saja terbentuk permanen mandiri 
dan pelaksanaan pekerjaan yang lebih 
berorientasi pada hasil akhir ketimbang 
berorientasi pada proses 
(Kode : W.3) 

4 Menerapkan budaya, kode etik, dan 
prinsip-prinsip pengadaan 
(Kode : S.4) 

4 Belum tersosialisasikannya proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah 
yang terstandar beserta mutu standar 
baku dan waktu pekerjaan dalam 
pelaksanaan  
(Kode : W.4) 

5 Komitmen Pemerintah Pusat dalam 
Proses Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah khususnya terkait regulasi 
yang terus dikembangkan mengikuti 
perkembangan zaman diikuti dengan 
integritas organisasi dalam Menerapkan 
regulasi, budaya, kode etik, dan prinsip-
prinsip pengadaan 
(Kode : S.5) 

5 Tidak terdapat proses manajemen 
resiko dalam pengerahan sumber daya 
yang dimiliki 
(Kode : W.5) 

  6 Tidak memiliki knowledge management 
system sehingga timbul gejolak ketika 
terjadi turn over pada Sumber Daya 
Manusia 
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(Kode : W.6) 
  7 Belum terintegrasi nya unit organisasi 

pengadaan dalam satu Unit Kerja 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
yang terpusat, sehingga pelayanan 
tidak menjadi satu pintu dan 
menghambat terwujudnya perbaikan 
kualitas pelayanan pemerintah kepada 
para stakeholder-nya (masyarakat, 
kalangan bisnis, dan industri) terutama 
dalam hal kinerja efektivitas dan 
efisiensi di berbagai bidang kehidupan 
bernegara 
(Kode : W.7) 

  8 Ketiadaan peningkatan kualitas 
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah atas kepemilikan Sertifikasi 
LPSE:2014 yang keseluruhannya 
berjumlah 17 Standar yang 
pembinaannya dilakukan oleh LKPP RI 
(Kode : W.8) 

  9 Ketiadaan perencanaan kebutuhan 
berbasis analisis kebutuhan dan 
kesesuaian standar kebutuhan 
prasarana dan sarana 
(Kode : W.9) 

 
Tabel 10 

Peluang dan Tantangan 

NO PELUANG NO TANTANGAN 

1 Komitmen Kepala Daerah untuk 
mewujudkan pengadaan barang dan 
jasa Pemerintah sebagai salah satu 
faktor kunci dalam Pembangunan yang 
lebih baik 
(Kode : O.1) 

1 Stigma negatif Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah menimbulkan 
keengganan Aparatur Sipil Negara 
untuk terlibat / menjadi karir yang 
layak ditekuni dan dijalani 
(Kode : T.1) 

2 Kompetisi dunia usaha nasional dalam 
kondisi bergerak positif sehingga proses 
pengadaan barang jasa pemerintah 
cenderung diminati 
(Kode : O.2) 

2 Terdapat potensi penolakan terhadap 
proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang dilaksanakan sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku 
(Kode : T.2) 

3 Proses pengadaan barang jasa 
pemerintah semakin moderen dan 
akuntabel 
(Kode : O.3) 

3 Minimnya pengetahuan bagi pelaku 
usaha di Kabupaten Kutai Barat dalam 
memanfaatkan teknologi informasi 
dalam proses pengadaan barang dan 
jasa pemerintah 
(Kode : T.3) 

4 terdapat berbagai macam keragaman 
metode dalam proses pengadaan 
barang jasa pemerintah yang membuka 
peluang memberikan manfaat seluas-
luasnya bagi pembangunan 
(Kode : O.4) 

4 kondisi cuaca antara bulan oktober 
tahun berjalan hingga april tahun 
berikutnya berpotensi mempengaruhi 
proses pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa  
(Kode : T.4) 

5 akses teknologi informasi semakin 
umum digunakan oleh masyarakat, 

5 Lemahnya proses perencanaan dan 
pengendalian pengadaan barang dan 
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memberikan peluang bagi pemerintah 
untuk berinteraksi langsung dengan 
masyarakat dalam rangka meningkatkan 
kepercayaan publik 
(Kode : O.5) 

jasa pemerintah oleh Organisasi 
Perangkat Daerah selaku pengguna jasa 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
dikarenakan minimnya pembinaan 
terkait pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang berkelanjutan 
(Kode : T.5) 

  6 Biaya konstruksi di Kabupaten Kutai 
Barat cukup tinggi, sehingga dapat 
berpotensi mengurangi minat dan 
kompetisi dan berpotensi 
mempengaruhi kualitas dan kuantitas 
pekerjaan jasa konstruksi, khususnya 
apabila metode evaluasi yang 
digunakan kurang berkesesuaian 
dengan sifat teknis pekerjaan 
konstruksi tersebut  
(Kode : T.6) 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

  

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

PELAYANAN OPD  

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 

sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pengadaan Barang 

dan Jasa mengalami permasalahan-permasalahan antara lain :  

1. Bahwa terdapat gejala bila melihat dari pola tujuan dari proses migrasi se-Kalimantan 

Timur menunjukkan kekurang-merataan Pembangunan baik dari sisi kuantitas 

maupun kualitas dikarenakan rendahnya minat.  

2. Tingginya biaya konstruksi pada Kabupaten Kutai Barat dengan nomor urut 2 se-

Provinsi dapat menjadi ancaman dari Kabupaten kutai Barat untuk menarik minat dan 

kompetisi pada jasa konstruksi dan mempengaruhi kualitas dan kuantitas pekerjaan 

jasa konstruksi.  

3. Dari segi teknologi dan informasi terdapat jarak yang cukup besar antara penggunaan 

komputer secara umum dibandingkan handphone sebagai alat telekomunikasi, 

dimana pada pengguna kantor memiliki tingkat pengguna yang cukup rendah hal ini 

dapat menjadi permasalahan mengingat akses internet cukup umum dan dikenali, 

namun pemanfaatannya dalam proses perkantoran sangat minim, sedangkan proses 

pengadaan barang dan jasa saat ini hampir keseluruhannya dilaksanakan hampir 

sepenuhnya menggunakan komputer dan internet. 

4. Dari segi politik dan aspek hukum pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah masih 

belum memiliki dasar hukum yang belum kuat secara nasional maupun pada Daerah, 

karena masih ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden, mengacu pada Rencana 

Strategis Nasional proses RUU Pengadaan Barang dan Jasa ditargetkan selesai pada 

tahun 2018. 

5. Terdapat stigma negatif dan kecenderungan kriminalisasi kesalahan administrasi 

dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada dianggap sebagai 

tindak pidana korupsi dengan prinsip / tujuan yang disengaja untuk menemukan 

kesalahan, padahal pelaksanaan UU Tipikor seharusnya berorientasi pada 

pemberantasan kejahatan dengan semangat pemberantasan korupsi yang 

dilaksanakan secara masif tegas dan tajam, bukan mengkriminalisasi kesalahan 

administrasi sebagai tindak pidana korupsi.  

6. Berdasarkan stigma negatif tersebut pada tingkatan pelaksanaan teknis dan masih 

terkait keenganan pihak aparatur sipil negara untuk berkutat dalam kegiatan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang cenderung mudah dikriminalisasi 

maupun sarat akan kepentingan dan persaingan dunia usaha, tidak menutup 
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kemungkinan juga terdapat kesalahan, mulai dari menyepelekan regulasi berujung 

kecerobohan / kesalahan administrasi hingga tindak pelanggaran pidana yang 

diakibatkan minimnya pengetahuan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kutai Barat secara keseluruhan atas teknis, prosedur, dan regulasi terkait 

proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terus-menerus berkembang dan 

diperbaharui, hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang membutuhkan perhatian 

khusus untuk diantisipasi. 

7. Dari segi sosial budaya proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebelumnya 

kurang mengenai sasaran dan belum terlalu mengenai sasaran terkait berorientasi 

pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tercapainya pemerataan hasil-hasil 

pembangunan secara lebih berkeadilan, Disamping itu pencapaian tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas juga kurang terlaksana dan masih 

harus terus diupayakan. 

8. Proses pengadaan masih belum dipahami kebanyakan pihak terkait dalam OPD, 

kemudian belum tersedianya ketatalaksanaan, mulai dari pedoman prosedur kerja, 

standar operasi prosedur untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi / 

masih kurang nya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 

organisasi.   

9. Belum selarasnya struktur sebagai bagian dari induk organisasi, dalam hal sasaran, 

strategi, kebijakan dan program. Karena terbukti terdapat inkonsistensi struktur, 

dimana salah satu fungsi yang menjadi tugas utama malah dibebankan menjadi tugas 

tambahan pada unit organisasi yang lain. 

10. Dari Segi Budaya Organisasi, belum memiliki nilai budaya dan kode etik yang mana 

pelaksanaannya belum dikonfirmasi kesesuaiannya dengan sasaran, strategi, 

kebijakan, dan program kerja dalam menghadapi isu penting Pemerintah Kabupaten 

Kutai Barat. 

11. Dari Segi Penelitian dan Pengembangan, perlu dilaksanakan penelitian dan 

pengembangan berkesinambungan, khususnya terkait kebutuhan akan barang dan 

jasa terkait sarana dan prasarana organisasi.  

12. Proses pelaksanaan kegiatan yang ada belum berorientasi pada hasil akhir, dan 

belum berorientasi pada proses yang lebih rinci (process oriented), hal ini penting 

dilakukan karena dengan kondisi anggaran yang memadai sekalipun apabila 

penentuan prioritas tidak sesuai dengan arah dan tujuan organisasi maka 

penggunaan anggaran akan menjadi tidak tepat.  

13. Belum memiliki prosedur / tata laksana penyimpanan dokumen asli di pemilihan 

penyedia, yang mana ditetapkan sebagai SOP dan mengikuti notasi resmi. 

14. Kelengkapan sarana dan prasarana masih terbatas yang kurang menunjang 

pelayanan jasa berkelanjutan sepanjang waktu 
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15. Belum terdapat kebijakan atau aturan yang jelas yang mengkaitkan antara kinerja 

pegawai dengan kinerja kelembagaan, hal ini diperparah dengan belum adanya 

manajemen SDM yang belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai, 

khususnya pada operating core proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang 

merupakan bidang kerja dari fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah yang seharusnya dilaksanakan dengan penataan personil secara 

berkesinambungan melalui pembinaan dan pengembangan karier pegawai 

16. Belum terintegrasinya koordinasi antara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kutai Barat sebagai Pengguna Barang/Jasa sehungga proses pengadaan barang/jasa 

tidak sesuai dengan waktu Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan; 

17. Belum adanya keragaman dalam pembuatan dokumen pengadaan barang/jasa di 

lingan OPD Kabupaten Kutai Barat; 

18. Tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam 

rangka pelayanan manajemen Pengadaan Barang dan Jasa; 

 

 

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih  

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kutai Barat terpilih adalah 

sebagai berikut: 

 

“TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN 

SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN 

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA” 

 

Misi: 

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar publik yang semakin merata ke 

seluruh wilayah Kutai Barat; 

2. Peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan 

pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat; 

3. Reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang 

bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan murah; 

4. Pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi 

potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan 

masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; 
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5. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama 

masyarakat miskin dan tidak mampu; 

6. Penerapan nilai-nilai keagamaan dan budaya luhur dalam upaya menciptakan 

lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib dan aman berbasiskan 

sikap toleransi, tenggang rasa, dan gotong royong; 

7. Pemberdayaan peran kampung, pemuda dan perempuan sebagai basis 

pembangunan masyarakat. 

 

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah Misi ke-3 yaitu “Reformasi 

tata kelola pemerintahan dalam upaya pemerintahan yang bersih dan pelayanan 

publik yang semakin cepat, mudah dan murah”, yang bertujuan untuk 

menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien yaitu pemerintah yang 

mampu mengelola anggaran baik dari segi belanja maupun pendapatan secara 

bijaksana dalam menyelenggarakan pembangunan yang tepat sasaran, jumlah dan 

waktu serta bebas dari KKN dengan sasaran: 

1. Terselenggaranya pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel 

2. Membaiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 

 

Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai 

Barat Tahun 2016-2021, maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung 

pelaksanaan Misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai bentuk tanggung 

jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Kutai Barat. 

 

C. Telaahan Rencana Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 2015-2019 

Visi dan Misi nasional untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

 

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN 

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG” 

 

Upaya untuk mewujudkan visi nasional ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu : 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, 

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 



42 
 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan 

negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai 

negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

 

D. Telaahan Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah 2014-2019 

1. Telaahan Renstra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

dengan Renstra Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat 

2. Dalam perencanaan jangka menengah, Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah memiliki komitmen yang dituangkan dalam visi dan Misi 

2014-2019 yaitu: 

“Menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang 

menghasilkan Value for Money dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa”. 

 

3. Misi : 

1. Mewujudkan pasar pengadaan yang efisien; 

2. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing; 

3. Menjadi lembaga pembaharu yang inovatif dan berintegritas dalam 

pengadaan; 

Tujuan 

1. Mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money 

2. Mewujudkan pegnadaan yang meningkatkan kemandirian ekonomi nasional 

3.  Mewujudkan reformasi birokrasi LKPP 
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Dari hasil telahaan Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Visi Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat telah sejalan dengan visi institusi pusat 

tersebut. 

 

E. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait 

dengan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat dengan cara menyilangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman yang sudah disilangkan satu sama lain dan ditemukan isu-isu strategis yang dibagi 

berdasarkan tingkat prioritasnya (sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi) 

berdasarkan bobot yang timbul dengan koefisien pengaruh untuk kekuatan dan peluang 

bernilai positif, sedangkan koefisien ancaman dan kelemahan bernilai negatif, dan disajikan 

berdasarkan urutan penelusuran tabel dari kolom paling kiri secara horisontal dilanjutkan 

dengan penulusuran perbaris kebawah, yaitu antara lain : 
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Gambar 5 
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Tabel 11 

Daftar Uraian Isu Strategis Berdasarkan Analisis SWOT 

Kode Posisi 
Pada 
Matriks 
Kodefikasi 
Isu-Isu 
Strategis 

Isu-isu strategis Prioritas reaksi 
untuk dituangkan 
dalam rencana 
program dan 
kegiatan 

1 Komitmen pembentukan struktur organisasi yang jelas 

untuk mencapai hasil terbaik dalam Pengadaan Barang 

dan Jasa 

Sangat Rendah 

2 Menyiapkan kemampuan Organisasi Pengadaan barang 

dan Jasa Pemerintah dalam merespon dunia usaha yang 

cenderung berminat untuk melaksanakan pengadaan 

barang jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

3 Struktur organisasi yang telah dibentuk memungkinkan 

untuk dapat dioptimalkan agar dapat menunjang proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semakin 

moderen dan akuntabel 

Sangat Rendah 

4 Keragaman metode pengadaan barang dan jasa 

pemerintah yang siap digunakan didukung dengan 

adanya unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi 

untuk melakukan pembinaan pada teknis pengadaan 

barang dan jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

5 Adanya trend saat ini agar Pemerintah melaksanakan 

komunikasi secara intens terkait  program-program yang 

dilaksanakannya 

Sangat Rendah 

6 Mengkomunikasikan struktur organisasi barang dan jasa 

pmerintah Kab. Kutai Barat yang unggul dan memiliki 

kejelasan, sehingga dapat meminimalisir keengganan 

dari Aparatur untuk berkarir di bidang pengadaan barang 

dan jasa dengan kejelasan anggaran yang memiliki 

kepastian 

Sangat Rendah 

7 potensi penolakan terhadap proses pengadaan barang dan 

jasa pemerintah dapat ditekan dengan terbentuknya 

struktur organisasi yang mandiri dan permanen yang 

sudah terbentuk sejauh ini 

Sangat Rendah 

8 Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses 

pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara 

rutin sesuai regulasi sejak 2014 sebelum terbentuknya 

struktur organisasi saat ini 

Sangat Rendah 

9 pengaruh kondisi lingkungan tidak dapat diprediksi dan 

berpengaruh pada kualitas pekerjaan tidak peduli 

seberapa baiknya struktur organisasi 

Sangat Rendah 

10 Organisasi dapat dikembangkan untuk memiliki budaya 

memfasilitasi dan melakukan pembinaan terkait 

lemahnya perencanaan  

Sangat Rendah 
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11 Layanan quick win ditingkatkan secara perlahan tapi 

pasti dapat membuat sektor konstruksi bertumbuh bila 

kompetisi jasa konstruksi dapat optimal 

Sangat Rendah 

12 Komitmen dalam mengembangkan operating core 

berbasis kompetensi 

Sangat Rendah 

13 Mempersiapkan profesional berbasis kompetensi dalam 

melaksanakan proses pemilihan penyedia barang jasa 

dalam persaingan yang cukup tinggi 

Sangat Rendah 

14 Proses pengadaan yang semakin moderen dan akuntabel 

didukung dengan ketentuan dan kebijakan pemerintah 

pusat untuk mendorong para aparatur pengadaan barang 

dan jasa pemerintah menjadi profesional dan berbasis 

kompetensi  

Sangat Rendah 

15 Pengembangan kompetensi yang telah memiliki alur 

yang jelas memberikan peluang dan potensi untuk 

memanfaatkan keragaman metode pengadaan guna 

memperoleh hasil pengadaan barang dan jasa yang 

mensejahterakan dan sesuai dengan sifat pekerjaannya 

Sangat Rendah 

16 Memanfaatkan akses teknologi informasi untuk 

berkomunikasi pada masyarakat bahwa proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan 

dengan menggunakan pola kompetensi dan 

profesionalisme untuk meningkatkan kepercayaan publik 

Sangat Rendah 

17 Menjelaskan bahwa operating core dalam pengadaan 

barang jasa pemerintah sudah berbasis kompetensi dan 

siap diterapkan dengan kejelasan pengukuran dan 

prosedur kerja yang telah terintegrasi dan siap 

dilaksanakan 

Menengah 

18 Pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah telah 

memiliki standar profesional masing-masing, sehingga 

kedepan akan terdapat tenaga profesional berbasis 

kompetensi yang profesional dan memiliki pengetahuan 

regulasi peraturan perundangan yang memadai sehingga 

dapat mereduksi penolakan terhadap proses pengadaan 

barang dan jasa untuk dapat berjalan semestinya 

Rendah 

19 telah terdapat grand design operating core aparatur 

pengadaan barang dan jasa pemerintah secara nasional 

dalam menghadapi proses pemilihan penyedia barang 

dan jasa sehingga diharapkan dapat menghasilkan proses 

pengadaan yang kompetitif 

Rendah 

20 pengaruh kondisi lingkungan tidak dapat diprediksi dan 

berpengaruh pada kualitas pekerjaan dapat dijadikan 

faktor terkait dalam proses perencanaan untuk 

meminimalkan resiko, pengembangan operating core 

berbasis kompetensi sangat erat terkait dengan hal ini, 

khususnya untuk pekerjaan jasa konstruksi 

Rendah 

21 Operating core profesional berbasis kompetensi 

memungkinkan pembinaan dilakukan berkesinambungan 

Rendah 
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22 pemilihan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

yang baik khususnya pada jasa konstruksi yang 

dilaksanakan oleh tenaga aparatur profesional dan 

berbasis kompetensi dapat mendorong beban kompetisi 

jasa konstruksi yang lebih baik 

Rendah 

23 komitmen dalam melaksanakan integrasi pekerjaan yang 

memiliki pemisahan pekerjaan secara konsisten pada 

struktur yang sudah terbentuk 

Sangat Rendah 

24 Pemisahan tugas yang tepat didukung dengan sarana dan 

prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugasnya  

Sangat Rendah 

25 garis tegas pemisahan peran antar unit kerja yang berada 

di dalam organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

telah selaras dengan arahan LKPP selaku pembuat 

kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan 

didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang 

berpotensi mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang 

moderen dan akuntabel 

Sangat Rendah 

26 pengembangan pada tiap unit kerja dalam organisasi 

pengadaan barang dan jasa pemerintah terus 

dikembangkan berdasarkan fungsi terpisah, sehingga bila 

ketiga fungsi yang ada dikembangkan secara seimbang 

akan membuat sinergi memiliki multiplier effects yang 

signifikan dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa 

pemerintah 

Sangat Rendah 

27 mengoptimalkan unit-unit organisasi yang berada pada 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk 

mengkomunikasikan masing-masing program kerja dan 

spesialisasi pekerjaannya agar tidak timbul kebingungan 

akan pelaksanaan tugas 

Sangat Rendah 

28 Bahwa kesempatan untuk berkarir di bidang pengadaan 

barang dan jasa dapat berjenjang dan memiliki 

pemisahan yang tegas, sehingga terdapat kesempatan 

memilih untuk bergerak di bidang pelaksana. Pembinaan 

pengadaan barang dan jasa, dan fungsi penunjang  

Rendah 

29 Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara 

sistem yang memanfaatkan teknologi informasi telah 

mengikuti ketentuan dari alur proses bisnis penggunaan 

aplikasi yang telah ditetapkan, sehingga mau tidak mau 

proses pengaadaan barang dan jasa bertransformasi 

mengikuti regulasi dan tidak dapat di tolak bahkan di-

intervensi 

Rendah 

30 pemisahan tugas dan pemisahan media teknologi 

informasi yang difasilitasi teknologi informasi 

meminimalkan proses tatap muka antar calon penyedia 

barang dan jasa pemerintah sehingga semakin 

memperkecil kemungkinan penyimpangan 

Rendah 

31 persepsi berbeda dalam pemahaman resiko eksternal 

seperti kondisi iklim dan cuaca yang beragam antar unit 

dalam organisasi pengadaan dapat berpotensi 

menimbulkan konflik sektoral 

Rendah 

32 tiap-tiap unit dalam organisasi bagian pengadaan barang 

dan jasa dapat memberi pelayanan terkait pembinaan 

sesuai pemisahan tugasnya masing-masing 

Sangat Rendah 
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33 SENGAJA DI KOSONGKAN SENGAJA 

DIKOSONGKAN 

34 komitmen pimpinan dan pelaksana di daerah dalam 

melaksanakan perkembangan regulasi dan melaksanakan 

pembinaan secara berkesinambungan 

Sangat Rendah 

35 Peraturan Perundangan begitu pesat dikembangkan 

dalam menyikapi kompetisi dunia usaha nasional di 

bidang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah 

Sangat Rendah 

36 Dukungan komitmen kuat Pemerintah pusat dalam 

membuat pengadaan barang dan jasa semakin moderen 

dan akuntabel dengan terus dikembangkannya produk 

penunjang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

37 perlu diciptakan nya kode etik  dan budaya yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip pengadaan yang diterapkan 

secara konsisten agar dalam melaksanakan ragam 

metode pengadaan memang terus konsisten dengan 

tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah yang 

berdaya guna dan tepat sasaran 

Sangat Rendah 

38 Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan 

berkomunikasi pada  masyarakat selaku stakeholders 

maka perlu dikomunikasikan nilai-nilai budaya dan kode 

etik beserta tata cara evaluasinya yang dilaksanakan 

untuk menjamin bahwa proses pengadaan barang dan 

jasa pemerintah pada kab. Kutai Barat dijalankan sebaik-

baiknya 

Sangat Rendah 

39 Integritas organisasi dan nilai-nilai budaya, kode etik, 

dan prinsip-prinsip pengadaan yang dituangkan dalam 

regulasi kedaerahan yang disosialisasikan diharapkan 

dapat mengikis keraguan dan stigma negatif aparatur 

sipil negara dalam berkarir pada bidang pengadaan 

barang dan jasa 

Menengah 

40 Regulasi dan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa 

semakin disederhanakan dan telah terdapat total 8 

Peraturan terkait pengadaan barang jasa sejak tahun 

2003, sehingga masyarakat pelaku badan usaha telah 

terbiasa dengan ekosistem pengadaan barang dan jasa 

pemerintah yang semakin lama semakin membaik 

Menengah 

41 perkembangan regulasi dan metode pengadaan barang 

dan jasa pemerintah lebih cepat terjadi ketimbang proses 

edukasi terhadap dunia usaha 

Menengah 

42 mendorong wujud komitmen dalam meningkatkan 

kualitas SDM untuk antisipasi resiko 

Menengah 

43 penguatan regulasi dan perbaikan celah-celah regulasi 

pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat 

memperkuat proses perencanaan dan pembinaan yang 

semakin mengedepankan asas value for money 

Menengah 

44 Dengan adanya regulasi yang semakin memudahkan 

pelaku usaha maka kompetisi akan semakin berbasis 

pada value for money dan diharapkan dapat 

menimbulkan kompetisi yang memberikan daya ungkit 

bagi daerah di bidang jasa konstruksi 

Rendah 
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45 komitmen terkait dalam pemanfaatan dan pengembangan 

teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen yang 

dihasilkan oleh proses pelaksanaan tugas 

Sangat Rendah 

46 Implementasi teknologi informasi belum merata secara 

nasional, sehingga timbul ketimpangan dalam 

melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah di Kabupaten Kutai Barat dalam merespon 

kompetitifnya dunia usaha 

Sangat Rendah 

47 Kurang kuatnya proses pemanfaatan teknologi informasi 

pada Kab. Kutai Barat sehingga pemisahan peran tugas 

semakin mempersulit integrasi proses pengadaan barang 

dan jasa dan berpotensi menimbulkan ketidakselarasan 

Rendah 

48 Keragaman metode dalam proses pengadaan membuat 

proses pengelolaan dokumen dalam proses pengadaan 

maupun proses pemahaman untuk menerapkan tersebut 

menjadi sukar dilakukan sehingga muncul 

kecenderungan menggunakan segelintir metode untuk 

sekedar menyelesaikan pekerjaan tanpa 

mempertimbangkan ketepatan metode dengan sifat 

barang/jasa  

Menengah 

49 akses informasi masyarakat yang ditunjang dengan 

infrastruktur internet dapat dikembangkan untuk 

pemanfaatan pelayanan tugas-tugas pada unit pelaksana 

yang memiliki tugas berbeda, mulai dari pemanfaatan 

pendaftaran pengguna badan usaha/perorangan secara 

online, e-learning, dan lain-lain 

Menengah 

50 adanya integrasi penyeragaman dokumen dan standar 

yang jelas dengan prosedur yang terukur dan memiliki 

standar baku sehingga dapat mempercepat proses 

pembelajaran dan menekan stigma negatif aparatur 

bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah 

proses yang sulit untuk dimulai proses belajarnya 

Menengah 

51 Pola pengelolaan dokumen masih belum tertib 

administrasi dan memiliki kemungkinan penolakan dari 

aparatur untuk melaksanakan prosedur baku pengelolaan 

arsip pengadaan barang dan jasa 

Menengah 

52 integrasi e-Office terhadap sistem informasi kinerja 

penyedia telah meminimalkan keharusan untuk 

melakukan pekerjaan berulang setiap mengikuti e-

Tendering, dalam metode proses pemilihan penyedia 

tertentu penyedia cukup menginputkan harga penawaran 

saja 

Menengah 

53 SENGAJA DI KOSONGKAN SENGAJA 

DIKOSONGKAN 

54 pemanfaatan teknologi informasi pada manajemen 

perkantoran moderen dapat memudahkan kerjaan 

clerical sehingga sumber daya manusia dapat berfokus 

pada permasalahan dan tantangan inti dalam proses 

pengadaan barang dan jasa 

Menengah 
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55 ketiadaan analisis pada e-office yang belum terintegrasi 

pada proses pengadaan barang dan jasa di Bagian 

pengadaan barang dan jasa memberikan kendala bagi 

bagian pengadaan barang dan jasa untuk dapat memiliki 

rekam jejak yang baik dalam mengolah history pekerjaan 

jasa konstruksi, sehingga kecil kemungkinan untuk dapat 

melakukan rekomendasi pengkajian ulang HPS, dengan 

kata lain efisiensi yang timbul dalam penetapan HPS 

hampir sepenuhnya diserahkan pada kemampuan Pejabat 

Pembuat Komitmen 

Menengah 

56 komitmen dalam mengembangkan kualitas, kuantitas, 

dan proporsionalitas aparatur pelaku pengadaan barang 

dan jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

57 Belum terpenuhinya SDM dan terdapat ketidakmerataan 

kemampuan dalam menyikapi kompetisi dunia usaha 

antara menterjemahkan kebutuhan akan pengadaan 

barang jasa berkualitas agar memperoleh hasil 

pengadaan yang memenuhi prinsip value for money 

Sangat Rendah 

58 Keragaman latar belakang dan pengetahuan serta 

terdapat unit organisasi yang hanya melaksanakan 

pelayanan sekedarnya tanpa ditunjang pengetahuan 

regulasi peraturan perundangan dalam proses pengadaan 

barang dan jasa membuat pemanfaatan teknologi 

informasi tidak berjalan sesuai rancangan pemerintah 

pusat sehingga malah menimbulkan hambatan dari 

proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya 

semakin efisien dengan adanya teknologi informasi 

Rendah 

59 Keragaman latar belakang dan pengetahuan serta 

terdapat unit organisasi yang hanya melaksanakan 

pelayanan sekedarnya tanpa ditunjang pengetahuan 

regulasi peraturan perundangan dalam proses pengadaan 

barang dan jasa membuat pemanfaatan teknologi 

informasi tidak berjalan sesuai rancangan pemerintah 

pusat sehingga malah menimbulkan hambatan dari 

proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya 

semakin efisien dengan adanya teknologi informasi 

Rendah 

60 Keragaman pengetahuan milik Sumber Daya Manusia 

perlu dikelola dengan menggunakan teknologi informasi 

mengacu dengan pola pengembangan kompetensi 

terencana sehingga dapat semakin mengecilkan jarak 

pengetahuan  

Rendah 

61 Manajemen perkantoran moderen pada Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa perlu dibentuk dan 

ditularkan dalam proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah kab. Kutai Barat sehingga proses pengadaan 

barang dan jasa pemerintah menjadi semakin membaik 

sehingga dapat mengikis stigma negatif yang timbul 

Menengah 

62 kecenderungan pengabaian aturan terhadap persyaratan 

pejabat yang menduduki organisasi pengadaan, 

khususnya yang diluar Bagian pengadaan barang dan 

jasa, sebagai contoh PPK dan Pejabat Pengadaan yang 

diangkat tidak bersertifikat dan belum maksimalnya 

upaya pencegahan dan upaya pemerataan rasio 

penyebaran pemilik sertifikat di tiap OPD 

Menengah 
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63 keragaman pengetahuan khususnya terhadap regulasi 

pengadaan barang dan jasa dan sikap aversif dari unit 

penunjang teknologi informasi dalam mensosialisasikan 

kesempatan untuk mempelajari metode pengadaan 

barang dan jasa secara elektronik membuat jumlah calon 

penyedia lokal yang berpartisipasi untuk memasukkan 

penawaran di dominasi dari luar Kab. Kutai Barat 

Menengah 

64 antar unit organisasi pengadaan tidak memiliki kesamaan 

pemahaman, sehingga pengabaian terhadap masalah 

eksternal seperti iklim dan cuaca apabila diabaikan salah 

satu dengan kegiatan yang berpotensi memperbesar 

hambatan akan memperparah proses pelaksanaan 

pekerjaan 

Menengah 

65 jumlah minim dan kurang berimbang dari sumber daya 

manusia dapat mempermudah dan meringankan beban 

dalam proses penguatan teknis perencanaan dan 

pembinaan  

Menengah 

66 belum adanya perencanaan pengembangan aparatur 

internal maupun eksternal Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa terkait penyusunan HPS dan pelatihan lainnya 

terkait pengelolaan PBJP jasa konstruksi sehingga 

selama ini semua dilakukan berdasarkan kemampuan 

teknis dari latar belakang pendidikan di bidang jasa 

konstruksi / pelatihan yang pernah dilakukan hanya 

sebatas sertifikasi ahli tingkat dasar 

Menengah 

67 komitmen dalam mengembangkan maturitas organisasi 

pengadaan unit pelaksana dan jumlah standarisasi unit 

penunjang teknologi informasi pengadaan barang dan 

jasa 

Sangat Rendah 

68 Maturitas dan tingkatan dari unit pelaksana yang rendah 

dan tingkat pelayanan unit penunjang yang sangat 

rendah belum dapat merespon kompetisi pasar yang 

lebih cepat berkembang 

Sangat Rendah 

69 Maturitas dari unit pelaksana yang terbilang rendah 

sehingga fasilitas moderen yang tersedia tidak 

termanfaatkan dengan baik dan cenderung 

mempengaruhi akuntabilitas dari proses pengadaan 

Menengah 

70 Maturitas organisasi pelaksana dan pembinaan masih 

rendah sehingga tidak memiliki pola pengembangan 

kompetensi yang terencana untuk memanfaatkan 

keragaman metode dalam proses pengadaan barang dan 

jasa 

Menengah 

71 Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan 

dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan maturitas 

yang dimiliki 

Menengah 

72 Meningkatkan maturitas organisasi yang berpengaruh 

pada semakin membaiknya proses pengadaan barang dan 

jasa pemerintah sehingga dapat mengurangi stigma 

negatif terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah 

Sangat Tinggi 
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73 potensi penolakan dari berbagai pihak terlibat untuk 

mengedepankan orientasi pelaksanaan prosedural lebih 

ke arah orientasi pada proses yang sesuai dengan 

regulasi sebagai akibat dari organisasi pengadaan barang 

dan jasa pemerintah Kab. Kutai Barat yang semakin 

tinggi level maturitasnya ketimbang berorientasi pada 

hasil akhir saja 

Tinggi 

74 maturitas organisasi pengadaan barang dan jasa 

pemerintah belum diimbangi dengan bertambahnya 

tingkatlayanan terstandar pada unit penunjang teknologi 

informasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat 

Tinggi 

75 manajemen tata kelola proses pemilihan penyedia yang 

semakin matang dapat membantu meminimalisir 

permasalahan eksternal  

Tinggi 

76 Rendahnya maturitas saat ini dikarenakan belum 

tersedianya pembinaan sehingga menimbulkan 

kekurangan tenaga SDM yang memenuhi persyaratan 

untuk dapat meningkatkan syarat maturitas 

Tinggi 

77 maturitas masih rendah di bidang manajemen sumber 

daya manusia PBJP 

Tinggi 

78 komitmen dalam mensosialisasikan dan menstandarisasi 

proses bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

79 Tidak tersosialisasikan/tidak terdapat standar pelayanan 

yang baku dalam teknis pelaksanaan proses pengadaan 

barang dan jasa menyebabkan ketidakseragaman dalam 

kualitas keluaran dari proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah 

Sangat Rendah 

80 secara regulasi maupun dari aplikasi e-procurement yang 

sudah digunakan proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah sudah termasuk moderen, namun mutu baku 

dan standar pelaksanaannya belum ditetapkan pada 

tingkat Kab. Kutai Barat, sehingga hasil pekerjaan 

menjadi sangat bervariasi diakibatkan keragaman 

pengetahuan dan sosialisasi yang pernah diterima tiap 

aparatur dalam organisasi pengadaan barang dan jasa 

bervariasi 

Rendah 

81 belum terstandarnya proses pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa untuk tiap ragam pengadaan barang dan 

jasa 

Rendah 

82 Mensosialisasikanproses, standar, mutu baku, waktu 

pelayanan, dan maklumat pelayanan dengan 

menggunakan sarana teknologi informasi 

Rendah 

83 Perlu dibentuk strategi kehumasan guna melakukan 

sosialisasi proses pengadaan barang dan jasa yang benar 

dan tidak menyimpang 

Tinggi 

84 terdapat potensi untuk tidak tahu / tidak mau tahu atas 

standar prosedural pengadaan barang dan jasa 

pemerintah 

Tinggi 

85 sosialisasi standar baku proses pengadaan barang dan 

jasa pemerintah harus disosialisasikan untuk dapat 

meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan publik 

Tinggi 
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86 mutu baku dan standarisasi yang ada dapat terpengaruh 

pada kondisi alam 

Tinggi 

87 standar mutu baku penyimpanan dokumen yang tidak 

ada pada proses perencanaan dan pembinaan 

Tinggi 

88 tidak pernah ada sosialisasi dalam melaksanakan proses 

PBJP dalam jasa konstruksi, khususnya bagi OPD yang 

tidak membidangi Pekerjaan Umum 

Menengah 

89 Komitmen dalam menyusun dan melaksanakan proses 

manajemen resiko dalam pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki 

Sangat Rendah 

90 Minim/ketiadaan manajemen resiko terkait proses 

pengadaan barang dan jasa sehingga tidak dapat 

mengimbangi permasalahan yang muncul, terutama 

menyikapi pesatnya persaingan dari sisi penyedia barang 

jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

91 proses penanganan permasalahan dan manajemen resiko 

dikelola secara individu per-aparatur yang melaksanakan 

sehingga akuntabilitas nya cederung tidak konsisten dan 

mudah di deteksi karena pelaksanaannya sudah 

menggunakan teknologi informasi 

Rendah 

92 kurangnya pemahaman dalam manajemen resiko dan 

keragaman metode pengadaan, sehingga melaksanakan 

metode pengadaan yang kurang sesuai dan berpotensi 

menimbulkan masalah  

Rendah 

93 Pemanfaatan teknologi informasi untuk melaksanakan 

sebagian dari implementasi manajemen resiko dari 

bagian pengadaan barang dan jasa 

Rendah 

94 urgensi manajemen resiko di tingkat Pokja ULP dan 

Pejabat Pembuat Komitmen pemilik paket pekerjaan di 

SKPD, agar proses pengadaan barang dan jasa memiliki 

resiko yang dapat dikendalikan 

Tinggi 

95 terdapat potensi kelalaian dan pengabaian pada prosedur 

yang menyebabkan timbulnya resiko yang seharusnya 

bisa dikelola 

Tinggi 

96 perlunya manajemen resiko dalam menghadapi 

kemungkinan penanganan masalah yang timbul akibat 

ketidakpahaman publik terhadap proses pengadaan 

barang dan jasa pemerintah 

Tinggi 

97 manajemen resiko terhadap kondisi eksternal seperti 

kondisi cuaca ini dapat dipetakan secara rutin sehingga 

menjadi bahan kendali dan penangan resiko di masa 

mendatang 

Tinggi 

98 manajemen resiko tidak ada pada proses perencanaan 

dan pembinaan  

Tinggi 

99 tidak terdapat manajemen resiko secara spesifik pada 

pekerjaan jasa konstruksi yang memiliki sangat banyak 

variabel permasalahan beresiko 

Menengah 

100 komitmen dalam mengelola sumber daya manusia, 

khususnya menghadapi turnover SDM 

Sangat Rendah 
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101 Manajemen pengetahuan yang tidak terdefinisi dengan 

baik menyebabkan proses pengadaan barang dan jasa 

lebih berorientasi pada personal ketimbang sistematis 

sehingga bila terjadi relokasi sumber daya manusia 

terjadi perubahan yang berdampak pada keluaran / 

output 

Sangat Rendah 

102 Belum dilaksanakannya pola pengembangan karir yang 

berkesinambungan dan terus menerus mencetak 

kaderisasi aparatur pengadaan barang dan jasa sehingga 

ketika terjadi perganitan SDM maka proses pengadaan 

barang dan jasa menjadi cukup terpengaruh 

Rendah 

103 Ketiadaan sistem pengelolaan pengetahuan yang baik 

sehingga tidak terjadi sinergi dan cenderung berjalan 

sendiri-sendiri dalam proses pengembangan, 

pemanfaatan dan pertukaran pengetahuan terkait 

keragaman metode yang digunakan oleh tiap-tiap 

personil, khususnya pada personil Pokja selaku operating 

core agar dapat mencapai kesuksesan organisasi secara 

kolektif atas kinerja individu 

Rendah 

104 pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola 

kemungkinan terjadinya turnover, sebagai pintu masuk 

rekruitmen atau sejenisnya terkait HRD pada SDM 

Rendah 

105 Pengembangan knowledge management system yang 

dinamis didukung dengan kulturasi organisasi 

pembelajar, sehingga terjadi transfer dan saling berbagi 

pengetahuan terkait pengadaan barang dan jasa agar 

proses penanganan masalah dan resiko tidak bergantung 

pada satu orang saja 

Tinggi 

106 potensi penolakan terhadap regulasi yang berdampak 

pada kemungkinan turnover sumber daya manusia pada 

pengadaan barang dan jasa pemerintah 

Tinggi 

107 standarisasi proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah dalam melaksanakan proses pengadaan 

barang dan jasa untuk dapat tetap memberikan pelayanan 

yang standar tanpa harus melihat siapa aparatur yang 

melayani 

Tinggi 

108 saat terjadi turnover khususnya pada pihak PPK yang 

digantikan oleh PPK baru kecenderungan pengabaian 

pada resiko karena cuaca cenderung diabaikan sehingga 

pelatihan secara berkesinambungan perlu dilaksanakan 

Tinggi 

109 belum adanya proses manajemen pengetahuan yang 

memiliki karakteristik kaderisasi sehingga cenderung 

bergantung pada beberapa orang tertentu sehingga 

memungkinkan adanya stagnansi hingga kemacetan pada 

saat proses pengadaan barang dan jasa apabila orang 

tersebut keluar / tidak aktif dalam organisasi 

Tinggi 

110 pola yang dilakukan selama ini adalah ketergantungan 

ahli PBJP dan kecenderungan spesialisasi pada pekerjaan 

jasa konstruksi  

Menengah 

111 Komitmen dalam mengintegrasikan Unit Kerja 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerinta 

Sangat Rendah 
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112 Disintegrasi pada unit organisasi terkait pengadaan 

barang dan jasa pemerintah menyebabkan pelayanan 

tidak selaras dengan kondisi kompetisi dunia usaha yang 

lebih mementingkan kemudahan dalam melaksanakan 

aktifitasnya yang semakin efisien  

Sangat Rendah 

113 Proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kab. 

Kutai Barat masih terdisintegrasi dan cenderung lebih 

mengedepankan ego sektoral alih-alih bersinergi 

mencapai hasil yang lebih tinggi yang bisa diperoleh dari 

ekosistem barang dan jasa pemerintah yang semakin 

moderen dan akuntabel 

Rendah 

114 keterbukaan informasi melalui akses teknologi informasi 

dan kemudahan yang ditawarkan membuat masyarakat 

terbiasa dengan kemudahan yang merupakan manfaat 

teknologi informasi, tidak terintegrasinya beberapa 

fungsi dalam proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah di Kab. Kutai Barat membuat pelayanan 

memiliki kepincangan, terutama dari sisi pelayanan 

terhadap masyarakat pelaku dunia usaha di Kab. Kutai 

Barat yang belum mengenal dengan baik proses 

pengadaan barang jasa melalui sistem informasi 

pengadaan barang dan jasa yang merupakan tulang 

punggung dari proses pengadaan barang dan jasa 

Rendah 

115 Membuat integrasi antar aplikasi pelaksanaan tugas unit-

unit dalam pengadaan barang dan jasa sehingga 

tersosialisasikannya pemisahan tugas secara tegas sesuai 

dengan ruang lingkup tugasnya 

Rendah 

116 integrasi proses pengadaan barang dan jasa dalam satu 

pintu mempermudah proses pelayanan, dan memperkecil 

kemungkinan persepsi negatif dari masyarakat dan/atau 

pengguna jasa, karena cukup datang ke satu tempat 

semua urusan terkait pengadaan barang dan jasa dapat 

dilayani dengan jelas, baik itu pelayanan pada sisi 

pelaksana, sisi pembinaan dan pendampingan hukum 

dan regulasi, dan sisi penunjang teknologi informasi 

Tinggi 

117 kemungkinan tidak dapat merekrut SDM yang telah 

terbiasa mengerjakan proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah sebagai pegawai tetap bagian pengadaan 

barang dan jasa pemerintah 

Tinggi 

118 integrasi satu pintu pada pelayanan pengadaan barang 

dan jasa yang diperkuat dengan strategi 

kehumasan/sosialisasi sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman masyarakat  

Tinggi 

119 Potensi gangguan eksternal dari alam umumnya 

cenderung kurang diperhatikan sehingga berpotensi 

merugikan para pihak yang terkait, khususnya pada 

teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa setelah 

terpilihnya penyedia barang dan jasa pemerintah 

Tinggi 

120 unit organisasi pada pengadaan barang dan jasa tersebar 

dan disintegrasi sehingga perencanaan dan pengendalian  

terkadang tumpang tindih dan inkonsisten sehingga 

menimbulkan kerancuan / kebingungan / ambigu 

Tinggi 



56 
 

121 Efektifitas dan efisiensi dalam pekerjaan konstruksi 

belum menjadi hal yang langsung dipikirkan 

dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa yang 

diatur secara regulasi dan aplikasi teknologi informasi 

terdisintegrasi sehingga lebih banyak berkutat pada hal 

teknis input dan output aplikasi yang menguras waktu 

dan melelahkan 

Menengah 

122 Komitmen dalam perbaikan mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas layanan LPSE sebagai sistem 

informasi pengadaan nasional yang digunakan dalam 

proses pengadaan barang jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

123 Ketiadaan peningkatan layanan pengadaan secara 

elektronik menyebabkan dunia usaha kesulita untuk 

berkompetisi dalam pasar persaingan pengadaan barang 

jasa di Kab. Kutai Barat 

Sangat Rendah 

124 ketiadaan peningkatan layanan pengadaan barang jasa 

pemerintah yang sesuai dengan standar LKPP sehingga 

menyebabkan ketimpangan dan mempengaruhi 

akuntabilitas 

Rendah 

125 pelayanan di bidang layanan pengadaan barang jasa 

secara elektronik khususnya standarisasi yang 

bersentuhan langsung pada masyarakat Kab. Kutai Barat 

tidak memiliki standarisasi peningkatan, dan cenderung 

tidak diketahui keberadaannya 

Rendah 

126 pemanfaatan teknologi informasi untuk melaksanakan 

sebagian standar LPSE:2014 dari LKPP yang dapat 

diketahui dan diakses masyarakat 

Rendah 

127 Ketiadaan peningkatan kualitas layanan penunjang  

sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh LKPP hingga 

saat ini menimbulkan persepsi ketertutupannya 

kesempatan karena kurang familiar dengan moderenisasi 

pengadan yang dapat diakses secara luas melalui media 

teknologi informasi dan sekaligus berdampak stagnansi 

dalam proses pengadaan secara elektronik yang 

seharusnya pemanfaatannya dapat dilakukan secara luas, 

khususnya pada masyarakat pelaku dunia usaha di Kab. 

Kutai Barat  

Tinggi 

128 adanya potensi penolakan terhadap peningkatan standar 

layanan unit penunjang teknologi informasi 

Tinggi 

129 prioritas terhadap standarisasi layanan unit penunjang 

teknologi informasi pada standarisasi yang bersentuhan 

langsung dan mampu merespon kebutuhan pelaku usaha 

Tinggi 

130 penanganan krisis pada gangguan alam merupakan salah 

satu standarisasi yang telah ditetapkan oleh LKPP dalam 

Standar LPSE:2014 

Menengah 

131 lemahnay pembinaan terkait perencanaan dan pembinaan 

khususnya pada urusan pengadaan barang jasa yang 

termasuk dalam ranah penunjang elektronik 

Menengah 

132 minimnya pengetahuan terkait kerumitan PBJP kategori 

pekerjaan jasa konstruksi dapat dengan mudah 

dikacaukan oleh pihak penunjang teknologi informasi 

yang tidak melaksanakan kegiatannya dengan 

standarisasi layanan yang baik 

Menengah 
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133 Komitmen dalam ketersediaan prasarana dan sarana 

yang sesuai dengan standar kelayakan dalam operasional 

Sangat Rendah 

134 Prasarana dan Sarana yang minim dalam proses 

pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kab. 

Kutai Barat 

Sangat Rendah 

135 belum terlaksananya analisis kebutuhan dan pemenuhan 

prasarana dan sarana untuk mendukung proses 

pengadaan barang jasa pemerintah yang moderen dan 

akuntabel 

Rendah 

136 belum adanya perencanaan berbasis kebutuhan akan 

pengembangan sarana penunjang pengembangan 

kompetensi dan hal-hal terkait untuk memanfaatkan 

keragaman metode pengadaan 

Rendah 

137 melaksanakan dan mensosialisasikan analisis kebutuhan 

yang sesuai dengan standar kebutuhan prasarana dan 

sarana menggunakan teknologi informasi yang 

dipublikasikan pada masyarakat sehingga meningkatkan 

akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat pada bagian 

pengadaan barang dan jasa 

Rendah 

138 Minimnya perangkat prasarana dan sarana penunjang 

dalam pelayanan  

Tinggi 

139 kurangnya prasarana dan saran sehingga tidak dapat 

menunjang proses pengadaan barang dan jasa sesuai 

ketentuan berlaku 

Tinggi 

140 prasarana dan sarana penunjang dalam pelayanan dunia 

usaha selama proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah 

Tinggi 

141 prasarana dan sarana yang menunjang untuk proses 

teknis pengadaan barang dan jasa dalam perencanaan 

kebutuhannya perlu mempertimbangkan kondisi 

eksternal 

Menengah 

142 belum terdapat prasarana dan sarana yang memadai 

untuk melakukan pembinaan dan perencanaan di semua 

lini 

Menengah 

143 prasarana dan sarana belum menunjang efisiensi dan 

efektifitas value for money pada jasa konstruksi 

Menengah 

 

Selanjutnya berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi pada unit organisasi dalam 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa maka selanjutnya dapat dibagi isu strategis disusun 

mulai dari prioritas tertinggi sebagai berikut : 
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Tabel 12 

Daftar Uraian Isu Strategis Dibagi Berdasarkan Sasaran Strategis 

1 Cakupan 
Meningkatnya 
Level Maturitas 
ULP (Level 5 
tertinggi) 

Meningkatkan maturitas organisasi yang berpengaruh 
pada semakin membaiknya proses pengadaan barang 
dan jasa pemerintah sehingga dapat mengurangi 
stigma negatif terkait pengadaan barang dan jasa 
pemerintah 

Sangat Tinggi 

potensi penolakan dari berbagai pihak terlibat untuk 
mengedepankan orientasi pelaksanaan prosedural 
lebih ke arah orientasi pada proses yang sesuai 
dengan regulasi sebagai akibat dari organisasi 
pengadaan barang dan jasa pemerintah Kab. Kutai 
Barat yang semakin tinggi level maturitasnya 
ketimbang berorientasi pada hasil akhir saja 

Tinggi 

manajemen resiko tidak ada pada proses perencanaan 
dan pembinaan  

Tinggi 

standarisasi proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah dalam melaksanakan proses pengadaan 
barang dan jasa untuk dapat tetap memberikan 
pelayanan yang standar tanpa harus melihat siapa 
aparatur yang melayani 

Tinggi 

Minimnya perangkat prasarana dan sarana penunjang 
dalam pelayanan  

Tinggi 

standar mutu baku penyimpanan dokumen yang tidak 
ada pada proses perencanaan dan pembinaan  

Tinggi 

Integritas organisasi dan nilai-nilai budaya, kode etik, 
dan prinsip-prinsip pengadaan yang dituangkan dalam 
regulasi kedaerahan yang disosialisasikan diharapkan 
dapat mengikis keraguan dan stigma negatif aparatur 
sipil negara dalam berkarir pada bidang pengadaan 
barang dan jasa 

Menengah 
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pemanfaatan teknologi informasi pada manajemen 
perkantoran moderen dapat memudahkan kerjaan 
clerical sehingga sumber daya manusia dapat berfokus 
pada permasalahan dan tantangan inti dalam proses 
pengadaan barang dan jasa 

Menengah 

ketiadaan analisis pada e-office yang belum 
terintegrasi pada proses pengadaan barang dan jasa di 
Bagian pengadaan barang dan jasa memberikan 
kendala bagi bagian pengadaan barang dan jasa untuk 
dapat memiliki rekam jejak yang baik dalam mengolah 
history pekerjaan jasa konstruksi, sehingga kecil 
kemungkinan untuk dapat melakukan rekomendasi 
pengkajian ulang HPS, dengan kata lain efisiensi yang 
timbul dalam penetapan HPS hampir sepenuhnya 
diserahkan pada kemampuan Pejabat Pembuat 
Komitmen 

Menengah 

Maturitas dari unit pelaksana yang terbilang rendah 
sehingga fasilitas moderen yang tersedia tidak 
termanfaatkan dengan baik dan cenderung 
mempengaruhi akuntabilitas dari proses pengadaan 

Menengah 

Pemanfaatan teknologi informasi untuk 
mengembangkan dan melaksanakan pelayanan sesuai 
dengan maturitas yang dimiliki 

Menengah 

tidak terdapat manajemen resiko secara spesifik pada 
pekerjaan jasa konstruksi yang memiliki sangat banyak 
variabel permasalahan beresiko 

Menengah 

belum terdapat prasarana dan sarana yang memadai 
untuk melakukan pembinaan dan perencanaan di 
semua lini 

Menengah 

Keragaman pengetahuan milik Sumber Daya Manusia 
perlu dikelola dengan menggunakan teknologi 
informasi mengacu dengan pola pengembangan 
kompetensi terencana sehingga dapat semakin 
mengecilkan jarak pengetahuan  

Rendah 

Mensosialisasikanproses, standar, mutu baku, waktu 
pelayanan, dan maklumat pelayanan dengan 
menggunakan sarana teknologi informasi 

Rendah 

melaksanakan dan mensosialisasikan analisis 
kebutuhan yang sesuai dengan standar kebutuhan 
prasarana dan sarana menggunakan teknologi 
informasi yang dipublikasikan pada masyarakat 
sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan 
masyarakat pada bagian pengadaan barang dan jasa 

Rendah 
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Komitmen pembentukan struktur organisasi yang jelas 
untuk mencapai hasil terbaik dalam Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Sangat Rendah 

Struktur organisasi yang telah dibentuk 
memungkinkan untuk dapat dioptimalkan agar dapat 
menunjang proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang semakin moderen dan akuntabel 

Sangat Rendah 

Adanya trend saat ini agar Pemerintah melaksanakan 
komunikasi secara intens terkait  program-program 
yang dilaksanakannya 

Sangat Rendah 

potensi penolakan terhadap proses pengadaan barang 
dan jasa pemerintah dapat ditekan dengan 
terbentuknya struktur organisasi yang mandiri dan 
permanen yang sudah terbentuk sejauh ini 

Sangat Rendah 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses 
pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara 
rutin sesuai regulasi sejak 2014 sebelum terbentuknya 
struktur organisasi saat ini 

Sangat Rendah 

Memanfaatkan akses teknologi informasi untuk 
berkomunikasi pada masyarakat bahwa proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan 
dengan menggunakan pola kompetensi dan 
profesionalisme untuk meningkatkan kepercayaan 
publik 

Sangat Rendah 

komitmen pimpinan dan pelaksana di daerah dalam 
melaksanakan perkembangan regulasi dan 
melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan 

Sangat Rendah 

perlu diciptakan nya kode etik  dan budaya yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang 
diterapkan secara konsisten agar dalam melaksanakan 
ragam metode pengadaan memang terus konsisten 
dengan tujuan dari pengadaan barang jasa 
pemerintah yang berdaya guna dan tepat sasaran 

Sangat Rendah 
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Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan 
berkomunikasi pada  masyarakat selaku stakeholders 
maka perlu dikomunikasikan nilai-nilai budaya dan 
kode etik beserta tata cara evaluasinya yang 
dilaksanakan untuk menjamin bahwa proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah pada kab. 
Kutai Barat dijalankan sebaik-baiknya 

Sangat Rendah 

komitmen terkait dalam pemanfaatan dan 
pengembangan teknologi informasi dalam 
pengelolaan dokumen yang dihasilkan oleh proses 
pelaksanaan tugas 

Sangat Rendah 

komitmen dalam mengembangkan maturitas 
organisasi pengadaan unit pelaksana dan jumlah 
standarisasi unit penunjang teknologi informasi 
pengadaan barang dan jasa 

Sangat Rendah 

komitmen dalam mensosialisasikan dan 
menstandarisasi proses bisnis pengadaan barang dan 
jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

2 Cakupan 
Bertambahnya 
Sertifikasi 
Standar 
LPSE:2014 dari 
LKPP 

maturitas organisasi pengadaan barang dan jasa 
pemerintah belum diimbangi dengan bertambahnya 
tingkatlayanan terstandar pada unit penunjang 
teknologi informasi yang bersentuhan langsung 
dengan masyarakat 

Tinggi 

Ketiadaan peningkatan kualitas layanan penunjang  
sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh LKPP hingga 
saat ini menimbulkan persepsi ketertutupannya 
kesempatan karena kurang familiar dengan 
moderenisasi pengadan yang dapat diakses secara 
luas melalui media teknologi informasi dan sekaligus 
berdampak stagnansi dalam proses pengadaan secara 
elektronik yang seharusnya pemanfaatannya dapat 
dilakukan secara luas, khususnya pada masyarakat 
pelaku dunia usaha di Kab. Kutai Barat  

Tinggi 

adanya potensi penolakan terhadap peningkatan 
standar layanan unit penunjang teknologi informasi 

Tinggi 
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prioritas terhadap standarisasi layanan unit penunjang 
teknologi informasi pada standarisasi yang 
bersentuhan langsung dan mampu merespon 
kebutuhan pelaku usaha 

Tinggi 

kurangnya prasarana dan saran sehingga tidak dapat 
menunjang proses pengadaan barang dan jasa sesuai 
ketentuan berlaku 

Tinggi 

perkembangan regulasi dan metode pengadaan 
barang dan jasa pemerintah lebih cepat terjadi 
ketimbang proses edukasi terhadap dunia usaha 

Menengah 

akses informasi masyarakat yang ditunjang dengan 
infrastruktur internet dapat dikembangkan untuk 
pemanfaatan pelayanan tugas-tugas pada unit 
pelaksana yang memiliki tugas berbeda, mulai dari 
pemanfaatan pendaftaran pengguna badan 
usaha/perorangan secara online, e-learning, dan lain-
lain 

Menengah 

integrasi e-Office terhadap sistem informasi kinerja 
penyedia telah meminimalkan keharusan untuk 
melakukan pekerjaan berulang setiap mengikuti e-
Tendering, dalam metode proses pemilihan penyedia 
tertentu penyedia cukup menginputkan harga 
penawaran saja 

Menengah 

keragaman pengetahuan khususnya terhadap regulasi 
pengadaan barang dan jasa dan sikap aversif dari unit 
penunjang teknologi informasi dalam 
mensosialisasikan kesempatan untuk mempelajari 
metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik 
membuat jumlah calon penyedia lokal yang 
berpartisipasi untuk memasukkan penawaran di 
dominasi dari luar Kab. Kutai Barat 

Menengah 

antar unit organisasi pengadaan tidak memiliki 
kesamaan pemahaman, sehingga pengabaian 
terhadap masalah eksternal seperti iklim dan cuaca 
apabila diabaikan salah satu dengan kegiatan yang 
berpotensi memperbesar hambatan akan 
memperparah proses pelaksanaan pekerjaan 

Menengah 
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penanganan krisis pada gangguan alam merupakan 
salah satu standarisasi yang telah ditetapkan oleh 
LKPP dalam Standar LPSE:2014 

Menengah 

lemahnay pembinaan terkait perencanaan dan 
pembinaan khususnya pada urusan pengadaan barang 
jasa yang termasuk dalam ranah penunjang elektronik 

Menengah 

minimnya pengetahuan terkait kerumitan PBJP 
kategori pekerjaan jasa konstruksi dapat dengan 
mudah dikacaukan oleh pihak penunjang teknologi 
informasi yang tidak melaksanakan kegiatannya 
dengan standarisasi layanan yang baik 

Menengah 

persepsi berbeda dalam pemahaman resiko eksternal 
seperti kondisi iklim dan cuaca yang beragam antar 
unit dalam organisasi pengadaan dapat berpotensi 
menimbulkan konflik sektoral 

Rendah 

Kurang kuatnya proses pemanfaatan teknologi 
informasi pada Kab. Kutai Barat sehingga pemisahan 
peran tugas semakin mempersulit integrasi proses 
pengadaan barang dan jasa dan berpotensi 
menimbulkan ketidakselarasan 

Rendah 

Keragaman latar belakang dan pengetahuan serta 
terdapat unit organisasi yang hanya melaksanakan 
pelayanan sekedarnya tanpa ditunjang pengetahuan 
regulasi peraturan perundangan dalam proses 
pengadaan barang dan jasa membuat pemanfaatan 
teknologi informasi tidak berjalan sesuai rancangan 
pemerintah pusat sehingga malah menimbulkan 
hambatan dari proses pengadaan barang dan jasa 
yang seharusnya semakin efisien dengan adanya 
teknologi informasi 

Rendah 
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Keragaman latar belakang dan pengetahuan serta 
terdapat unit organisasi yang hanya melaksanakan 
pelayanan sekedarnya tanpa ditunjang pengetahuan 
regulasi peraturan perundangan dalam proses 
pengadaan barang dan jasa membuat pemanfaatan 
teknologi informasi tidak berjalan sesuai rancangan 
pemerintah pusat sehingga malah menimbulkan 
hambatan dari proses pengadaan barang dan jasa 
yang seharusnya semakin efisien dengan adanya 
teknologi informasi 

Rendah 

keterbukaan informasi melalui akses teknologi 
informasi dan kemudahan yang ditawarkan membuat 
masyarakat terbiasa dengan kemudahan yang 
merupakan manfaat teknologi informasi, tidak 
terintegrasinya beberapa fungsi dalam proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kab. Kutai 
Barat membuat pelayanan memiliki kepincangan, 
terutama dari sisi pelayanan terhadap masyarakat 
pelaku dunia usaha di Kab. Kutai Barat yang belum 
mengenal dengan baik proses pengadaan barang jasa 
melalui sistem informasi pengadaan barang dan jasa 
yang merupakan tulang punggung dari proses 
pengadaan barang dan jasa 

Rendah 

ketiadaan peningkatan layanan pengadaan barang 
jasa pemerintah yang sesuai dengan standar LKPP 
sehingga menyebabkan ketimpangan dan 
mempengaruhi akuntabilitas 

Rendah 

pelayanan di bidang layanan pengadaan barang jasa 
secara elektronik khususnya standarisasi yang 
bersentuhan langsung pada masyarakat Kab. Kutai 
Barat tidak memiliki standarisasi peningkatan, dan 
cenderung tidak diketahui keberadaannya 

Rendah 

pemanfaatan teknologi informasi untuk melaksanakan 
sebagian standar LPSE:2014 dari LKPP YANG DAPAT 
DIKETAHUI DAN DIAKSES MASYARAKAT 

Rendah 
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Menyiapkan kemampuan Organisasi Pengadaan 
barang dan Jasa Pemerintah dalam merespon dunia 
usaha yang cenderung berminat untuk melaksanakan 
pengadaan barang jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

Pemisahan tugas yang tepat didukung dengan sarana 
dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan 
tugasnya  

Sangat Rendah 

mengoptimalkan unit-unit organisasi yang berada 
pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk 
mengkomunikasikan masing-masing program kerja 
dan spesialisasi pekerjaannya agar tidak timbul 
kebingungan akan pelaksanaan tugas 

Sangat Rendah 

Implementasi teknologi informasi belum merata 
secara nasional, sehingga timbul ketimpangan dalam 
melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah di Kabupaten Kutai Barat dalam merespon 
kompetitifnya dunia usaha 

Sangat Rendah 

Maturitas dan tingkatan dari unit pelaksana yang 
rendah dan tingkat pelayanan unit penunjang yang 
sangat rendah belum dapat merespon kompetisi pasar 
yang lebih cepat berkembang 

Sangat Rendah 

Disintegrasi pada unit organisasi terkait pengadaan 
barang dan jasa pemerintah menyebabkan pelayanan 
tidak selaras dengan kondisi kompetisi dunia usaha 
yang lebih mementingkan kemudahan dalam 
melaksanakan aktifitasnya yang semakin efisien  

Sangat Rendah 

Komitmen dalam perbaikan mengembangkan dan 
meningkatkan kualitas layanan LPSE sebagai sistem 
informasi pengadaan nasional yang digunakan dalam 
proses pengadaan barang jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

Ketiadaan peningkatan layanan pengadaan secara 
elektronik menyebabkan dunia usaha kesulita untuk 
berkompetisi dalam pasar persaingan pengadaan 
barang jasa di Kab. Kutai Barat 

Sangat Rendah 

3 Cakupan 
Tingkat 
Keberhasilan E-
Tendering 

Perlu dibentuk strategi kehumasan guna melakukan 
sosialisasi proses pengadaan barang dan jasa yang 
benar dan tidak menyimpang 

Tinggi 
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semakin tinggi  sosialisasi standar baku proses pengadaan barang dan 
jasa pemerintah harus disosialisasikan untuk dapat 
meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan publik 

Tinggi 

mutu baku dan standarisasi yang ada dapat 
terpengaruh pada kondisi alam 

Tinggi 

standar mutu baku yang tidak ada pada proses 
evaluasi dan penyelesaian sanggah 

Tinggi 

terdapat potensi kelalaian dan pengabaian pada 
prosedur yang menyebabkan timbulnya resiko yang 
seharusnya bisa dikelola 

Tinggi 

perlunya manajemen resiko dalam menghadapi 
kemungkinan penanganan masalah yang timbul akibat 
ketidakpahaman publik terhadap proses pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 

Tinggi 

integrasi satu pintu pada pelayanan pengadaan 
barang dan jasa yang diperkuat dengan strategi 
kehumasan/sosialisasi sehingga dapat meningkatkan 
pemahaman masyarakat  

Tinggi 

prasarana dan sarana penunjang dalam pelayanan 
dunia usaha selama proses pengadaan barang dan 
jasa pemerintah 

Tinggi 

Regulasi dan prosedur dalam pengadaan barang dan 
jasa semakin disederhanakan dan telah terdapat total 
8 Peraturan terkait pengadaan barang jasa sejak tahun 
2003, sehingga masyarakat pelaku badan usaha telah 
terbiasa dengan ekosistem pengadaan barang dan 
jasa pemerintah yang semakin lama semakin membaik 

Menengah 
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Manajemen perkantoran moderen pada Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa perlu dibentuk dan 
ditularkan dalam proses pengadaan abrang dan jasa 
pemerintah kab. Kutai Barat sehingga proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi 
semakin membaik sehingga dapat mengikis stigma 
negatif yang timbul 

Menengah 

Maturitas organisasi pelaksana dan pembinaan masih 
rendah sehingga tidak memiliki pola pengembangan 
kompetensi yang terencana untuk memanfaatkan 
keragaman metode dalam proses pengadaan barang 
dan jasa 

Menengah 

tidak pernah ada sosialisasi dalam melaksanakan 
proses PBJP dalam jasa konstruksi, khususnya bagi 
OPD yang tidak membidangi Pekerjaan Umum 

Menengah 

prasarana dan sarana belum menunjang efisiensi dan 
efektifitas value for money pada jasa konstruksi 

Menengah 

Pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah telah 
memiliki standar profesional masing-masing, sehingga 
kedepan akan terdapat tenaga profesional berbasis 
kompetensi yang profesional dan memiliki 
pengetahuan regulasi peraturan perundangan yang 
memadai sehingga dapat mereduksi penolakan 
terhadap proses pengadaan barang dan jasa untuk 
dapat berjalan semestinya 

Rendah 

Operating core profesional berbasis kompetensi 
memungkinkan pembinaan dilakukan 
berkesinambungan 

Rendah 

belum terlaksananya analisis kebutuhan dan 
pemenuhan prasarana dan sarana untuk mendukung 
proses pengadaan barang jasa pemerintah yang 
moderen dan akuntabel 

Rendah 

pengaruh kondisi lingkungan tidak dapat diprediksi 
dan berpengaruh pada kualitas pekerjaan tidak peduli 
seberapa baiknya struktur organisasi 

Sangat Rendah 

Organisasi dapat dikembangkan untuk memiliki 
budaya memfasilitasi dan melakukan pembinaan 
terkait lemahnya perencanaan  

Sangat Rendah 
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komitmen dalam melaksanakan integrasi pekerjaan 
yang memiliki pemisahan pekerjaan secara konsisten 
pada struktur yang sudah terbentuk 

Sangat Rendah 

garis tegas pemisahan peran antar unit kerja yang 
berada di dalam organisasi Bagian Pengadaan Barang 
dan Jasa telah selaras dengan arahan LKPP selaku 
pembuat kebijakan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah dan didukung dengan pemanfaatan 
teknologi informasi yang berpotensi mewujudkan 
pengadaan barang dan jasa yang moderen dan 
akuntabel 

Sangat Rendah 

Dukungan komitmen kuat Pemerintah pusat dalam 
membuat pengadaan barang dan jasa semakin 
moderen dan akuntabel dengan terus 
dikembangkannya produk penunjang proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

komitmen dalam mengembangkan kualitas, kuantitas, 
dan proporsionalitas aparatur pelaku pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

Komitmen dalam ketersediaan prasarana dan sarana 
yang sesuai dengan standar kelayakan dalam 
operasional 

Sangat Rendah 

Prasarana dan Sarana yang minim dalam proses 
pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah 
Kab. Kutai Barat 

Sangat Rendah 

4 Cakupan 
Terpenuhinya 
penambahan 
sumber daya 
manusia 
operating core 
yang 
permanen 
dan/atau 
berstatus 
jabatan 
fungsional 

manajemen tata kelola proses pemilihan penyedia 
yang semakin matang dapat membantu meminimalisir 
permasalahan eksternal  

Tinggi 

maturitas masih rendah di bidang manajemen sumber 
daya manusia PBJP 

Tinggi 

urgensi manajemen resiko di tingkat Pokja ULP dan 
Pejabat Pembuat Komitmen pemilik paket pekerjaan 
di SKPD, agar proses pengadaan barang dan jasa 
memiliki resiko yang dapat dikendalikan 

Tinggi 

manajemen resiko terhadap kondisi eksternal seperti 
kondisi cuaca ini dapat dipetakan secara rutin 
sehingga menjadi bahan kendali dan penangan resiko 
di masa mendatang 

Tinggi 
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Pengembangan knowledge management system yang 
dinamis didukung dengan kulturasi organisasi 
pembelajar, sehingga terjadi transfer dan saling 
berbagi pengetahuan terkait pengadaan barang dan 
jasa agar proses penanganan masalah dan resiko tidak 
bergantung pada satu orang saja 

Tinggi 

saat terjadi turnover khususnya pada pihak PPK yang 
digantikan oleh PPK baru kecenderungan pengabaian 
pada resiko karena cuaca cenderung diabaikan 
sehingga pelatihan secara berkesinambungan perlu 
dilaksanakan 

Tinggi 

belum adanya proses manajemen pengetahuan yang 
memiliki karakteristik kaderisasi sehingga cenderung 
bergantung pada beberapa orang tertentu sehingga 
memungkinkan adanya stagnansi hingga kemacetan 
pada saat proses pengadaan barang dan jasa apabila 
orang tersebut keluar / tidak aktif dalam organisasi 

Tinggi 

Menjelaskan bahwa operating core dalam pengadaan 
barang jasa pemerintah sudah berbasis kompetensi 
dan siap diterapkan dengan kejelasan pengukuran dan 
prosedur kerja yang telah terintegrasi dan siap 
dilaksanakan 

Menengah 

Keragaman metode dalam proses pengadaan 
membuat proses pengelolaan dokumen dalam proses 
pengadaan maupun proses pemahaman untuk 
menerapkan tersebut menjadi sukar dilakukan 
sehingga muncul kecenderungan menggunakan 
segelintir metode untuk sekedar menyelesaikan 
pekerjaan tanpa mempertimbangkan ketepatan 
metode dengan sifat barang/jasa  

Menengah 

jumlah minim dan kurang berimbang dari sumber 
daya manusia dapat mempermudah dan meringankan 
beban dalam proses penguatan teknis perencanaan 
dan pembinaan  

Menengah 

belum adanya perencanaan pengembangan aparatur 
internal maupun eksternal Bagian Pengadaan Barang 
dan Jasa terkait penyusunan HPS dan pelatihan 
lainnya terkait pengelolaan PBJP jasa konstruksi 
sehingga selama ini semua dilakukan berdasarkan 
kemampuan teknis dari latar belakang pendidikan di 
bidang jasa konstruksi / pelatihan yang pernah 
dilakukan hanya sebatas sertifikasi ahli tingkat dasar 

Menengah 

pola yang dilakukan selama ini adalah ketergantungan 
ahli PBJP dan kecenderungan spesialisasi pada 
pekerjaan jasa konstruksi  

Menengah 
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Efektifitas dan efisiensi dalam pekerjaan konstruksi 
belum menjadi hal yang langsung dipikirkan 
dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa yang 
diatur secara regulasi dan aplikasi teknologi informasi 
terdisintegrasi sehingga lebih banyak berkutat pada 
hal teknis input dan output aplikasi yang menguras 
waktu dan melelahkan 

Menengah 

telah terdapat grand design operating core aparatur 
pengadaan barang dan jasa pemerintah secara 
nasional dalam menghadapi proses pemilihan 
penyedia barang dan jasa sehingga diharapkan dapat 
menghasilkan proses pengadaan yang kompetitif 

Rendah 

pengaruh kondisi lingkungan tidak dapat diprediksi 
dan berpengaruh pada kualitas pekerjaan dapat 
dijadikan faktor terkait dalam proses perencanaan 
untuk meminimalkan resiko, pengembangan 
operating core berbasis kompetensi sangat erat 
terkait dengan hal ini, khususnya untuk pekerjaan jasa 
konstruksi 

Rendah 

pemilihan dan pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa yang baik khususnya pada jasa konstruksi yang 
dilaksanakan oleh tenaga aparatur profesional dan 
berbasis kompetensi dapat mendorong beban 
kompetisi jasa konstruksi yang lebih baik 

Rendah 

Bahwa kesempatan untuk berkarir di bidang 
pengadaan barang dan jasa dapat berjenjang dan 
memiliki pemisahan yang tegas, sehingga terdapat 
kesempatan memilih untuk bergerak di bidang 
pelaksana. Pembinaan pengadaan barang dan jasa, 
dan fungsi penunjang  

Rendah 

secara regulasi maupun dari aplikasi e-procurement 
yang sudah digunakan proses pengadaan barang dan 
jasa pemerintah sudah termasuk moderen, namun 
mutu baku dan standar pelaksanaannya belum 
ditetapkan pada tingkat Kab. Kutai Barat, sehingga 
hasil pekerjaan menjadi sangat bervariasi diakibatkan 
keragaman pengetahuan dan sosialisasi yang pernah 
diterima tiap aparatur dalam organisasi pengadaan 
barang dan jasa bervariasi 

Rendah 

belum terstandarnya proses pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa untuk tiap ragam pengadaan barang 
dan jasa 

Rendah 

proses penanganan permasalahan dan manajemen 
resiko dikelola secara individu per-aparatur yang 
melaksanakan sehingga akuntabilitas nya cederung 
tidak konsisten dan mudah di deteksi karena 
pelaksanaannya sudah menggunakan teknologi 
informasi 

Rendah 
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kurangnya pemahaman dalam manajemen resiko dan 
keragaman metode pengadaan, sehingga 
melaksanakan metode pengadaan yang kurang sesuai 
dan berpotensi menimbulkan masalah  

Rendah 

belum adanya perencanaan berbasis kebutuhan akan 
pengembangan sarana penunjang pengembangan 
kompetensi dan hal-hal terkait untuk memanfaatkan 
keragaman metode pengadaan 

Rendah 

Mengkomunikasikan struktur organisasi barang dan 
jasa pmerintah Kab. Kutai Barat yang unggul dan 
memiliki kejelasan, sehingga dapat meminimalisir 
keengganan dari Aparatur untuk berkarir di bidang 
pengadaan barang dan jasa dengan kejelasan 
anggaran yang memiliki kepastian 

Sangat Rendah 

Komitmen dalam mengembangkan operating core 
berbasis kompetensi 

Sangat Rendah 

Mempersiapkan profesional berbasis kompetensi 
dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia 
barang jasa dalam persaingan yang cukup tinggi 

Sangat Rendah 

Pengembangan kompetensi yang telah memiliki alur 
yang jelas memberikan peluang dan potensi untuk 
memanfaatkan keragaman metode pengadaan guna 
memperoleh hasil pengadaan barang dan jasa yang 
mensejahterakan dan sesuai dengan sifat 
pekerjaannya 

Sangat Rendah 

Tidak tersosialisasikan/tidak terdapat standar 
pelayanan yang baku dalam teknis pelaksanaan proses 
pengadaan barang dan jasa menyebabkan 
ketidakseragaman dalam kualitas keluaran dari proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

Komitmen dalam menyusun dan melaksanakan proses 
manajemen resiko dalam pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki 

Sangat Rendah 

5 Cakupan 
tingkat 
efisiensi 
penghematan 
atas proses 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa melalui 
Bagian 

integrasi proses pengadaan barang dan jasa dalam 
satu pintu mempermudah proses pelayanan, dan 
memperkecil kemungkinan persepsi negatif dari 
masyarakat dan/atau pengguna jasa, karena cukup 
datang ke satu tempat semua urusan terkait 
pengadaan barang dan jasa dapat dilayani dengan 
jelas, baik itu pelayanan pada sisi pelaksana, sisi 
pembinaan dan pendampingan hukum dan regulasi, 
dan sisi penunjang teknologi informasi 

Tinggi 
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Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 

unit organisasi pada pengadaan barang dan jasa 
tersebar dan disintegrasi sehingga perencanaan dan 
pengendalian  terkadang tumpang tindih dan 
inkonsisten sehingga menimbulkan kerancuan / 
kebingungan / ambigu 

Tinggi 

penguatan regulasi dan perbaikan celah-celah regulasi 
pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat 
memperkuat proses perencanaan dan pembinaan 
yang semakin mengedepankan asas value for money 

Menengah 

prasarana dan sarana yang menunjang untuk proses 
teknis pengadaan barang dan jasa dalam perencanaan 
kebutuhannya perlu mempertimbangkan kondisi 
eksternal 

Menengah 

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara 
sistem yang memanfaatkan teknologi informasi telah 
mengikuti ketentuan dari alur proses bisnis 
penggunaan aplikasi yang telah ditetapkan, sehingga 
mau tidak mau proses pengaadaan barang dan jasa 
bertransformasi mengikuti regulasi dan tidak dapat di 
tolak bahkan di-intervensi 

Rendah 

pemisahan tugas dan pemisahan media teknologi 
informasi yang difasilitasi teknologi informasi 
meminimalkan proses tatap muka antar calon 
penyedia barang dan jasa pemerintah sehingga 
semakin memperkecil kemungkinan penyimpangan 

Rendah 

Dengan adanya regulasi yang semakin memudahkan 
pelaku usaha maka kompetisi akan semakin berbasis 
pada value for money dan diharapkan dapat 
menimbulkan kompetisi yang memberikan daya 
ungkit bagi daerah di bidang jasa konstruksi 

Rendah 

Proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah 
Kab. Kutai Barat masih terdisintegrasi dan cenderung 
lebih mengedepankan ego sektoral alih-alih bersinergi 
mencapai hasil yang lebih tinggi yang bisa diperoleh 
dari ekosistem barang dan jasa pemerintah yang 
semakin moderen dan akuntabel 

Rendah 
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Membuat integrasi antar aplikasi pelaksanaan tugas 
unit-unit dalam pengadaan barang dan jasa sehingga 
tersosialisasikannya pemisahan tugas secara tegas 
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya 

Rendah 

Keragaman metode pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang siap digunakan didukung dengan 
adanya unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi 
untuk melakukan pembinaan pada teknis pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

Layanan quick win ditingkatkan secara perlahan tapi 
pasti dapat membuat sektor konstruksi bertumbuh 
bila kompetisi jasa konstruksi dapat optimal 

Sangat Rendah 

pengembangan pada tiap unit kerja dalam organisasi 
pengadaan barang dan jasa pemerintah terus 
dikembangkan berdasarkan fungsi terpisah, sehingga 
bila ketiga fungsi yang ada dikembangkan secara 
seimbang akan membuat sinergi memiliki multiplier 
effects yang signifikan dalam ekosistem pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

tiap-tiap unit dalam organisasi bagian pengadaan 
barang dan jasa dapat memberi pelayanan terkait 
pembinaan sesuai pemisahan tugasnya masing-masing 

Sangat Rendah 

Minim/ketiadaan manajemen resiko terkait proses 
pengadaan barang dan jasa sehingga tidak dapat 
mengimbangi permasalahan yang muncul, terutama 
menyikapi pesatnya persaingan dari sisi penyedia 
barang jasa pemerintah 

Sangat Rendah 

6 Cakupan 
Jumlah Pemilik 
Sertifikat Ahli 
PBJ Tingkat 
Dasar Se- 
Kabupaten 
Kutai Barat 
Yang Masih 
Aktif Secara 
Keseluruhan 

Rendahnya maturitas saat ini dikarenakan belum 
tersedianya pembinaan sehingga menimbulkan 
kekurangan tenaga SDM yang memenuhi persyaratan 
untuk dapat meningkatkan syarat maturitas 

Tinggi 

terdapat potensi untuk tidak tahu / tidak mau tahu 
atas standar prosedural pengadaan barang dan jasa 
pemerintah 

Tinggi 

potensi penolakan terhadap regulasi yang berdampak 
pada kemungkinan turnover sumber daya manusia 
pada pengadaan barang dan jasa pemerintah 

Tinggi 
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kemungkinan tidak dapat merekrut SDM yang telah 
terbiasa mengerjakan proses pengadaan barang dan 
jasa pemerintah sebagai pegawai tetap bagian 
pengadaan barang dan jasa pemerintah 

Tinggi 

Potensi gangguan eksternal dari alam umumnya 
cenderung kurang diperhatikan sehingga berpotensi 
merugikan para pihak yang terkait, khususnya pada 
teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
setelah terpilihnya penyedia barang dan jasa 
pemerintah 

Tinggi 

mendorong wujud komitmen dalam meningkatkan 
kualitas SDM untuk antisipasi resiko 

Menengah 

adanya integrasi penyeragaman dokumen dan standar 
yang jelas dengan prosedur yang terukur dan memiliki 
standar baku sehingga dapat mempercepat proses 
pembelajaran dan menekan stigma negatif aparatur 
bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah 
proses yang sulit untuk dimulai proses belajarnya 

Menengah 

Pola pengelolaan dokumen masih belum tertib 
administrasi dan memiliki kemungkinan penolakan 
dari aparatur untuk melaksanakan prosedur baku 
pengelolaan arsip pengadaan barang dan jasa 

Menengah 

kecenderungan pengabaian aturan terhadap 
persyaratan pejabat yang menduduki organisasi 
pengadaan, khususnya yang diluar Bagian pengadaan 
barang dan jasa, sebagai contoh PPK dan Pejabat 
Pengadaan yang diangkat tidak bersertifikat dan 
belum maksimalnya upaya pencegahan dan upaya 
pemerataan rasio penyebaran pemilik sertifikat di tiap 
OPD 

Menengah 

Belum dilaksanakannya pola pengembangan karir 
yang berkesinambungan dan terus menerus mencetak 
kaderisasi aparatur pengadaan barang dan jasa 
sehingga ketika terjadi perganitan SDM maka proses 
pengadaan barang dan jasa menjadi cukup 
terpengaruh 

Rendah 
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Ketiadaan sistem pengelolaan pengetahuan yang baik 
sehingga tidak terjadi sinergi dan cenderung berjalan 
sendiri-sendiri dalam proses pengembangan, 
pemanfaatan dan pertukaran pengetahuan terkait 
keragaman metode yang digunakan oleh tiap-tiap 
personil, khususnya pada personil Pokja selaku 
operating core agar dapat mencapai kesuksesan 
organisasi secara kolektif atas kinerja individu 

Rendah 

pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola 
kemungkinan terjadinya turnover, sebagai pintu 
masuk rekruitmen atau sejenisnya terkait HRD pada 
SDM 

Rendah 

Proses pengadaan yang semakin moderen dan 
akuntabel didukung dengan ketentuan dan kebijakan 
pemerintah pusat untuk mendorong para aparatur 
pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi 
profesional dan berbasis kompetensi  

Sangat Rendah 

Peraturan Perundangan begitu pesat dikembangkan 
dalam menyikapi kompetisi dunia usaha nasional di 
bidang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah 

Sangat Rendah 

Belum terpenuhinya SDM dan terdapat 
ketidakmerataan kemampuan dalam menyikapi 
kompetisi dunia usaha antara menterjemahkan 
kebutuhan akan pengadaan barang jasa berkualitas 
agar memperoleh hasil pengadaan yang memenuhi 
prinsip value for money 

Sangat Rendah 

komitmen dalam mengelola sumber daya manusia, 
khususnya menghadapi turnover SDM 

Sangat Rendah 

Manajemen pengetahuan yang tidak terdefinisi 
dengan baik menyebabkan proses pengadaan barang 
dan jasa lebih berorientasi pada personal ketimbang 
sistematis sehingga bila terjadi relokasi sumber daya 
manusia terjadi perubahan yang berdampak pada 
keluaran / output 

Sangat Rendah 

 

Keseluruhan permasalahan diatas agar dapat memberi azas manfaat yang optimal, maka 

dilakukan pembatasan prioritas dan dapat dirangkum berdasarkan tugas dan fungsinya 

adalah sebagai berikut : 
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1. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah   

a. Meningkatkan maturitas organisasi yang berpengaruh pada semakin membaiknya 

proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga dapat mengurangi stigma 

negative terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah; 

b. Potensi penolakan dari berbagai pihak terlibat untuk mengedepankan orientasi 

pelaksanaan procedural lebih kearah orientasi  pada proses yang sesuai dengan 

regulasi sebagai akibat dari organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 

kabupaten kutai barat yang semakin tinggi level maturitasnya ketimbang 

berorientasi pada hasil akhir saja; 

c. Terdapat potensi untuk tidak tahu/tidak mau tahu atas standar procedural 

pengadaan barang dan jasa pemerintah; 

d. Urgensi manajemen resiko di tingkat pokja ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen 

pemilik paket pekerjaan di OPD,agar proses pengadaan barang dan jasa memiliki 

resiko yang dapat dikendalikan; 

e. Terdapat potensi kelalaian dan pengabaian pada prosedur yang menyebabkan 

timbulnya resiko yang seharusnya bias dikelola; 

f. Perlunya manajemen resiko dalam menghadapi kemungkinan penanganan 

masalah yang timbul akibat ketidakpahaman publik terhadap proses pengadaan 

barang dan jasa pemerintah;  

g. manajemen resiko terhadap kondisi eksternal pada proses evaluasi dan 

penyelesaian sanggah dapat dipetakan secara rutin sehingga menjadi bahan 

kendali dan penangan resiko di masa mendatang; 

h. Pengembangan knowledge management system yang dinamis didukung dengan 

kulturasi organisasi pembelajar, sehingga terjadi transfer dan saling berbagi 

pengetahuan terkait pengadaan barang dan jasa agar proses penanganan 

masalah dan resiko tidak bergantung pada satu orang saja; 

i. Keragaman metode dalam proses pengadaan membuat proses pengelolaan 

dokumen dalam proses pengadaan maupun proses pemahaman untuk 

menerapkan tersebut menjadi sukar dilakukan sehingga muncul kecenderungan 

menggunakan segelintir metode untuk sekedar menyelesaikan pekerjaan tanpa 

mempertimbangkan ketepatan metode dengan sifat barang/jasa; 

j. Pola pengelolaan dokumen masih belum tertib administrasi dan memiliki 

kemungkinan penolakan dari aparatur untuk melaksanakan prosedur baku 

pengelolaan arsip pengadaan barang dan jasa 

k. Maturitas dari unit pelaksana yang terbilang rendah sehingga fasilitas moderen 

yang tersedia tidak termanfaatkan dengan baik dan cenderung mempengaruhi 

akuntabilitas dari proses pengadaan; 
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l. Ketiadaan sistem pengelolaan pengetahuan yang baik sehingga tidak terjadi 

sinergi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam proses pengembangan, 

pemanfaatan dan pertukaran pengetahuan terkait keragaman metode yang 

digunakan oleh tiap-tiap personil, khususnya pada personil Pokja selaku operating 

core agar dapat mencapai kesuksesan organisasi secara kolektif atas kinerja 

individu; 

m. Proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kab. Kutai Barat masih 

terdisintegrasi dan cenderung lebih mengedepankan ego sektoral alih-alih 

bersinergi mencapai hasil yang lebih tinggi yang bisa diperoleh dari ekosistem 

barang dan jasa pemerintah yang semakin moderen dan akuntabel; 

n. belum terlaksananya analisis kebutuhan dan pemenuhan prasarana dan sarana 

untuk mendukung proses pengadaan barang jasa pemerintah yang moderen dan 

akuntabel; 

o. Menjelaskan bahwa operating core dalam pengadaan barang jasa pemerintah 

sudah berbasis kompetensi dan siap diterapkan dengan kejelasan pengukuran dan 

prosedur kerja yang telah terintegrasi dan siap dilaksanakan; 

p. pemanfaatan teknologi informasi pada manajemen perkantoran moderen dapat 

memudahkan kerjaan clerical sehingga sumber daya manusia dapat berfokus pada 

permasalahan dan tantangan inti dalam proses pengadaan barang dan jasa; 

q. pemisahan tugas dan pemisahan media teknologi informasi yang difasilitasi 

teknologi informasi meminimalkan proses tatap muka antar calon penyedia barang 

dan jasa pemerintah sehingga semakin memperkecil kemungkinan penyimpangan; 

r. Perlu dibentuk strategi kehumasan guna melakukan sosialisasi proses pengadaan 

barang dan jasa yang benar dan tidak menyimpang; 

s. Pemanfaatan teknologi informasi untuk melaksanakan sebagian dari implementasi 

manajemen resiko dari bagian pengadaan barang dan jasa; 

t. Pola yang dilakukan selama ini adalah ketergantungan ahli PBJP dan 

kecenderungan spesialisasi pada pekerjaan jasa konstruksi; 

 

2. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

a. Terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen pengadaan barang dan 

jasa; 

b. Maturitas organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah belum diimbangi 

dengan bertambahnya tingkat layanan terstandar pada unit penunjang teknologi 

informasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat; 

c. Perlu dibentuk strategi kehumasan guna melakukan sosialisasi proses pengadaan 

barang dan jasa yang benar dan tidak menyimpang; 

d. sosialisasi standar baku proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus 

disosialisasikan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan publik; 
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e. Ketiadaan peningkatan kualitas layanan penunjang  sesuai standarisasi yang 

ditetapkan oleh LKPP hingga saat ini menimbulkan persepsi ketertutupannya 

kesempatan karena kurang familiar dengan moderenisasi pengadan yang dapat 

diakses secara luas melalui media teknologi informasi dan sekaligus berdampak 

stagnansi dalam proses pengadaan secara elektronik yang seharusnya 

pemanfaatannya dapat dilakukan secara luas, khususnya pada masyarakat pelaku 

dunia usaha di Kab. Kutai Barat; 

f. Adanya potensi penolakan terhadap peningkatan standar layanan unit penunjang 

teknologi informasi; 

g. Prioritas terhadap standarisasi layanan unit penunjang teknologi informasi pada 

standarisasi yang bersentuhan langsung dan mampu merespon kebutuhan pelaku 

usaha; 

h. Minimnya perangkat prasarana dan sarana penunjang dalam pelayanan; 

i. Kurangnya prasarana dan saran sehingga tidak dapat menunjang proses 

pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan berlaku; 

j. Prasarana dan sarana penunjang dalam pelayanan dunia usaha selama proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah; 

k. Akses informasi masyarakat yang ditunjang dengan infrastruktur internet dapat 

dikembangkan untuk pemanfaatan pelayanan tugas-tugas pada unit pelaksana 

yang memiliki tugas berbeda, mulai dari pemanfaatan pendaftaran pengguna 

badan usaha/perorangan secara online, e-learning, dan lain-lain; 

l. Penanganan krisis pada gangguan alam merupakan salah satu standarisasi yang 

telah ditetapkan oleh LKPP dalam Standar LPSE : 2014; 

m. Prasarana dan sarana yang menunjang untuk proses teknis pengadaan barang 

dan jasa dalam perencanaan kebutuhannya perlu mempertimbangkan kondisi 

eksternal; 

n. Keragaman latar belakang dan pengetahuan serta terdapat unit organisasi yang 

hanya melaksanakan pelayanan sekedarnya tanpa ditunjang pengetahuan regulasi 

peraturan perundangan dalam proses pengadaan barang dan jasa membuat 

pemanfaatan teknologi informasi tidak berjalan sesuai rancangan pemerintah pusat 

sehingga malah menimbulkan hambatan dari proses pengadaan barang dan jasa 

yang seharusnya semakin efisien dengan adanya teknologi informasi; 

o. Keterbukaan informasi melalui akses teknologi informasi dan kemudahan yang 

ditawarkan membuat masyarakat terbiasa dengan kemudahan yang merupakan 

manfaat teknologi informasi, tidak terintegrasinya beberapa fungsi dalam proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kab. Kutai Barat membuat pelayanan 

memiliki kepincangan, terutama dari sisi pelayanan terhadap masyarakat pelaku 

dunia usaha di Kab. Kutai Barat yang belum mengenal dengan baik proses 
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pengadaan barang jasa melalui sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang 

merupakan tulang punggung dari proses pengadaan barang dan jasa; 

p. Ketiadaan peningkatan layanan pengadaan barang jasa pemerintah yang sesuai 

dengan standar LKPP sehingga menyebabkan ketimpangan dan mempengaruhi 

akuntabilitas; 

q. Pelayanan di bidang layanan pengadaan barang jasa secara elektronik khususnya 

standarisasi yang bersentuhan langsung pada masyarakat Kab. Kutai Barat tidak 

memiliki standarisasi peningkatan, dan cenderung tidak diketahui keberadaannya; 

r. Pemanfaatan teknologi informasi untuk melaksanakan sebagian standar 

LPSE:2014 dari LKPP yang dapat diketahui dan diakses masyarakat; 

s. Melaksanakan dan mensosialisasikan analisis kebutuhan yang sesuai dengan 

standar kebutuhan prasarana dan sarana menggunakan teknologi informasi yang 

dipublikasikan pada masyarakat sehingga meningkatkan akuntabilitas dan 

kepercayaan masyarakat pada bagian pengadaan barang dan jasa; 

t. Unit organisasi pada pengadaan barang dan jasa tersebar dan disintegrasi 

sehingga perencanaan dan pengendalian  terkadang tumpang tindih dan 

inkonsisten sehingga menimbulkan kerancuan / kebingungan / ambigu. 

u. Kemungkinan tidak dapat merekrut SDM yang telah terbiasa mengerjakan proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai pegawai tetap bagian pengadaan 

barang dan jasa pemerintah; 

v. Integrasi satu pintu pada pelayanan pengadaan barang dan jasa yang diperkuat 

dengan strategi kehumasan/sosialisasi sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

masyarakat; 

w. Keragaman pengetahuan khususnya terhadap regulasi pengadaan barang dan 

jasa dan sikap aversif dari unit penunjang teknologi informasi dalam 

mensosialisasikan kesempatan untuk mempelajari metode pengadaan barang dan 

jasa secara elektronik membuat jumlah calon penyedia lokal yang berpartisipasi 

untuk memasukkan penawaran di dominasi dari luar Kab. Kutai Barat; 

x. Antar unit organisasi pengadaan tidak memiliki kesamaan pemahaman, sehingga 

pengabaian terhadap masalah eksternal seperti iklim dan cuaca apabila diabaikan 

salah satu dengan kegiatan yang berpotensi memperbesar hambatan akan 

memperparah proses pelaksanaan pekerjaan; 

y. Lemahnya pembinaan terkait perencanaan dan pembinaan khususnya pada 

urusan pengadaan barang jasa yang termasuk dalam ranah penunjang elektronik; 

 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan 

a. Manajemen tata kelola proses pemilihan penyedia yang semakin matang dapat 

membantu meminimalisir permasalahan eksternal; 
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b. Rendahnya maturitas saat ini dikarenakan belum tersedianya pembinaan sehingga 

menimbulkan kekurangan tenaga SDM yang memenuhi persyaratan untuk dapat 

meningkatkan syarat maturitas; 

c. Maturitas masih rendah di bidang manajemen sumber daya manusia PBJP, 

dikarenakan belum adanya standar mutu baku pelayanan yang tidak ada pada 

proses perencanaan dan pembinaan, baik Mutu baku dan standarisasi pekerjaan 

yang dapat terpengaruh pada kondisi alam ataupun pekerjaan yang lebih 

sederhana; 

d. Potensi penolakan terhadap regulasi yang berdampak pada kemungkinan turnover 

sumber daya manusia pada pengadaan barang dan jasa pemerintah; 

e. Standarisasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam melaksanakan 

proses pengadaan barang dan jasa untuk dapat tetap memberikan pelayanan yang 

standar tanpa harus melihat siapa aparatur yang melayani; 

f. Saat terjadi turnover khususnya pada pihak PPK yang digantikan oleh PPK baru 

kecenderungan pengabaian pada resiko karena cuaca cenderung diabaikan 

sehingga pelatihan secara berkesinambungan perlu dilaksanakan; 

g. Belum adanya proses manajemen pengetahuan yang memiliki karakteristik 

kaderisasi sehingga cenderung bergantung pada beberapa orang tertentu 

sehingga memungkinkan adanya stagnansi hingga kemacetan pada saat proses 

pengadaan barang dan jasa apabila orang tersebut keluar / tidak aktif dalam 

organisasi; 

h. Integrasi proses pengadaan barang dan jasa dalam satu pintu mempermudah 

proses pelayanan, dan memperkecil kemungkinan persepsi negatif dari 

masyarakat dan/atau pengguna jasa, karena cukup datang ke satu tempat semua 

urusan terkait pengadaan barang dan jasa dapat dilayani dengan jelas, baik itu 

pelayanan pada sisi pelaksana, sisi pembinaan dan pendampingan hukum dan 

regulasi, dan sisi penunjang teknologi informasi; 

Integritas organisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya, kode etik, dan prinsip-

prinsip pengadaan yang dituangkan dalam regulasi kedaerahan yang 

disosialisasikan diharapkan dapat mengikis keraguan dan stigma negatif aparatur 

sipil negara dalam berkarir pada bidang pengadaan barang dan jasa; 

i. Regulasi dan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa semakin 

disederhanakan dan telah terdapat total 8 Peraturan terkait pengadaan barang jasa 

sejak tahun 2003, sehingga masyarakat pelaku badan usaha telah terbiasa dengan 

ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semakin lama semakin 

membaik; 

j. Perkembangan regulasi dan metode pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih 

cepat terjadi ketimbang proses edukasi terhadap dunia usaha sehingga semakin 
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mendorong wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM untuk antisipasi 

resiko; 

k. Penguatan regulasi dan perbaikan celah-celah regulasi pada pengadaan barang 

dan jasa pemerintah dapat memperkuat proses perencanaan dan pembinaan yang 

semakin mengedepankan asas value for money; 

l. Ketiadaan analisis pada e-office yang belum terintegrasi pada proses pengadaan 

barang dan jasa di Bagian pengadaan barang dan jasa memberikan kendala bagi 

bagian pengadaan barang dan jasa untuk dapat memiliki rekam jejak yang baik 

dalam mengolah history pekerjaan jasa konstruksi, sehingga kecil kemungkinan 

untuk dapat melakukan rekomendasi pengkajian ulang HPS, dengan kata lain 

efisiensi yang timbul dalam penetapan HPS hampir sepenuhnya diserahkan pada 

kemampuan Pejabat Pembuat Komitmen, untuk mendukung hal ini kedepannya 

diharapkan integrasi antar aplikasi pelaksanaan tugas unit-unit dalam pengadaan 

barang dan jasa dapat terbentuk sehingga tersosialisasikannya secara tidak 

langsung pemisahan tugas secara tegas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; 

m. Manajemen perkantoran moderen pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa perlu 

dibentuk dan ditularkan dalam proses pengadaan abrang dan jasa pemerintah kab. 

Kutai Barat sehingga proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi 

semakin membaik sehingga dapat mengikis stigma negatif yang timbul; 

n. Kecenderungan pengabaian aturan terhadap persyaratan pejabat yang menduduki 

organisasi pengadaan, khususnya yang diluar Bagian pengadaan barang dan jasa, 

sebagai contoh PPK dan Pejabat Pengadaan yang diangkat tidak bersertifikat dan 

belum maksimalnya upaya pencegahan dan upaya pemerataan rasio penyebaran 

pemilik sertifikat di tiap OPD; 

o. Jumlah minim dan kurang berimbang dari sumber daya manusia PBJ dapat 

mempermudah dan meringankan beban dalam proses optimalisasi penguatan 

teknis perencanaan dan pembinaan, karena belum optimal / belum adanya 

perencanaan pengembangan aparatur internal maupun eksternal Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa terkait penyusunan HPS dan pelatihan lainnya terkait 

pengelolaan PBJP jasa konstruksi sehingga selama ini semua dilakukan 

berdasarkan kemampuan teknis dari latar belakang pendidikan di bidang jasa 

konstruksi / pelatihan yang pernah dilakukan hanya sebatas sertifikasi ahli tingkat 

dasar, diharapkan pemilihan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang 

baik khususnya pada jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh tenaga aparatur 

profesional dan berbasis kompetensi dapat mendorong beban kompetisi jasa 

konstruksi yang lebih baik. 

Belum dilaksanakannya pola pengembangan karir yang berkesinambungan dan 

terus menerus mencetak kaderisasi aparatur pengadaan barang dan jasa sehingga 

ketika terjadi pergantian SDM maka proses pengadaan barang dan jasa menjadi 
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cukup terpengaruh dan membentuk kondisi minim dan kurangnya SDM Pengadaan 

Barang dan Jasa. Pengaruh kondisi lingkungan tidak dapat diprediksi dan 

berpengaruh pada kualitas pekerjaan dapat dijadikan faktor terkait dalam proses 

perencanaan untuk meminimalkan resiko, pengembangan operating core berbasis 

kompetensi sangat erat terkait dengan hal ini, khususnya untuk pekerjaan jasa 

konstruksi; 

p. Maturitas organisasi pelaksana dan pembinaan masih rendah sehingga tidak 

memiliki pola pengembangan kompetensi yang terencana untuk memanfaatkan 

keragaman metode dalam proses pengadaan barang dan jasa walaupun pelaku 

pengadaan barang dan jasa pemerintah telah memiliki standar profesional masing-

masing. Diharapkan dengan mengetahui isu ini dapat dilakukan tindakan antisipatif 

dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga kedepan akan terdapat tenaga 

profesional berbasis kompetensi yang profesional dan memiliki pengetahuan 

regulasi peraturan perundangan yang memadai sehingga dapat mereduksi 

penolakan terhadap proses pengadaan barang dan jasa untuk dapat berjalan 

semestinya; 

q. Telah terdapat grand design operating core aparatur pengadaan barang dan jasa 

pemerintah secara nasional dalam menghadapi proses pemilihan penyedia barang 

dan jasa sehingga diharapkan dapat menghasilkan proses pengadaan yang 

kompetitif dan adanya peluang yang dapat ditangkap dengan disediakannya 

berbagai metode pengadaan, hanya saja belum adanya perencanaan berbasis 

kebutuhan akan pengembangan kompetensi dan hal-hal terkait untuk 

memanfaatkan keragaman metode pengadaan membuat peluang ini sulit 

dimanfaatkan untuk memberi nilai tambah dalam proses pengadaan barang dan 

jasa pemerintah  

r. Operating core profesional berbasis kompetensi memungkinkan pembinaan 

dilakukan berkesinambungan dan mendorong kesempatan untuk berkarir di bidang 

pengadaan abrang dan jasa dapat berjenjang dan memiliki pemisahan yang tegas, 

sehingga terdapat kesempatan memilih untuk bergerak di bidang pelaksana. 

Pembinaan pengadaan barang dan jasa, dan fungsi penunjang; 

s. Dengan adanya regulasi yang semakin memudahkan pelaku usaha maka 

kompetisi akan semakin berbasis pada value for money dan diharapkan dapat 

menimbulkan kompetisi yang memberikan daya ungkit bagi daerah di bidang jasa 

konstruksi; 

t. Belum terstandarnya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk tiap 

ragam pengadaan barang dan jasa menimbulkan kebutuhan yang cukup 

mendesak untuk melakukan adanya integrasi penyeragaman dokumen dan standar 

yang jelas dengan prosedur yang terukur dan memiliki standar baku sehingga 

dapat mempercepat proses pembelajaran dan menekan stigma negatif aparatur 
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bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah proses yang sulit untuk 

dimulai proses belajarnya; 

u. Potensi gangguan eksternal dari alam umumnya cenderung kurang diperhatikan 

sehingga berpotensi merugikan para pihak yang terkait, khususnya pada teknis 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa setelah terpilihnya penyedia barang dan 

jasa pemerintah, hal ini diperumit dengan tidak terdapat manajemen resiko secara 

spesifik pada pekerjaan jasa konstruksi yang memiliki sangat banyak variabel 

permasalahan beresiko dan minimnya pengetahuan terkait kerumitan PBJP 

kategori pekerjaan jasa konstruksi dapat dengan mudah dikacaukan oleh pihak 

penunjang teknologi informasi yang tidak melaksanakan kegiatannya dengan 

standarisasi layanan yang baik; 

v. tidak pernah ada sosialisasi dalam melaksanakan proses PBJP dalam jasa 

konstruksi, khususnya bagi OPD yang tidak membidangi Pekerjaan Umum, 

sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pekerjaan konstruksi belum menjadi hal 

yang langsung dipikirkan dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa yang 

diatur secara regulasi dan aplikasi teknologi informasi terdisintegrasi sehingga lebih 

banyak berkutat pada hal teknis input dan output aplikasi yang menguras waktu 

dan melelahkan; 

w. belum terdapat prasarana dan sarana yang memadai untuk melakukan pembinaan 

dan perencanaan di semua lini, khususnya prasarana dan sarana yang ada masih  

belum menunjang efisiensi dan efektifitas value for money pada jasa konstruksi; 

x. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara sistem yang memanfaatkan 

teknologi informasi telah mengikuti ketentuan dari alur proses bisnis penggunaan 

aplikasi yang telah ditetapkan, sehingga mau tidak mau proses pengaadaan 

barang dan jasa bertransformasi mengikuti regulasi dan tidak dapat di tolak bahkan 

di-intervensi; 

y. Keragaman pengetahuan milik Sumber Daya Manusia perlu dikelola dengan 

menggunakan teknologi informasi mengacu dengan pola pengembangan 

kompetensi terencana sehingga dapat semakin mengecilkan jarak pengetahuan, 

selain itu pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengelola 

kemungkinan terjadinya turnover SDM dan sebagai pintu masuk rekruitmen atau 

sejenisnya terkait HRD pada SDM berdasarkan timbal balik data atas kejadian 

yang telah terjadi; 

z. secara regulasi maupun dari aplikasi e-procurement yang sudah digunakan proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah termasuk moderen, namun mutu 

baku dan standar pelaksanaannya belum ditetapkan pada tingkat Kab. Kutai Barat, 

sehingga hasil pekerjaan menjadi sangat bervariasi diakibatkan keragaman 

pengetahuan dan sosialisasi yang pernah diterima tiap aparatur dalam organisasi 

pengadaan barang dan jasa bervariasi, pembuatan regulasi daerah ini kemudian 
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harus berlanjut pada mensosialisasikan proses, standar, mutu baku, waktu 

pelayanan, dan maklumat pelayanan dengan menggunakan sarana teknologi 

informasi; 

 

Dengan menggunakan peta penanganan yang menggabungkan beberapa isu dan 

dapat mengenyampingkan beberapa indikator yang memiliki prioritas menengah 

(sebagian), rendah, dan sangat rendah dengan menggunakan peta sebaran radius 

permasalahan sebagai berikut, tujuannya adalah agar tidak terjadi pekerjaan yang 

redundan dan tumpang tindih yang terbagi berdasarkan Indikator permasalahan yang 

dipengaruhinya menjadi grafik sebagai berikut : 
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Gambar 6 

Matriks Kodefikasi Isu-Isu Strategis Dengan Kompartemen Berdasarkan Pengaruh Pada Indikator Sasaran Strategis Beserta Cakupan 

Program dan Kegiatan Penanganan 
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Setelah terkategorisasi, maka selanjutnya dilakukan pemisahan tugas dan pembagian 

pekerjaan sesuai dengan dasar hukum pembentukan organisasi yang mengacu pada 

kesesuaian tugas pokok dan program maka keseluruhan isu strategis tersebut diatas 

dibuat kesimpulan untuk terbagi sebagai berikut : 

 

1. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah  

a. Fasilitasi operasional pemilihan penyedia barang jasa melalui e-tendering; 

b. Pengelolaan Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa; 

c. Rapat Koordinasi dan Pelatihan Unit Layanan Pengadaan / Unit Kerja 

Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Nasional; 

d. Pelaksanaan manajemen resiko pada proses evaluasi dan penyelesaian 

sanggah dan mitigasi resiko pelaksanaan; 

e. Monitoring kegiatan evaluasi dan penyelesaian sanggah pada proses pemilihan 

penyedia barang/jasa; 

f. Rapat konsolidasi pihak terkait pengadaan barang jasa Kab. Kutai Barat; 

g. Rapat Koordinasi dan Konsultansi luar kantor Strategis. 

 

2. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

a. Pembinaan dan pengembangan penyebaran informasi dan komunikasi 

(Website Bagian Pengadaan Barang dan Jasa); 

b. Belanja meubelair dan Sarana Pokja; 

c. Penerapan Standar Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada 

Pengelolaan Helpdesk; 

d. Penerapan Standar Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada 

Pengelolaan Pendukung Layanan; 

e. Penerapan Standar Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada 

Pengelolaan Kebijakan Layanan; 

f. Penerapan Standar Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada 

Pengelolaan Kapasitas; 

g. Penerapan Standar Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada 

Pengelolaan Risiko Layanan; 

h. Penerapan Standar Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada 

Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan; 

i. Penerapan Standar Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia; 

j. Penerapan Standar Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada 

Pengelolaan Kepatuhan; 

k. Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi PA/KPA dan PPK; 

l. Bimbingan Teknis Sertifikat Tingkat Dasar; 
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m. Penyusunan kebutuhan prasarana dan sarana tempat pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa; 

n. Penyusunan Pelaporan Keuangan, prognosis realisasi anggaran, realisasi 

anggaran, rencana kerja, rencana strategis, laporan akhir tahun, dan laporan 

kinerja; 

o. Rapat Koordinasi dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; 

p. Pemeliharaan dan pengadaan Peralatan Gedung kantor dan kendaraan dinas; 

q. Belanja Sarana Aparatur; 

r. Belanja Literatur Pustaka dan Hukum Pengadaan barang dan Jasa; 

s. Penyediaan jasa telekomunikasi dan telematika Langganan Internet 

Operasional; 

t. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran; 

u. Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada proses pengadaan barang 

dan jasa; 

 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan 

a. Pembinaan serta Manajemen Resiko Perencanaan dan Pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa; 

b. Verifikasi Penerimaan dan Evaluasi RUP dan Distribusi Dokumen RPP dan 

Retrival Dokumen Kontrak Penyedia; 

c. Pengelolaan Record Group Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 

d. Internalisasi dan Diseminasi Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang dan 

Jasa; 

e. Mitigasi Resiko Pengadaan Barang dan Jasa pada tahap perencanaan; 

f. Penyusunan dan Implementasi Regulasi Daerah Terkait Struktur Organisasi dan 

Tata Laksana Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa; 

g. Penyusunan standar operasi prosedur pelaksanaan pengadaan barang jasa 

pemerintah; 

h. Penerapan Standar Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada 

Kelangsungan Layanan; 

i. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Dengan 

Standarisasi Pada Penilaian Internal dan Pembaharuan SLA; 

j. Penerapan Standar Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada 

Pengelolaan Hubungan dengan pengguna layanan; 

k. Pelaksanaan portfolio SOP perencanaan dan pembinaan; 

l. Pelaksanaan pengadaan SDM berbasis kompetensi dan fungsional; 

m. Penyediaan Peraturan Regulasi Daerah mengikuti Peraturan Perundangan; 

n. Diseminasi dan penjabaran peraturan perundangan badan usaha tingkat 

Kabupaten Kutai Barat; 
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o. Pengembangan kompetensi pengelola pengadaan barang dan jasa; 

p. Pengembangan kompetensi pegawai pengelola pengadaan barang dan jasa; 

q. Rapat Koordinasi dan Pelatihan Internal Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah; 

r. Publikasi materi pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

  

A. VISI DAN MISI OPD  

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 

sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dalam menetapkan 

visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2021  dengan 

tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 

2021 yaitu ”Terwujudnya Kutai Barat yang Semakin Adil, Mandiri dan Sejahtera 

Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” 

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan 

peranan manajemen Pengadaan Barang dan Jasa pada masa yang akan datang, maka Visi 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten kutai Barat Tahun 2016-

2021 adalah: 

”Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa yang menerapakan Prinsip Pengadaan 

yang Kredibel, Profesional dan Mensejahterakan Daerah” 

Adapun maknanya adalah sebagai berikut: 

Prinsip Pengadaan  

 

 

Kridibel 

 

 

 

Profesional 

 

 

 

Mensejahterakan Daerah 

 

 

: 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

Terlaksananya ketentuan/peraturan/standar yang 

pokok/utama/ kunci/elementer yang harus/wajib 

dilaksanakan dalam pengadaan 

Berarti bahwa semua proses-proses Pengadaan 

Barang dan Jasa, bisa dipercaya dalam penetapan 

keputusan, dengan data yang benar – benar akurat, 

dan di kerjakan sebaik mungkin. 

Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif dan dapat 

memandang ke masa depan, memiliki kompetensi 

dibidangnya, memiliki data saing secara jujur dan 

sportif serta menjunjung tinggi etika profesi 

Efesiensi alokasi dan mengoptimalkan anggaran yang 

tersedia untuk mewujudkan pengadaan dengan 

kualitas nilai yang baik demi kesejahtraan daerah 

dengan pengadaan yang berkualitas. 
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 Guna mendukung pencapaian visi tersebut diatas ditetapkan misi yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam 

rangka mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah dan dunia usaha 

pengadaan yang efesien efektif transparan bersaing dan akuntabel; 

2. Meningkatkan sumber daya manusia pengadaan yang menjadi pembaharu 

pengembangan pengadaan yang inovatif dan berintegritas; 

 

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEJIK JANGKA MENENGAH OPD  

Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam 

bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. 

Penetapan tujuan dan sasaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan dan 

pemilihan strategi yang akan dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat mampu mencapai tujuan dan 

sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi,dan sesuatu yang akan 

dicapai oleh suatu organisasi. 

Adapun tujuan stratejik berdasarkan pada pemilihan strategi pengembangan 

kehumasan dan pengembangan jasa layanan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa dengan 

meningkatkan maturitas organisasi pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah 

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi layanan pengadaan barang jasa 

pemerintah secara elektronik dengan meningkatkan capaian atas sertifikasi 

peningkatan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik dari LKPP 

3. Terlaksananya proses integratif pemilihan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang 

berkualitas sehingga tingkat keberhasilan pengadaan barang dan jasa meningkat 

4. Meningkatkan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia pengadaan Pokja ULP yang 

permanen, fungsional, dan profesional 

5. Meningkatkan sumber daya manusia pengadaan sebagai pembaharu pengembangan 

pengadaan sehingga terjadi peningkatan efisiensi, efektifitas, dan value for money 

dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah 

6. Meningkatkan kapasitas jumlah sumber daya manusia pengadaan pengelola 

pengadaan barang dan jasa secara fungsional dan/atau profesional. 

  

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan 

dicapai, asaran sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses 
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perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber 

daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan.  

Adapun sasaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah  Kabupaten 

Kutai Barat Tahun 2016-2021 antara lain :  

 

1. Peningkatan Maturitas Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

2. Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Elektronik 

3. Terlaksananya Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Perencanaan 

dan Pembinaan yang efektif, sehingga proses evaluasi dan tendering penyedia memiliki 

tingkat keberhasilan yang semakin membaik 

4. Meningkatnya kapasitas dan jumlah aparatur yang memadai dalam proses pengadaan 

barang dan jasa Pemerintah dalam unit pelaksana pemilihan penyedia barang dan jasa 

pemerintah di lingkungan pemerintah Kab. Kutai Barat. 

5. Terdapat peningkatan value for money atas pemilihan penyedia yang dilaksanakan 

6. Meningkatnya kapasitas dan jumlah aparatur yang memadai dalam proses pengadaan 

barang dan jasa Pemerintah untuk tiap unsur pada tingkat Organisasi Pengadaan dalam 

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya 

selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
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Tabel 13 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD 

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Taget Kinerja Pada Tahun Ke - 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Meningkatkan 
Kualitas Pengelolaan 
Administrasi 
Pengadaan Barang 
dan Jasa dengan 
Meningkatkan 
Maturitas Organisasi 
Pemilihan Penyedia 
Barang dan Jasa 

Melaksanakan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah dan peningkatan 
kematangan organisasi 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Cakupan meningkatnya Level 
Maturitas ULP (Level 5 
tertinggi) 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Level 4 

2 Meningkatkan kualitas 
pengelolaan 
administrasi Layanan 
Pengadaan Barang 
Jasa Pemerintah 
Secara Elektronik 
dengan meningkatkan 
capaian atas 
sertifikasi peningkatan 
standarisasi layanan 
pengadaan secara 
elektronik dari LKPP 

Mengoptimalkan kelembagaan 
Organisasi Perangkat Daerah 
Bagian Pengadaan Barang 
dan Jasa yang mencegah dan 
memberantas potensi 
penyimpangan dengan 
integrasi terpusat kebijakan 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah sebagai Unit Kerja 
Pengadaan Barang dan Jasa 
yang melaksanakan fungsi 
pelaksana, fungsi penunjang 
elektronik, dan fungsi 
pembinaan. 
 
 
 
 

Cakupan bertambahnya 
Sertifikasi Standar LPSE:2014 
dari LKPP 

    

4 Standar 
Sertifikasi 

8 Standar 
Sertifikasi 
 
(Akumulasi 
12 Standar 
Sertifikasi) 

5 Standar 
Sertifikasi 
 
(Akumulasi 
17 Standar 
Sertifikasi) 

3 Terlaksananya proses 
integratif pemilihan 
pengadaan barang 
dan jasa pemerintah 
yang berkualitas 
sehingga tingkat 

Mewujudkan pasar pengadaan 
efisien yang menghasilkan 
value for money, mendorong 
pertumbuhan daya saing dunia 
usaha, dan mendorong inovasi 
dan Iintegrasi proses dalam 

Cakupan Tingkat Keberhasilan 
E-Tendering semakin tinggi  

91,90% 94,20% 95,57% 96,54% 97,26% 
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keberhasilan 
pengadaan barang 
dan jasa meningkat 

Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah Kab. Kutai Barat 
 
 
 
 

4 Meningkatkan 
kapasitas dan jumlah 
Sumber Daya 
Manusia pengadaan 
Pokja ULP yang 
Permanen, 
Fungsional, dan 
permanen 

Meningkatnya kapasitas dan 
jumlah aparatur yang memadai 
dalam proses pengadaan 
barang dan jasa Pemerintah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cakupan Terpenuhinya 
penambahan sumber daya 
manusia operating core yang 
permanen dan/atau berstatus 
jabatan fungsional 

- Pokja ULP  
Permanen : 3 
Orang 

Pokja ULP  
Permanen : 6 
Orang 

Pokja ULP  
Permanen : 9 
Orang 
 
Fungsional 
PPBJ : 3 Orang  

Pokja ULP  
Permanen : 12 
Orang 
 
Fungsional 
PPBJ : 6 
Orang  

5 Meningkatkan 
Sumber Daya 
Manusia Pengadaan 
sebagai agen 
pembaharu 
pengembangan 
pengadaan sehingga 
terjadi peningkatan 
efisiensi, efektifitas, 
dan value for money 
dalam proses 
Pengadaan barang 
dan Jasa Pemerintah 

Meningkatnya efisiensi, 
efektifitas, dan value for 
money atas pemilihan 
penyedia yang dilaksanakan 
Oleh Sumber Daya Manusia 
Pengadaan Barang Jasa 
Pemerintah 
 
 
 
  

Cakupan tingkat efisiensi 
penghematan atas proses 
Pengadaan Barang dan Jasa 
melalui Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa 

4,17% 4,20% 4,22% 4,26% 4,70% 
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6 Meningkatkan 
kapasitas, jumlah, dan 
sebaran sumber daya 
manusia pengadaan 
pengelola pengadaan 
barang dan jasa 
secara fungsional 
dan/atau profesional. 

Meningkatnya kapasitas dan 
jumlah aparatur yang memadai 
dalam proses pengadaan 
barang dan jasa Pemerintah 
 
 
 
 

Cakupan Jumlah Pemilik 
Sertifikat Ahli PBJ Tingkat 
Dasar Se- Kabupaten Kutai 
Barat Yang Masih Aktif Secara 
Keseluruhan 

221 Orang 244 Orang 305 Orang 366 Orang 427 Orang 
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C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD  

Strategi 

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan 

dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain : 

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis Kepada Aparatur; 

2. Penyusunan Dokumen OPD; 

3. Pengelolaan  pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai dengan standar dan 

prosedur yang jelas; 

4. Meminimalisir terjadinya kesalahan maupun penyelewengan wewenang dalam 

pengadaan barang dan jasa; 

5. Membuat pengadaan barang dan jasa dilakukan secara profesional dan independen 

sesuai aturan yang ada; 

6. Melaksanakan Kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tercapai 

hasil akhir yang clear dan jelas.  

Kebijakan :  

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan 

yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi 

dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun kebijakan Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran antara lain : 

1. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

2. Mengoptimalkan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah yang Mencegah dan Memberantas Korupsi dengan 

Integrasi Terpusat Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan; 

3. Mewujudkan Pasar Pengadaan efesien yang menghasilkan value for money, mendorong 

pertumbuhan daya saing dunia usaha, mendorong inovasi; 

4. Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan; 

5. Pelaksanaan Kebijakan Proses Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah; 

6. Mengembangkan kompotensi Pokja dan dan Aparatur Penunjang Proses Pengadaan 

Barang dan Jasa. 

7. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait 

 

D. TABEL FORMULASI STRATEJIK 

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan secara ringkas formulasi stratejik 

yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan stratejik Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 14 

Ringkasan Formulasi Stratejik 
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Selanjutnya berdasarkan uraian sasaran indikator kinerja atas sasaran yang akan dituju dapat dipecah menjadi indikator keberhasilan dan strategi yang digunakan, 

berdasarkan keterkaitan kedua hal tersebut diatas dapat dipecah menjadi program, kegiatan, dan indikator dari kegiatan yang memiliki relasi sebab dan akibat untuk tiap-

tiap isu strategis yang dihadapi, yang selanjutnya dijabarkan dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 15  

Relasi Antara Isu Strategis Dan Pemecahannya Hingga Menjadi Indikator Kegiatan 

LIST ISU 
DIBAGI 
BERDAS
ARKAN 
INDIKA

TOR  

INDIKATOR RENCANA 
JANGKA MENENGAH 

URAIAN ISU STRATEGIS 
YANG TERPENGARUH 

TINGKAT 
PRIORIT
AS 
BERDAS
ARKAN 
ANALISIS 
STRATEJI
K 

INDIKATOR 
KEBERHASILAN 
PENANGANAN 
ISU STRETEGIS 

STRATE
GI 
YANG 
DIGUN
AKAN 

INDIKATOR 
KEBERHASILAN 

Program Kegiatan Indikat
or 
Kegiata
n 

Target Kinerja 

2017 2018 2019 2020 
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1 Cakupan Meningkatnya 
Level Maturitas ULP (Level 
5 tertinggi) 

Meningkatkan maturitas 
organisasi yang 
berpengaruh pada semakin 
membaiknya proses 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah sehingga dapat 
mengurangi stigma negatif 
terkait pengadaan barang 
dan jasa pemerintah 

Sangat 
Tinggi 

Tidak adanya 
tumpang tindih 
tugas fungsi 
dalam 
perencanaan 
pembinaan, 
evaluasi dan 
penyelesaian 
sanggah, dan 
layanan 
pengadaan secara 
elektronik yang 
dikerjakan diluar 
Bagian 
Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Peraturan 
Regulasi Tingkat 
Daerah Tentang 
Struktur 
Organisasi Tata 
Kelaksanaan  

Program 
Penguata
n 
Kelemba
gaan 

1.1 Penyusunan 
dan Implementasi 
Regulasi Daerah 
Terkait Struktur 
Organisasi dan 
Tata Laksana 
Organisasi 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Tersedi
anya 
dan 
terimpl
ementa
sikanny
a 
regulasi 
daerah 
terkait 
organis
asi dan 
tata 
laksana 
pada 
proses 
teknis 
pengad
aan 
barang 
dan 
jasa 
daerah 

  1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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potensi penolakan dari 
berbagai pihak terlibat 
untuk mengedepankan 
orientasi pelaksanaan 
prosedural lebih ke arah 
orientasi pada proses yang 
sesuai dengan regulasi 
sebagai akibat dari 
organisasi pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 
Kab. Kutai Barat yang 
semakin tinggi level 
maturitasnya ketimbang 
berorientasi pada hasil 
akhir saja 

Tinggi Tugas dan fungsi 
sudah 
didefinisikan dan 
sudah berbasis 
beban kerja serta 
sudah sesuai 
peraturan. Sudah 
ada pembagian 
tugas dan fungsi 
antar unit kerja 
secara seimbang. 
Pelaksanaan 
distribusi 
pekerjaan sudah 
sesuai dengan 
tugas dan fungsi 
masing-masing. 
Distribusi 
pekerjaan, 
monitoring 
evaluasi dilakukan 
secara 
komputerisasi 
atau berbasis 
teknologi 
informasi 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Perbandingan 
jumlah paket 
terbanyak yang 
dikelola 
pokja/anggota 
pokja dengan 
jumlah paket 
tersedikit yang 
dikelola 
pokja/anggota 
dibawah 1,1, 
dan kategori 
pekerjaan dapat 
dikerjakan oleh 
seluruh Pokja 

Program 
evaluasi 
dan 
penyeles
aian 
sanggah  

1.2 Fasilitasi 
operasional 
pemilihan 
penyedia barang 
jasa melalui e-
tendering 

Terlaks
ananya 
Pemilih
an 
Penyed
ia 
Barang 
Jasa 
melalui 
e-
Tenderi
ng 

280 
Kali 

- - - 

1.2 Fasilitasi 
operasional 
pemilihan 
penyedia barang 
jasa melalui e-
tendering 

Tersedi
anya 
laporan 
proses 
pemilih
an 
penyed
ia 
barang
/jasa 
melaui 
e-
tenderi
ng 

- 1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 



100 
 

manajemen resiko tidak ada 
pada proses perencanaan 
dan pembinaan  

Tinggi sudah 
menetapkan 
prosedur baku 
(SOP) 
pengelolaan 
resiko dalam 
pengadaan 
barang/jasa dan 
sudah dilakukan 
monitoring 
evaluasi 
pelaksanaannya 
serta sudah 
berbasis teknologi 
informasi 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Memiliki 
Dokumen SOP 
pengelolaan 
resiko yang 
ditetapkan dan 
telah memiliki 
dokumen 
penerapan/lem
bar kontrol oleh 
anggota pokja 
dan telah 
dilaksanakan 
dengan berbasis 
teknologi 
informasi 

Program 
perencan
aan dan 
pembina
an 

1.3 Pembinaan 
serta Manajemen 
Resiko 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan 
pengadaan 
barang/jasa 

Lapora
n 
Manaje
men 
Resiko 
terhad
ap 
kepatu
han, 
perenc
anaan, 
dan 
pembin
aan 
PPK 
terhad
ap 
jadwal 
pelaksa
naan 
pengad
aan 
yang 
telah 
ditetap
kan 
pada 
RUP 
dan 
Rencan
a 
Pelaksa
naan 
Pengad
aan 

  2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 
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standarisasi proses 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah dalam 
melaksanakan proses 
pengadaan barang dan jasa 
untuk dapat tetap 
memberikan pelayanan 
yang standar tanpa harus 
melihat siapa aparatur yang 
melayani 

Tinggi Memiliki 
maklumat 
pelayanan yang 
didukung 
teknologi 
informasi 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Bagan alur kerja  
tentang 
pemilihan 
penyedia  telah 
dirumuskan 
menjadi SOP 
(ada mutu baku 
yang terukur) 
dan sudah 
ditetapkan oleh 
pimpinan 
dengan 
substansi dan 
atau tata cara 
penyusunan 
yang terus 
dikembangkan 
sesuai 
peraturan 
perundang-
undangan 

Program 
Penguata
n 
Kelemba
gaan 

1.4 Penyusunan 
standar operasi 
prosedur 
pelaksanaan 
pengadaan barang 
jasa pemerintah 

Tersedi
anya 
SOP 
dan 
Maklu
mat 
Pelaya
nan 
PBJP 

  1 
Doku
men 

1 
Doku
men 

1 
Doku
men 
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Minimnya perangkat 
prasarana dan sarana 
penunjang dalam pelayanan  

Tinggi Kesediaan 
anggaran dalam 
memenuhi 
prasarana dan 
sarana penunjang 
layanan 
pengadaan 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Memiliki 
Standar 
spesialisasi 
kebutuhan ULP: 
Ruang rapat 
Pokja terdiri 
dari: ruang 
pertemuan 
dengan 
penyedia; ruang 
kepala dan 
sekretaris ULP; 
ruang arsip; 
ruang kerja 
pegawai dan 
front office).  
Standar 
peralatan 
(prasarana) 
kerja meliputi : 
meja kursi 
pegawai, meja 
kursi rapat, LCD 
Projector, 
perangkat 
komputer, 
scanner, ATK, 
jaringan 
internet, alat 
komunikasi, 
lemari arsip 

Program 
Administ
rasi 
Perkanto
ran 

1.5 Belanja 
meubelair dan 
Sarana Pokja 

Tersedi
anya 
pemen
uhan 
kebutu
han 
melalui 
Belanja 
meubel
air 
Pokja 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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standar mutu baku 
penyimpanan dokumen 
yang tidak ada pada proses 
perencanaan dan 
pembinaan  

Tinggi Terlaksananya 
Verifikasi 
Penerimaan dan 
Evaluasi RUP dan 
Distribusi 
Dokummen RPP 
dan Retrival 
Dokumen Kontrak 
Penyedia 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Tersedianya 
Dokumentasi 
RUP, RPP, Hasil 
Pemilihan dan 
Kontrak 

Program 
perencan
aan dan 
pembina
an 

1.6 Verifikasi 
Penerimaan dan 
Evaluasi RUP dan 
Distribusi 
Dokummen RPP 
dan Retrival 
Dokumen Kontrak 
Penyedia 

Terlaks
ananya 
Verifika
si 
Peneri
maan 
dan 
Evaluas
i RUP 

200 
Paket 

- - - 
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Tersedianya 
Dokumentasi 
RUP, 
RPPengadaan, 
RPPenyedia, 
Hasil Pemilihan 
dan Kontrak 
sesuai dengan 
SOP yang telah 
ditetapkan 

Program 
perencan
aan dan 
pembina
an 

1.6 Pengelolaan 
Record Group 
Dokumen 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 
Pemerintah 

Terben
tuknya 
record 
Group 
atas 
hasil 
verifika
si 
peneri
maan 
dan 
evaluas
i RUP 
dan 
RPPeng
adaan 

- 400 
Recor
d 
Grou
p 

600 
Recor
d 
Grou
p 

350 
Recor
d 
Grou
p 
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Integritas organisasi dan 
nilai-nilai budaya, kode etik, 
dan prinsip-prinsip 
pengadaan yang dituangkan 
dalam regulasi kedaerahan 
yang disosialisasikan 
diharapkan dapat mengikis 
keraguan dan stigma 
negatif aparatur sipil negara 
dalam berkarir pada bidang 
pengadaan barang dan jasa 

Meneng
ah 

Membangun 
sistem budaya 
pada Bagian 
Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Penetr
asi 
Kehum
asan 

Telah terbentuk 
komite etik dan 
tim internalisasi 
untuk 
melaksanakan 
evaluasi terukur 
dan tindak 
lanjut atas 
penerapan etika 
pengadaan 
barang dan jasa 

Program 
perencan
aan dan 
pembina
an 

1.7 Internalisasi 
dan Diseminasi 
Kode Etik 
Pengelolaan 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Terlaks
ananya 
SOP 
penyus
unan 
laporan 
pelaksa
naan 
pemilih
an 
penyed
ia 
barang
/jasa 
yang 
terinte
grasi 
dengan 
system 
monito
ring, 
sehingg
a 
laporan 
pengad
aan 
barang 
dan 
jasa 
meliput
i 
dokum
en 
RUP, 
RPPeng
adaan, 
RPPeny

- 1 
Doku
men 

1 
Doku
men 

1 
Doku
men 
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edia, 
dan 
Inform
asi 
Hasil 
Pelaksa
naan 
PBJP 
dapat 
terbent
uk 
sebagai 
record 
group 
docum
ent 
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Maturitas dari unit 
pelaksana yang terbilang 
rendah sehingga fasilitas 
moderen yang tersedia 
tidak termanfaatkan 
dengan baik dan cenderung 
mempengaruhi 
akuntabilitas dari proses 
pengadaan 

Meneng
ah 

Belum 
tersedianya 
pelaksanaan 
pemanfaatan 
media komunikasi 
berbasis teknologi 
informasi untuk 
memperkenalkan 
akuntabilitas 
terhadap proses 
pengadaan 
barang dan jasa 

Penetr
asi 
Kehum
asan 

1. Sistem 
Informasi 
Pengolah, 
pengelolaan 
Dan Penyimpan 
Data dan 
Dokumen2. 
Dokumen 
Perencanaan 
Pengembangan 
Sistem Pakar3. 
Pengembangan 
Sistem Pakar 

Program 
pengemb
angan 
komunik
asi 
informasi 
& media 
massa 

1.8 Pembinaan dan 
pengembangan 
penyebaran 
informasi dan 
komunikasi 
(Website Bagian 
Pengadaan Barang 
dan Jasa) 

Tersedi
anya 
media 
inform
asi 
elektrik 
maupu
n non 
elektrik 

  1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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tidak terdapat manajemen 
resiko secara spesifik pada 
pekerjaan jasa konstruksi 
yang memiliki sangat 
banyak variabel 
permasalahan beresiko 

Meneng
ah 

Belum Ada 
Dokumen SOP 
pengelolaan 
resiko yang 
ditetapkan oleh 
ULP dan ada 
dokumen 
penerapan/lemba
r kontrol oleh 
anggota pokja 
secara spesifik 
terhadap proses 
perencanaan dan 
pembinaan, 
khususnya pada  
pekerjaan 
konstruksi yang 
terus 
dikembangkan 
mengikuti 
peraturan 
perundangan 
khususnya pada 
PermenPU 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

1. Dokumen 
SOP 
pengelolaan 
resiko yang 
ditetapkan  
2. dokumen 
penerapan/lem
bar kontrol oleh 
anggota pokja 
dan  
3. telah 
dilaksanakan 
dengan berbasis 
teknologi 
informasi 

Program 
perencan
aan dan 
pembina
an 

1.9 Mitigasi Resiko 
Pengadaan Barang 
dan Jasa pada 
tahap perencanaan 

Terlaks
ananya 
prosed
ur dan 
dokum
entasi 
atas 
identifi
kasi, 
analisis
, 
penang
anan, 
dan 
pemant
auan 
risiko 

  1 
Doku
men 

1 
Doku
men 

1 
Doku
men 
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2 Cakupan Bertambahnya 
Sertifikasi Standar 
LPSE:2014 dari LKPP 

maturitas organisasi 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah belum 
diimbangi dengan 
bertambahnya 
tingkatlayanan terstandar 
pada unit penunjang 
teknologi informasi yang 
bersentuhan langsung 
dengan masyarakat 

Tinggi Telah memiliki 
standar 
pengelolaan 
kelangsungan 
layanan yang baik 
sehingga 
pelaksanaan 
pelayanan dapat 
memberikan hasil 
dengan proses 
yang responsif 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Kepemilikan 
Standar 
Pengelolaan 
Kelangsungan 
Layanan   

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.1 Penerapan 
Standar Pengadaan 
Barang Jasa Secara 
Elektronik Pada 
Kelangsungan 
Layanan 

Kepemi
likan 
Sertifik
at 
Standar
isasi 
Pengel
olaan 
Kelangs
ungan 
Pelaya
nan 
dan 
Penera
pan 
secara 
konsist
en dan 
perman
en dari 
LKPP 

  1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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Ketiadaan peningkatan 
kualitas layanan penunjang  
sesuai standarisasi yang 
ditetapkan oleh LKPP 
hingga saat ini 
menimbulkan persepsi 
ketertutupannya 
kesempatan karena kurang 
familiar dengan 
moderenisasi pengadan 
yang dapat diakses secara 
luas melalui media 
teknologi informasi dan 
sekaligus berdampak 
stagnansi dalam proses 
pengadaan secara 
elektronik yang seharusnya 
pemanfaatannya dapat 
dilakukan secara luas, 
khususnya pada masyarakat 
pelaku dunia usaha di Kab. 
Kutai Barat  

Tinggi Telah memiliki 
standar  
pengelolaan 
layanan helpdesk 
yang dapat 
digunakan dan 
langsung 
dirasakan oleh 
masyarakat 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Kepemilikan 
Standar 
Pengelolaan 
Layanan 
Helpdesk 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.2 Penerapan 
Standar Pengadaan 
Barang Jasa Secara 
Elektronik Pada 
Pengelolaan 
Helpdesk 

Kepemi
likan 
Sertifik
at 
Standar
isasi 
Pengel
olaan 
Layana
n 
Helpde
sk dan 
Penera
pan 
secara 
konsist
en dan 
perman
en dari 
LKPP 

  

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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adanya potensi penolakan 
terhadap peningkatan 
standar layanan unit 
penunjang teknologi 
informasi 

Tinggi Tersedianya 
layanan 
pengadaan 
barang dan jasa 
menggunakan 
sistem informasi 
manajemen 
pengadaan 
barang dan jasa 
nasional 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Terlaksananya 
pengelolaan 
melalui 
koordinasi 
pelaksanaan 
pengadaan 
barang jasa 
secara 
elektronik 
dengan LPSE 
yang berada 
pada LKPP Pusat 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.3 Pelaksanaan 
Layanan 
Pengadaan Barang 
Jasa Secara 
Elektronik Dengan 
Standarisasi Pada 
Penilaian Internal 
dan Pembaharuan 
SLA 

Terlaks
ananya 
Pelaya
nan 
dengan 
pemba
haruan 
Service 
Level 
Agree
ment 
pada 
LPSE 
Pusat 
dan 
menera
pkan 
standar 
penilai
an 
internal 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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prioritas terhadap 
standarisasi layanan unit 
penunjang teknologi 
informasi pada standarisasi 
yang bersentuhan langsung 
dan mampu merespon 
kebutuhan pelaku usaha 

Tinggi Telah memiliki 
standar 
pengelolaan 
hubungan dengan 
pengguna layanan 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Kepemilikan 
standar 
pengelolaan 
hubungan 
dengan 
pengguna 
layanan 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.4 Penerapan 
Standar Pengadaan 
Barang Jasa Secara 
Elektronik Pada 
Pengelolaan 
Hubungan dengan 
pengguna layanan 

Kepemi
likan 
Sertifik
at 
Standar
isasi 
Pengel
olaan 
Hubun
gan 
dengan 
penggu
na 
layanan 
dan 
Penera
pan 
secara 
konsist
en dan 
perman
en dari 
LKPP 

  1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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kurangnya prasarana dan 
saran sehingga tidak dapat 
menunjang proses 
pengadaan barang dan jasa 
sesuai ketentuan berlaku 

Tinggi Telah memiliki 
standar 
pengelolaan aset 
layanan 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Kepemilikan 
standar 
pengelolaan 
aset layanan 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.5 Penerapan 
Standar Pengadaan 
Barang Jasa Secara 
Elektronik Pada 
Pengelolaan Aset 
Layanan 

Kepemi
likan 
Sertifik
at 
Standar
isasi 
Pengel
olaan 
Aset 
layanan 
dan 
Penera
pan 
secara 
konsist
en dan 
perman
en dari 
LKPP 

  

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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perkembangan regulasi dan 
metode pengadaan barang 
dan jasa pemerintah lebih 
cepat terjadi ketimbang 
proses edukasi terhadap 
dunia usaha 

Meneng
ah 

Telah memiliki 
standar 
pengelolaan 
perubahan 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Kepemilikan 
standar 
pengelolaan 
perubahan 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.6 Penerapan 
Standar Pengadaan 
Barang Jasa Secara 
Elektronik Pada 
Pengelolaan 
Perubahan 

Kepemi
likan 
Sertifik
at 
Standar
isasi 
Pengel
olaan 
Peruba
han 
dan 
Penera
pan 
secara 
konsist
en dan 
perman
en dari 
LKPP 

  

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 



115 
 

akses informasi masyarakat 
yang ditunjang dengan 
infrastruktur internet dapat 
dikembangkan untuk 
pemanfaatan pelayanan 
tugas-tugas pada unit 
pelaksana yang memiliki 
tugas berbeda, mulai dari 
pemanfaatan pendaftaran 
pengguna badan 
usaha/perorangan secara 
online, e-learning, dan lain-
lain 

Meneng
ah 

Telah memiliki 
standar 
pengelolaan 
pendukung 
layanan 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Kepemilikan 
standar 
pengelolaan 
pendukung 
layanan 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.7 Penerapan 
Standar Pengadaan 
Barang Jasa Secara 
Elektronik Pada 
Pengelolaan 
Pendukung 
Layanan 

Kepemi
likan 
Sertifik
at 
Standar
isasi 
Pengel
olaan 
Penduk
ung 
Layana
n dan 
Penera
pan 
secara 
konsist
en dan 
perman
en dari 
LKPP 

    

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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integrasi e-Office terhadap 
sistem informasi kinerja 
penyedia telah 
meminimalkan keharusan 
untuk melakukan pekerjaan 
berulang setiap mengikuti 
e-Tendering, dalam metode 
proses pemilihan penyedia 
tertentu penyedia cukup 
menginputkan harga 
penawaran saja 

Meneng
ah 

Telah memiliki 
standar kebijakan 
layanan 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Kepemilikan 
standar 
Kebijakan 
Layanan 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.8 Penerapan 
Standar Pengadaan 
Barang Jasa Secara 
Elektronik Pada 
Pengelolaan 
Kebijakan Layanan 

Kepemi
likan 
Sertifik
at 
Standar
isasi 
Pengel
olaan 
Kebijak
an 
Layana
n dan 
Penera
pan 
secara 
konsist
en dan 
perman
en dari 
LKPP 

    

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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keragaman pengetahuan 
khususnya terhadap 
regulasi pengadaan barang 
dan jasa dan sikap aversif 
dari unit penunjang 
teknologi informasi dalam 
mensosialisasikan 
kesempatan untuk 
mempelajari metode 
pengadaan barang dan jasa 
secara elektronik membuat 
jumlah calon penyedia lokal 
yang berpartisipasi untuk 
memasukkan penawaran di 
dominasi dari luar Kab. 
Kutai Barat 

Meneng
ah 

Telah memiliki 
standar 
pengelolaan 
kapasitas dalam 
menyikapi 
perubahan dan 
merespon 
peningkatan 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Kepemilikan 
Standar 
Pengelolaan 
Kapasitas 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.9 Penerapan 
Standar Pengadaan 
Barang Jasa Secara 
Elektronik Pada 
Pengelolaan 
Kapasitas 

Kepemi
likan 
Sertifik
at 
Standar
isasi 
Pengel
olaan 
Kapasit
as dan 
Penera
pan 
secara 
konsist
en dan 
perman
en dari 
LKPP 

    

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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antar unit organisasi 
pengadaan tidak memiliki 
kesamaan pemahaman, 
sehingga pengabaian 
terhadap masalah eksternal 
seperti iklim dan cuaca 
apabila diabaikan salah satu 
dengan kegiatan yang 
berpotensi memperbesar 
hambatan akan 
memperparah proses 
pelaksanaan pekerjaan 

Meneng
ah 

Telah memiliki 
standar 
pengelolaan risiko 
layanan dalam 
menyikapi risiko 
pada proses 
operasional 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Kepemilikan 
Standar 
Pengelolaan 
Risiko Layanan 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.10 Penerapan 
Standar Pengadaan 
Barang Jasa Secara 
Elektronik Pada 
Pengelolaan Risiko 
Layanan 

Kepemi
likan 
Sertifik
at 
Standar
isasi 
Pengel
olaan 
Risiko 
Layana
n dan 
Penera
pan 
secara 
konsist
en dan 
perman
en dari 
LKPP 

    

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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penanganan krisis pada 
gangguan alam merupakan 
salah satu standarisasi yang 
telah ditetapkan oleh LKPP 
dalam Standar LPSE:2014 

Meneng
ah 

Telah memiliki 
standar 
pengelolaan 
keamanan server 
dan jaringan 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Kepemilikan 
Standar 
Pengelolaan 
Keamanan 
Server dan 
Jaringan 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.11 Penerapan 
Standar Pengadaan 
Barang Jasa Secara 
Elektronik Pada 
Pengelolaan 
Keamanan Server 
dan Jaringan 

Kepemi
likan 
Sertifik
at 
Standar
isasi 
Pengel
olaan 
Keama
nan 
Server 
dan 
Jaringa
n dan 
Penera
pan 
secara 
konsist
en dan 
perman
en dari 
LKPP 

    

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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lemahnay pembinaan 
terkait perencanaan dan 
pembinaan khususnya pada 
urusan pengadaan barang 
jasa yang termasuk dalam 
ranah penunjang elektronik 

Meneng
ah 

Telah memiliki 
standar 
pengelolaan 
sumber daya 
manusia 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Kepemilikan 
Standar 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Manusia 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.12 Penerapan 
Standar Pengadaan 
Barang Jasa Secara 
Elektronik Pada 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Manusia 

Kepemi
likan 
Sertifik
at 
Standar
isasi 
Pengel
olaan 
sumber 
daya 
manusi
a dan 
Penera
pan 
secara 
konsist
en dan 
perman
en dari 
LKPP 

    

  1 
Lapor
an 
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minimnya pengetahuan 
terkait kerumitan PBJP 
kategori pekerjaan jasa 
konstruksi dapat dengan 
mudah dikacaukan oleh 
pihak penunjang teknologi 
informasi yang tidak 
melaksanakan kegiatannya 
dengan standarisasi layanan 
yang baik 

Meneng
ah 

Telah memiliki 
standar 
pengelolaan 
kepatuhan 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Kepemilikan 
Standar 
Pengelolalaan 
Kepatuhan 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

2.13 Penerapan 
Standar Pengadaan 
Barang Jasa Secara 
Elektronik Pada 
Pengelolaan 
Kepatuhan 

Kepemi
likan 
Sertifik
at 
Standar
isasi 
Pengel
olaan 
kepatu
han 
dan 
Penera
pan 
secara 
konsist
en dan 
perman
en dari 
LKPP 

      

1 
Lapor
an 
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3 Cakupan Tingkat 
Keberhasilan E-Tendering 
semakin tinggi  

Perlu dibentuk strategi 
kehumasan guna 
melakukan sosialisasi 
proses pengadaan barang 
dan jasa yang benar dan 
tidak menyimpang 

Tinggi Terlaksananya 
diseminasi 
terhadap asosiasi 
dan LSM terkait 
pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah 

Penetr
asi 
Kehum
asan 

Diseminasi dan 
penjabaran 
Peraturan 
perundangan 
pengadaan 
barang dan jasa 
pada badan 
usaha tingkat 
Kabupaten 
Kutai Barat 

Program 
Evaluasi 
dan 
Penyeles
aian 
Sanggah 

3.1 Diseminasi dan 
penjabaran 
peraturan 
perundangan 
badan usaha 
tingkat Kabupaten 
Kutai Barat 

Terlaks
ananya 
disemi
nasi 
dan 
penjab
aran 
peratur
an 
perund
angan 
pengad
aan 
barang 
dan 
jasa 
pada 
badan 
usaha 
tingkat 
Kabupa
ten 
Kutai 
Barat 

  

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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sosialisasi standar baku 
proses pengadaan barang 
dan jasa pemerintah harus 
disosialisasikan untuk dapat 
meningkatkan pengetahuan 
dan kepercayaan publik 

Tinggi Tersosialisasikann
ya standar baku 
proses pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah Pada 
PA/KPA dan PPK 
di OPD 

Penetr
asi 
Kehum
asan 

Terlaksananya 
sosialisasi 
standar baku 
proses 
pengadaan 
barang jasa 
pemerintah 
beserta evaluasi 
permasalahan 
pada tingkat 
OPD 

Program 
perencan
aan dan 
pembina
an 

3.2 Bimbingan 
Teknis peningkatan 
kompetensi PA/KPA 
dan PPK 

Terlaks
ananya 
bimbin
gan 
teknis 
perenc
anaan 
dan 
pembin
aan 
serta 
evaluas
i 
berdas
arkan 
permas
alahan 
perenc
anaan 
pengad
aan   

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 
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mutu baku dan standarisasi 
yang ada dapat 
terpengaruh pada kondisi 
alam 

Tinggi Pembentukan 
standarisasi alur 
kerja berupa 
portfolio SOP dan 
sistem monitoring 
pelaksanaan 
pekerjaan 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
monitoring 
perencanaan 
dan pembinaan 
pengadaan 
barang dan jasa 

Program 
perencan
aan dan 
pembina
an 

3.3 Fasilitasi dan 
Monitoring 
Perencanaan dan 
Pembinaan 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Terlaks
ananya 
kegiata
n 
terkait 
fasilita
si dan 
monito
ring 
perenc
anaan 
dan 
pembin
aan 
pengad
aan 
barang 
jasa 

10 
Lapor
an 

- - - 

Terlaksananya 
alur kerja 
berupa portfolio 
dan sistem 
monitoring 
pelaksanaan 
pekerjaan 
dalam 
perencanaan 
dan pembinaan 

Program 
perencan
aan dan 
pembina
an 

3.3 Pelaksanaan 
portfolio SOP 
perencanaan dan 
pembinaan 

Terlaks
ananya 
proses 
perenc
anaan 
dan 
pembin
aan 
dalam 
proses 
pengad
aan 
barang 
dan 
jasa   

4 
Lapor
an 

4 
Lapor
an 

4 
Lapor
an 
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standar mutu baku yang 
tidak ada pada proses 
evaluasi dan penyelesaian 
sanggah 

Tinggi Tersedianya 
standar mutu 
baku dalam 
proses evaluasi 
dan penyelesaian 
sanggah 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Terdapat 
peningkatan 
kompetensi 
pengelola 
pengadaan 
barang dan jasa 
dalam 
melaksanakan 
proses evaluasi 
dan 
penyelesaian 
sanggah 

Program 
Evaluasi 
dan 
Penyeles
aian 
Sanggah 

3.4 Pengembangan 
kompetensi 
pengelola 
pengadaan barang 
dan jasa 

Terlaks
ananya 
penge
mbang
an 
kompe
tensi 
pengel
olaan 
pengad
aan 
barang 
dan 
jasa 

  

3 
Lapor
an 

3 
Lapor
an 

3 
Lapor
an 

terdapat potensi kelalaian 
dan pengabaian pada 
prosedur yang 
menyebabkan timbulnya 
resiko yang seharusnya bisa 
dikelola 

Tinggi Tidak terjadi 
pengabaian 
terhadap 
kepemilikan 
sertifikat 
pengadaan 
barang dan jasa 
tingkat dasar 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Terlaksananya 
bimbingan 
teknis 
pengadaan 
barang dan jasa 
sertifikat tingkat 
dasar 

Program 
perencan
aan dan 
pembina
an 

3.5 Bimbingan 
Teknis Sertifikat 
Tingkat Dasar 

Jumlah 
Peserta 
Bimbin
gan 
Teknis 
Sertifik
asi 
PBJP 
Tingkat 
Dasar 

  

100 
Oran
g 
Peser
ta 

300 
Oran
g 
Peser
ta 

300 
Oran
g 
Peser
ta 
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perlunya manajemen resiko 
dalam menghadapi 
kemungkinan penanganan 
masalah yang timbul akibat 
ketidakpahaman publik 
terhadap proses pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 

Tinggi Pembentukan 
strategi, panduan, 
dan tata cara 
pelaksanaan 
manajemen 
resiko pada 
kejadian proses 
pengadaan 
barang dan jasa 
pada tahapan 
evaluasi dan 
penyelesaian 
sanggah 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

1. Dokumen 
SOP 
pengelolaan 
resiko yang 
ditetapkan2. 
dokumen 
penerapan/lem
bar kontrol oleh 
anggota pokja 
dan 3. telah 
dilaksanakan 
dengan berbasis 
teknologi 
informasi 

Program 
Evaluasi 
dan 
Penyeles
aian 
Sanggah 

3.6 Pengelolaan 
Sengketa 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Terlaks
ananya 
penda
mpinga
n 
permas
alahan 
PBJP 
dan 
Terdok
ument
asinya 
penang
anan 
sangga
h,seng
keta,da
n 
potensi 
masala
h 
dalam 
proses 
evaluas
i 
pemilih
an 
penyed
ia 
barang
/jasa 

  

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 
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integrasi satu pintu pada 
pelayanan pengadaan 
barang dan jasa yang 
diperkuat dengan strategi 
kehumasan/sosialisasi 
sehingga dapat 
meningkatkan pemahaman 
masyarakat  

Tinggi Integrasi Unit 
Pelaksana, Unit 
Perencanaan, dan 
Unit Layanan 
Teknologi 
Informasi dalam 
satu organisasi 
Bagian 
Pengadaan 
Barang dan Jasa 
selaku pelaksana 
dan pembuat 
kebijakan 
Pengadaan 
Barang Jasa 
Pemerintah Kab. 
Kutai Barat 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Peraturan 
Kepala Daerah 
Tentang 
Pengadaan 
Barang dan Jasa 
di Lingkungan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Kutai Barat 

Program 
Penguata
n 
Kelemba
gaan 

3.7 Tersedianya 
dan terlaksananya 
Peraturan Bupati 
Kutai Barat 
mengikuti 
Peraturan 
Perundangan 

Tersedi
anya 
Peratur
an 
Bupati 

  

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 

prasarana dan sarana 
penunjang dalam pelayanan 
dunia usaha selama proses 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah 

Tinggi Pengadaan 
barang penunjang  

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Tersedianya 
Aset Sarana dan 
Prasarana 
sesuai 
Kebutuhan 

Program 
Peningka
tan 
Sarana 
dan 
Prasaran
a 

3.8 Penyusunan 
kebutuhan 
prasarana dan 
sarana tempat 
pelaksanaan 
pengadaan barang 
dan jasa  

Tersedi
anya 
prasara
na dan 
sarana 
tempat 
ruanga
n 
pelaksa
naan 
pengad
aan 
barang 
dan 
jasa  

  

1 
lapor
an 

1 
lapor
an 

1 
lapor
an 



128 
 

Regulasi dan prosedur 
dalam pengadaan barang 
dan jasa semakin 
disederhanakan dan telah 
terdapat total 8 Peraturan 
terkait pengadaan barang 
jasa sejak tahun 2003, 
sehingga masyarakat pelaku 
badan usaha telah terbiasa 
dengan ekosistem 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang semakin 
lama semakin membaik 

Meneng
ah 

Terbentuknya 
persamaan 
persepsi terhadap 
pelaksanaan 
layanan 
pengadaan 
barang dan jasa 
secara elektronik 
yang selaras 
dengan para 
pengguna dan 
kebijakan 
nasional 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Terlaksananya 
rapat koordinasi 
& pelatihan 
peningkatan 
layanan 

Program 
Layanan 
Pengada
an 
barang 
dan jasa 

3.9 Rapat 
Koordinasi dan 
Pelatihan 
Pengadaan 
Barang/Jasa 

Terlaks
ananya 
rapat 
koordin
asi & 
pelatih
an 
pening
katan 
layanan 

  

2 Kali 2 Kali 2 Kali 

Manajemen perkantoran 
moderen pada Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa 
perlu dibentuk dan 
ditularkan dalam proses 
pengadaan abrang dan jasa 
pemerintah kab. Kutai Barat 
sehingga proses pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 
menjadi semakin membaik 
sehingga dapat mengikis 
stigma negatif yang timbul 

Meneng
ah 

Pengembangan 
sumber daya 
manusia menjadi 
fungsional 
pengelola 
pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah yang 
berbasis 
kompetensi 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Pengembangan 
sumber daya 
manusia 
menjadi 
fungsional 
pengelola 
pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah 
yang berbasis 
kompetensi 

Program 
perencan
aan dan 
pembina
an 

3.10 Pelaksanaan 
pengadaan SDM 
berbasis 
kompetensi dan 
fungsional 

Tersedi
anya 
fungsio
nal 
PPBJ 
dan tim 
penilai 
dan 
fasilitat
or 
angka 
kredit 

 1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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Maturitas organisasi 
pelaksana dan pembinaan 
masih rendah sehingga 
tidak memiliki pola 
pengembangan kompetensi 
yang terencana untuk 
memanfaatkan keragaman 
metode dalam proses 
pengadaan barang dan jasa 

Meneng
ah 

Terdapat 
penilaian kinerja 
dan sistem 
pengendalian 
internal 
pemerintah yang 
menunjang 
maturitas SPIP 
dan maturitas 
organisasi 
pengadaan 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Tersedianya 
laporan-laporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 
melalui 
Penyusunan 
Pelaporan 
Keuangan, 
prognosis 
realisasi 
anggaran, 
realisasi 
anggaran, 
rencana kerja, 
rencana 
strategis, 
laporan akhir 
tahun, dan 
laporan kinerja 

Program 
Peningka
tan 
Pengemb
angan 
Sistem 
Pelapora
n 
Capaian 
Kinerja 
dan 
Keuanga
n 

3.11 Penyusunan 
Pelaporan 
Keuangan, 
prognosis realisasi 
anggaran, realisasi 
anggaran, rencana 
kerja, rencana 
strategis, laporan 
akhir tahun, dan 
laporan kinerja 

Tersedi
anya 
laporan
-
laporan 
capaian 
kinerja 
dan 
keuang
an 
melalui 
Penyus
unan 
Pelapor
an 
Keuang
an, 
progno
sis 
realisas
i 
anggar
an, 
realisas
i 
anggar
an, 
rencan
a kerja, 
rencan
a 
strategi
s, 
laporan 
akhir 
tahun, 
dan 

  1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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laporan 
kinerja 
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prasarana dan sarana 
belum menunjang efisiensi 
dan efektifitas value for 
money pada jasa konstruksi 

Meneng
ah 

Terlaksananya 
proses pengadaan 
dan pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana 
penunjang dalam 
gedung kantor 
dan kendaraan 
dinas 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Terlaksananya 
layanan 
administrasi 
perkantoran 

Program 
Administ
rasi 
Perkanto
ran 

3.12 Pemeliharaan 
dan pengadaan 
Peralatan Gedung 
kantor dan 
kendaraan dinas 

Terlaks
ananya 
layana
n 
admini
strasi 
perkan
toran 
pemeli
haraan 
sarana 
dan 
prasara
na 

  

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 

4 Cakupan Terpenuhinya 
penambahan sumber daya 
manusia operating core 
yang permanen dan/atau 
berstatus jabatan 
fungsional 

manajemen tata kelola 
proses pemilihan penyedia 
yang semakin matang dapat 
membantu meminimalisir 
permasalahan eksternal  

Tinggi Keikutsertaan 
dalam rapat 
koordinasi 
nasional terkait 
organisasi 
pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah 
sebagai sarana 
pematangan 
dalam 
menghadapi 
permasalahan 
eksternalmaupun 
internal 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Keikutsertaan 
dalam rapat 
koordinasi 
nasional dan 
regional yang 
diselenggarakan 
oleh LKPP RI 

Program 
Evaluasi 
dan 
Penyeles
aian 
Sanggah 

4.1 Rapat 
Koordinasi dan 
Pelatihan Unit 
Layanan Pengadaan 
/ Unit Kerja 
Pelaksana 
Pengadaan Barang 
dan Jasa Nasional 

Terlaka
sanany
a rapat 
koordin
asi dan 
pelatih
an  

2 Kali 3 Kali 4 Kali 4 Kali 
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maturitas masih rendah di 
bidang manajemen sumber 
daya manusia PBJP 

Tinggi Pembentukan 
pola perencanaan 
dan 
pengembangan 
kompetensi 
pegawai yang 
memiliki sistem 
monitoring dan 
evaluasi 
pengembangan 
berbasis 
kompetensi 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

1. Dokumen 
perencanaan 
pengembangan 
kompetensi 
pegawai 
tahunan pada 
tahun anggaran 
berikutnya2. 
Dokumen 
evaluasi dan 
monitoring 
pengembangan 
kompetensi 
pegawai3. 
Dokumen 
laporan 
kegiatan 
diseminasi 
pelaksanaan 
pelatihan yang 
dilaksanakan di 
luar daerah 

Program 
Evaluasi 
dan 
Penyeles
aian 
Sanggah 

4.1 Rapat 
Koordinasi dan 
Pelatihan Internal 
Unit Pelaksana 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 
Pemerintah 

Terlaks
ananya 
Rapat 
Koordi
nasi 
dan 
Pelatih
an Unit 
Layana
n 
Pengad
aan / 
Unit 
Kerja 
Unsur 
Pelaksa
na 
Pengad
aan 
Barang 
dan 
Jasa 
Nasion
al   

3 Kali 4 Kali 4 Kali 
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urgensi manajemen resiko 
di tingkat Pokja ULP dan 
Pejabat Pembuat Komitmen 
pemilik paket pekerjaan di 
SKPD, agar proses 
pengadaan barang dan jasa 
memiliki resiko yang dapat 
dikendalikan 

Tinggi Pembentukan 
tata kelola 
manajemen 
resiko pada 
tingkat 
pelaksanaan 
pekerjaan 
pengadaan 
barang dan jasa, 
meliputi teknis 
penyusunan 
kontrak, 
manajemen 
kontrak, dan 
mitigasi kontrak 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

1. Dokumen 
SOP 
pengelolaan 
resiko yang 
ditetapkan 
2. dokumen 
penerapan/lem
bar kontrol oleh 
PPK dan  

Program 
Evaluasi 
dan 
Penyeles
aian 
Sanggah 

4.2 Pelaksanaan 
manajemen resiko 
pada proses 
evaluasi dan 
penyelesaian 
sanggah dan 
mitigasi resiko 
pelaksanaan 

Terlaks
ananny
a 
proses 
mitigas
i resiko 
pengad
aan 
pada 
tahap 
pelaksa
naan 
dan 
evaluas
i 
kemam
puan 
Pokja 
dan 
PPK 

  

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 

manajemen resiko terhadap 
kondisi eksternal seperti 
kondisi cuaca ini dapat 
dipetakan secara rutin 
sehingga menjadi bahan 
kendali dan penangan 
resiko di masa mendatang 

Tinggi Pengadaan bahan 
kepustakaan 
terkait pengadaan 
barang dan jasa 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Tersedianya 
bahan 
kepustakaan 
terkait 
pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah 

Program 
Administ
rasi 
Perkanto
ran 

4.3 Belanja 
Literatur Pustaka 
dan Hukum 
Pengadaan barang 
dan Jasa 

Terlaks
ananny
a 
pengad
aan 
bahan 
bacaan 
pustak
a dan 
hukum 

  

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 

2 
Lapor
an 
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Pengembangan knowledge 
management system yang 
dinamis didukung dengan 
kulturasi organisasi 
pembelajar, sehingga 
terjadi transfer dan saling 
berbagi pengetahuan 
terkait pengadaan barang 
dan jasa agar proses 
penanganan masalah dan 
resiko tidak bergantung 
pada satu orang saja 

Tinggi Perencanaan dan 
pelaksanaan 
pembuatan 
sistem informasi 
perencanaan 
pengembangan 
kompetensi 
pegawai 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

1. Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
sistem 
informasi 
perencanaan 
pengembangan 
kompetensi 
pegawai 
Pengadaan 
Barang dan Jasa 
2. 
Pengoperasian 
sistem 
informasi 
perencanaan 
pengembangan 
kompetensi 
pegawai 
pengadaan 
barang dan jasa 
3. Kegiatan 
penilaian angka 
kredit 
pengembangan 
fungsional 
pengelola 
pengadaan 
barang dan jasa 
yang berbasis 
kompetensi 

Program 
perencan
aan dan 
pembina
an 

4.4 Pengembangan 
kompetensi 
pegawai pengelola 
pengadaan barang 
dan jasa 

Terlaks
ananya 
perenc
anaan 
dan  
penge
mbang
an 
kompet
ensi 

  

1 
lapor
an 

1 
lapor
an 

1 
lapor
an 
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belum adanya proses 
manajemen pengetahuan 
yang memiliki karakteristik 
kaderisasi sehingga 
cenderung bergantung 
pada beberapa orang 
tertentu sehingga 
memungkinkan adanya 
stagnansi hingga kemacetan 
pada saat proses 
pengadaan barang dan jasa 
apabila orang tersebut 
keluar / tidak aktif dalam 
organisasi 

Tinggi Pendokumentasia
n dan 
pengelolaan 
bahan-bahan 
pelatihan 
pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah 
berbasis 
multimedia  

Penetr
asi 
Kehum
asan 

1. Pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
pengolahan 
multimedia 
digital2. 
Pengelolaan 
website dan 
media berbahan 
cetak 

Program 
Administ
rasi 
Perkanto
ran 

4.5 Publikasi 
materi pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah 

Terlaks
ananya 
pengad
aan 
sarana 
dan 
prasara
na 
publika
si 
barang 
teknol
ogi, 
bahan 
cetak 
dan 
jasa 
pengga
ndaan 

  

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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Menjelaskan bahwa 
operating core dalam 
pengadaan barang jasa 
pemerintah sudah berbasis 
kompetensi dan siap 
diterapkan dengan 
kejelasan pengukuran dan 
prosedur kerja yang telah 
terintegrasi dan siap 
dilaksanakan 

Meneng
ah 

Terlaksananya 
ketersediaan 
fasilitas 
telekomunikasi 
dan telematika 
operasional 
utama 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Tersedianya 
sarana koneksi 
internet 
operasional 

Program 
Administ
rasi 
Perkanto
ran 

4.6 Penyediaan 
jasa 
telekomunikasi 
dan telematika 

Terlaks
ananya 
proses 
pengad
aan 
jasa 
teleko
munika
si dan 
telema
tika 
koneks
i 
interne
t 
utama 
dan 
cadang
an 

  

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

jumlah minim dan kurang 
berimbang dari sumber 
daya manusia dapat 
mempermudah dan 
meringankan beban dalam 
proses penguatan teknis 
perencanaan dan 
pembinaan  

Meneng
ah 

Peningkatan 
kedisiplinan 
dengan 
memberikan 
fasilitas sarana 
dan prasarana 
untuk 
menumbuhkan 
rasa kepemilikan 
terhadap 
organisasi 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Tersedianya 
pemenuhan 
kebutuhan 
sarana 
peningkatan 
kedisiplinan 
aparatur 

Program 
Peningka
tan 
Disiplin 
Aparatur 

4.7 Belanja Sarana 
Aparatur 

Tersedi
anya 
sarana 
pening
katan 
kedisip
linan 
aparat
ur 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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5 Cakupan tingkat efisiensi 
penghematan atas proses 
Pengadaan Barang dan Jasa 
melalui Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa 

integrasi proses pengadaan 
barang dan jasa dalam satu 
pintu mempermudah 
proses pelayanan, dan 
memperkecil kemungkinan 
persepsi negatif dari 
masyarakat dan/atau 
pengguna jasa, karena 
cukup datang ke satu 
tempat semua urusan 
terkait pengadaan barang 
dan jasa dapat dilayani 
dengan jelas, baik itu 
pelayanan pada sisi 
pelaksana, sisi pembinaan 
dan pendampingan hukum 
dan regulasi, dan sisi 
penunjang teknologi 
informasi 

Tinggi Penyusunan dan 
pengelolaan e-
Catalogue Lokal  

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Terlaksananya 
tata kelola 
pengelolaan e-
Catalogue 
Daerah 

Program 
Evaluasi 
dan 
penyeles
aian 
sanggah 

5.1 Pengolahan e-
katalog lokal 

Terlaks
ananya 
kontrak 
payung 
untuk 
komodi
tas 
lokal 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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unit organisasi pada 
pengadaan barang dan jasa 
tersebar dan disintegrasi 
sehingga perencanaan dan 
pengendalian  terkadang 
tumpang tindih dan 
inkonsisten sehingga 
menimbulkan kerancuan / 
kebingungan / ambigu 

Tinggi Penyusunan 
rencana kegiatan 
telah memiliki 
mekanisme 
monitoring, 
evaluasi, dan SOP 
perencanaan 
kegiatan 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

1. Memiliki 
dokumen 
perencanaan 
kegiatan dan 
target kinerja 
2. Memiliki SOP 
Perencanaan 
Kegiatan 
3. Memiliki 
dokumen 
monitoring dan 
evaluasi 
perencanaan 
kegiatan 
dengan 
memanfaatkan 
sistem 
informasi 

Program 
evaluasi 
dan 
penyeles
aian 
sanggah   

5.2 Monitoring 
kegiatan evaluasi 
dan penyelesaian 
sanggah pada 
proses pemilihan 
penyedia 
barang/jasa 

Evaluas
i 
terhad
ap 
proses 
pemilih
an 
penyed
ia 
barang
/jasa 
yang 
dilaksa
nakan 
oleh 
Pokja 
ULP 

  

4 
Lapor
an 

4 
Lapor
an 

4 
Lapor
an 

penguatan regulasi dan 
perbaikan celah-celah 
regulasi pada pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 
dapat memperkuat proses 
perencanaan dan 
pembinaan yang semakin 
mengedepankan asas value 
for money 

Meneng
ah 

Pemanfaatan e-
Catalog dan e-
Catalogue Daerah 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Terlaksananya 
sosialisasi 
pemesanan 
barang melalui 
e-Catalogue 

Program 
Evaluasi 
dan 
Penyeles
aian 
Sanggah 

5.3 Pembinaan 
pemanfaatan e-
katalog 

terlaks
ananya 
pembin
aan 
dan 
penda
mpinga
n 
pengad
aan 
melalui 
e-
katalog 

  

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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prasarana dan sarana yang 
menunjang untuk proses 
teknis pengadaan barang 
dan jasa dalam 
perencanaan kebutuhannya 
perlu mempertimbangkan 
kondisi eksternal 

Meneng
ah 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Terlaksananya 
Kegiatan 
Administrasi 
Perkantoran 

Program 
Administ
rasi 
Perkanto
ran 

5.4. Penyediaan 
Jasa Administrasi 
Perkantoran 

Terlaks
ananya 
Kegiata
n 
Admini
strasi 
Perkan
toran 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

6 Cakupan Jumlah Pemilik 
Sertifikat Ahli PBJ Tingkat 
Dasar Se- Kabupaten Kutai 
Barat Yang Masih Aktif 
Secara Keseluruhan 

Rendahnya maturitas saat 
ini dikarenakan belum 
tersedianya pembinaan 
sehingga menimbulkan 
kekurangan tenaga SDM 
yang memenuhi 
persyaratan untuk dapat 
meningkatkan syarat 
maturitas 

Tinggi Pelaksanaan 
diseminasi dan 
pembinaan 
sertifikasi ahli PBJ 
tingkat dasar 
dalam daerah 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Diseminasi dan 
penjabaran 
Peraturan 
perundangan 
ahli pengadaan 
barang dan jasa 
tingkat dasar di 
Kab. Kutai Barat 

Program 
Perencan
aan dan 
Pembina
an 

6.1 Diseminasi 
pembinaan 
organisasi 
pengadaan lingkup 
Kutai Barat 

Terlaks
ananya 
kegiata
n 
disemi
nasi 

  

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 

1 
Lapor
an 
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terdapat potensi untuk 
tidak tahu / tidak mau tahu 
atas standar prosedural 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah 

Tinggi Internalisasi 
prosedur 
pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah  

Penetr
asi 
Kehum
asan 

Internalisasi 
standar operasi 
prosedur dan 
standar 
dokumen 
pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah di 
lingkungan 
pemerintah 
kab. Kutai Barat 

Program 
Administ
rasi 
Perkanto
ran 

6.2 Pemenuhan 
kebutuhan 
pelaksanaan 
kegiatan pada 
proses pengadaan 
barang dan jasa 

Terlaks
ananya 
pengad
aan 
barang 
alat 
tulis 
kantor 

  

1 
lapor
an 

1 
lapor
an 

1 
lapor
an 

potensi penolakan terhadap 
regulasi yang berdampak 
pada kemungkinan 
turnover sumber daya 
manusia pada pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 

Tinggi Konsolidasi 
terhadap pihak 
terkait dalam 
proses pengadaan 
barang dan jasa 

Penetr
asi 
Kehum
asan 

Terlaksananya 
rapat 
konsolidasi 
terhadap pihak 
terkait dalam 
proses 
pengadaan 
barang dan jasa 

Program 
Administ
rasi 
Perkanto
ran 

6.3 Rapat 
konsolidasi pihak 
terkait pengadaan 
barang jasa Kab. 
Kutai Barat 

Terlaks
ananya 
belanja 
bahan 
makan 
minum 
rapat 

  

1 
lapor
an 

1 
lapor
an 

1 
lapor
an 
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kemungkinan tidak dapat 
merekrut SDM yang telah 
terbiasa mengerjakan 
proses pengadaan barang 
dan jasa pemerintah 
sebagai pegawai tetap 
bagian pengadaan barang 
dan jasa pemerintah 

Tinggi Konsultasi dan 
koordinasi 
terhadap pihak 
terkait pada 
tingkatan internal 
maupun eksternal 
Pemerintah Kab. 
Kutai Barat 

Penge
mbang
an Jasa 
Layana
n 

Terlaksananya 
rapat koordinasi 
dan konsultansi 
luar kantor 

Program 
Administ
rasi 
Perkanto
ran 

6.4 Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultansi luar 
kantor Strategis 

Tersedi
anya 
biaya 
rapat 
koordin
asi dan 
konsult
asi 

  

1 
lapor
an 

1 
lapor
an 

1 
lapor
an 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, 
DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 
Tabel 16 

 
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif   

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome) dan 
Kegiatan 
(Output) 

Data 
Capaia
n Pada 
Tahun 
Awal 

Perenc
anaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2016 2017 2018 2019 2020 2021   
Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode Renstra OPD 

 Target    Rp   Target    Rp   Target    Rp   Target    Rp   Target    Rp  Target RP  Target    Rp  

                                    

        

1. Program 
perencanaan dan 
pembinaan 

  
                          
-  

             -  
         
-  

                -  
      
800,000,000  

  
           
1,824,500,000  

  
        
2,294,215,00
0  

  
        
1,813,665,0
50  

  

          
1,995,031,55
5  

  
        
8,727,411,605  

        

1.1 Pembinaan 
serta 
Manajemen 
Resiko 
Perencana
an dan 
Pelaksanaa
n 
pengadaan 
barang/jasa 

Tersedianya 
Laporan 
Manajemen 
Resiko 
terhadap 
kepatuhan, 
perencanaan, 
dan pembinaan 
PPK terhadap 
jadwal 
pelaksanaan 
pengadaan 
yang telah 
ditetapkan pada 
RUP dan 
Rencana 
Pelaksanaan 
Pengadaan 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 2 Laporan  
               
100,000,000  

 2 Laporan  
            
110,000,000  

 2 
Laporan  

              
25,000,000  

 2 Laporan  
               
27,500,000  

 8 Laporan  
            
262,500,000  
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1.2 Verifikasi 
Penerimaa
n dan 
Evaluasi 
RUP dan 
Distribusi 
Dokumen 
RPP dan 
Retrival 
Dokumen 
Kontrak 
Penyedia 

Terlaksananya 
Verifikasi 
Penerimaan 
dan Evaluasi 
RUP 

                          
-  

             -  
         
-  

 280 
Dokumen  

      
350,000,000  

 -  
                                    
-  

 -  
                                 
-  

 -    

  

   -  
            
350,000,000  

        

  Verifikasi 
Penerimaa
n dan 
Evaluasi 
RUP dan 
Distribusi 
Dokumen 
RPP dan 
Retrival 
Dokumen 
Kontrak 
Penyedia 

Terbentuknya 
record Group 
atas hasil 
verifikasi 
penerimaan dan 
evaluasi RUP 
dan RPP 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 400 
Record 
Group  

               
374,500,000  

 600 Record 
Group  

            
400,715,000  

 350 
Record 
Group  

            
428,765,05
0  

 350 
Record 
Group  

             
471,641,555  

 1700 
Record 
Group  

        
1,675,621,605  

        

1.3 Internalisas
i dan 
Diseminasi 
Kode Etik 
Pengelolaa
n 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 

Terlaksananya 
SOP 
penyusunan 
laporan 
pelaksanaan 
pemilihan 
penyedia 
barang/jasa 
yang 
terintegrasi 
dengan system 
monitoring, 
sehingga 
laporan 
pengadaan 
barang dan jasa 
meliputi 
dokumen RUP, 
RPPengadaan, 
RPPenyedia, 
dan Informasi 
Hasil 
Pelaksanaan 
PBJP dapat 
terbentuk 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 
Dokumen  

               
150,000,000  

 1 Dokumen  
            
160,500,000  

 1 
Dokumen  

            
171,735,00
0  

 1 
Dokumen  

             
188,908,500  

 4 
Dokumen  

            
671,143,500  
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sebagai record 
group document 

        

1.4 Mitigasi 
Resiko 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa pada 
tahap 
perencana
an 

Terlaksananya 
prosedur dan 
dokumentasi 
atas identifikasi, 
analisis, 
penanganan, 
dan 
pemantauan 
risiko 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 
Dokumen  

               
100,000,000  

 1 Dokumen  
            
107,000,000  

 1 
Dokumen  

            
114,490,00
0  

  

             
125,939,000  

 3 
Dokumen  

            
447,429,000  

        

1.5 Bimbingan 
Teknis 
peningkata
n 
kompetensi 
PA/KPA 
dan PPK 

Terlaksananya 
bimbingan 
teknis 
perencanaan 
dan pembinaan 
serta evaluasi 
berdasarkan 
permasalahan 
perencanaan 
pengadaan 

                          
-  

             -  
         
-  

     2 Laporan  
               
100,000,000  

 2 Laporan  
            
107,000,000  

 2 
Laporan  

            
114,490,00
0  

 2 Laporan  
             
125,939,000  

 8 Laporan  
            
447,429,000  

        

1.6 Fasilitasi 
dan 
Monitoring 
Perencana
an dan 
Pembinaan 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 

Terlaksananya 
kegiatan terkait 
fasilitasi dan 
monitoring 
perencanaan 
dan pembinaan 
pengadaan 
barang jasa 

                          
-  

             -  
         
-  

 10 Laporan  
      
150,000,000  

 -  
                                    
-  

 -  
                                 
-  

 -  
                                 
-  

 -  
                                   
-  

 10 
Laporan  

            
150,000,000  
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1.7 Pelaksanaa
n portfolio 
SOP 
perencana
an dan 
pembinaan 

Terlaksananya 
proses 
perencanaan 
dan pembinaan 
dalam proses 
pengadaan 
barang dan jasa 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 4 
Dokumen  

               
150,000,000  

 4 Dokumen  
            
160,500,000  

 4 
Laporan  

            
171,735,00
0  

 4 
Dokumen  

             
188,908,500  

 16 
Dokumen  

            
671,143,500  

        

1.8 Bimbingan 
Teknis 
Sertifikat 
Tingkat 
Dasar 

Jumlah Peserta 
Bimbingan 
Teknis 
Sertifikasi PBJP 
Tingkat Dasar 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 100 Orang 
Peserta  

               
200,000,000  

 300 Orang 
Peserta  

            
535,000,000  

 300 
Orang 

Peserta  

            
572,450,00
0  

 310 
Orang 

Peserta  

             
629,695,000  

 1.010 
Orang 

Peserta  

        
1,937,145,000  

        

1.9 Pelaksanaa
n 
pengadaan 
SDM 
berbasis 
kompetensi 
dan 
fungsional 

Tersedianya 
pengembangan 
kompetensi 
bagi pelaksana 
dan/atau 
fungsional 
PPBJ dan tim 
penilai dan 
fasilitator angka 
kredit 

                          
-  

             -  
         
-  

 1 Laporan  
         
50,000,000  

 1 Laporan  
               
200,000,000  

 1 Dokumen  
            
214,000,000  

 1 
Dokumen  

              
50,000,000  

 1 Laporan  
               
55,000,000  

 5 
Dokumen, 
Laporan  

            
569,000,000  

        

1.10 Pengemba
ngan 
kompetensi 
pegawai 
pengelola 
pengadaan 
barang dan 
jasa 

Terlaksananya 
perencanaan 
dan 
pengembangan 
kompetensi 
pada pelatihan 
umum aparatur 
sipil negara 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 laporan  
               
100,000,000  

 1 laporan  
            
125,000,000  

 1 laporan  
              
65,000,000  

 1 laporan  
               
71,500,000  

 4 Laporan  
            
361,500,000  

        

1.11 Diseminasi 
pembinaan 
organisasi 
pengadaan 
lingkup 
Kutai Barat 

Terlaksananya 
kegiatan 
diseminasi 
terkait 
Peraturan 
Perundangan 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa Tingkat 
Dasar 

                          
-  

             -  
         
-  

 1 Laporan  
      
250,000,000  

 2 Laporan  
               
350,000,000  

 2 Laporan  
            
374,500,000  

 1 
Laporan  

            
100,000,00
0  

 1 Laporan  
             
110,000,000  

 7 Laporan  
        
1,184,500,000  

        
                                    

        

2. Program 
Penguatan 
Kelembagaan   

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

  
               
250,000,000  

  
            
230,000,000  

  
            
100,000,00
0  

  

             
110,000,000  

  
            
690,000,000  
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2.1 Penyusuna
n dan 
Implementa
si Regulasi 
Daerah 
Terkait 
Struktur 
Organisasi 
dan Tata 
Laksana 
Organisasi 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 

Tersedianya 
dan 
terimplementasi
kannya regulasi 
daerah terkait 
organisasi dan 
tata laksana 
pada proses 
teknis 
pengadaan 
barang dan jasa 
daerah 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 Laporan  
                 
50,000,000  

 1 Laporan  
              
55,000,000  

 1 
Laporan  

              
25,000,000  

 1 Laporan  
               
27,500,000  

 4 Laporan  
            
157,500,000  

        

2.2 Penyusuna
n standar 
operasi 
prosedur 
pelaksanaa
n 
pengadaan 
barang jasa 
pemerintah 

Tersedianya 
SOP dan 
Maklumat 
Pelayanan 
PBJP 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 
Dokumen  

               
100,000,000  

 1 Dokumen  
            
100,000,000  

 1 
Dokumen  

              
25,000,000  

 1 
Dokumen  

               
27,500,000  

 4 
Dokumen  

            
252,500,000  

        

2.3 Tersediany
a dan 
terlaksanan
ya 
Peraturan 
Regulasi 
Daerah 
mengikuti 
Peraturan 
Perundang
an 

Tersedianya 
Peraturan 
Regulasi 
Daerah terkait 
Pengadaan 
barang dan 
Jasa 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 2 Laporan  
               
100,000,000  

 2 Laporan  
              
75,000,000  

 2 
Laporan  

              
50,000,000  

 2 Laporan  
               
55,000,000  

 8 Laporan  
            
280,000,000  

        
                                    

        

3. Program 
pengembangan 
komunikasi 
informasi & media 
massa 

  
                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

  
               
100,000,000  

  
            
108,000,000  

  
              
55,000,000  

  

               
60,500,000  

  
            
323,500,000  

        

3.1 Pembinaan 
dan 
pengemba
ngan 
penyebara
n informasi 
dan 
komunikasi 

Tersedianya 
media informasi 
elektrik maupun 
non elektrik 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 
Dokumen  

               
100,000,000  

 1 Dokumen  
            
108,000,000  

 1 
Laporan  

              
55,000,000  

 1 Laporan  
               
60,500,000  

 4 
Dokumen, 
Laporan  

            
323,500,000  
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(Website 
Bagian 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa) 

        
                                    

        

4. Program evaluasi 
dan penyelesaian 
sanggah    

                          
-  

             -  
         
-  

  
   
1,380,000,00
0  

  
           
3,663,000,000  

  
        
3,961,300,00
0  

  
        
4,108,330,0
00  

  

          
4,519,163,00
0  

  
      
17,631,793,000  

        

4.1 Fasilitasi 
operasional 
pemilihan 
penyedia 
barang jasa 
melalui e-
tendering 

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Pemilihan 
Penyedia 
Barang Jasa 
melalui e-
Tendering 

                          
-  

             -  
         
-  

 280 Kali  
   
1,200,000,00
0  

                   
-  

                                    
-  

                -  
                                 
-  

                 
-  

                                 
-  

               -  
                                  
-  

 280 Kali   
        
1,200,000,000  

        

  Fasilitasi 
operasional 
pemilihan 
penyedia 
barang jasa 
melalui e-
tendering 

Tersedianya 
laporan proses 
pemilihan 
penyedia 
barang/jasa 
melaui e-
tendering 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 
Dokumen  

           
2,500,000,000  

 1 Dokumen  
        
2,750,000,00
0  

 1 
Dokumen  

        
3,025,000,0
00  

 1 
Dokumen  

          
3,327,500,00
0  

 4 
Dokumen  

      
11,602,500,000  

        

4.2 Diseminasi 
dan 
penjabaran 
peraturan 
perundang
an badan 
usaha 
tingkat 
Kabupaten 
Kutai Barat 

Terlaksananya 
diseminasi dan 
penjabaran 
peraturan 
perundangan 
pengadaan 
barang dan jasa 
pada badan 
usaha tingkat 
Kabupaten 
Kutai Barat 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 
Dokumen, 
Laporan  

               
125,000,000  

 1 Dokumen, 
Laporan  

            
127,500,000  

 1 
Dokumen
, Laporan  

              
75,000,000  

 1 
Dokumen, 
Laporan  

               
82,500,000  

 5 
Dokumen, 
Laporan  

            
410,000,000  

        

4.3 Pengemba
ngan 
kompetensi 
pengelola 
pengadaan 
barang dan 
jasa 

Terlaksananya 
pengembangan 
kompetensi 
pengelolaan 
pengadaan 
barang dan jasa 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 3 Laporan  
               
250,000,000  

 3 Laporan  
            
225,000,000  

 3 
Laporan  

            
125,000,00
0  

 3 Laporan  
             
137,500,000  

 12 
Laporan  

            
737,500,000  
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4.4 Pengelolaa
n Sengketa 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 

Terlaksananya 
pendampingan 
permasalahan 
PBJP dan 
Terdokumentasi
nya 
penanganan 
sanggah,sengk
eta,dan potensi 
masalah dalam 
proses evaluasi 
pemilihan 
penyedia 
barang/jasa 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 2 Laporan  
                 
95,000,000  

 2 Laporan  
            
100,000,000  

 2 
Laporan  

            
125,000,00
0  

 2 Laporan  
             
137,500,000  

 8 Laporan  
            
457,500,000  

        

4.5 Rapat 
Koordinasi 
dan 
Pelatihan 
Unit 
Layanan 
Pengadaan 
/ Unit Kerja 
Pelaksana 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 
Nasional 

Terlakasananya 
rapat koordinasi 
dan pelatihan  

                          
-  

             -  
         
-  

 2 Kali  
      
150,000,000  

                   
-  

                                    
-  

                -  
                                 
-  

                 
-  

                                 
-  

               -  
                                   
-  

 2 Kali  
            
150,000,000  

        

4.6 Rapat 
Koordinasi 
dan 
Pelatihan 
Internal 
Unit 
Pelaksana 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 
Pemerintah 

Terlaksananya 
Rapat 
Koordinasi dan 
Pelatihan Unit 
Layanan 
Pengadaan / 
Unit Kerja 
Unsur 
Pelaksana 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa Nasional 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 3 Kali  
               
200,000,000  

 4 Kali  
            
214,000,000  

 4 Kali  
            
228,980,00
0  

 4 Kali  
             
251,878,000  

 15 Kali  
            
894,858,000  

        

4.7 Pelaksanaa
n 
manajemen 
resiko pada 
proses 
evaluasi 
dan 
penyelesai
an sanggah 
dan 

Terlaksanannya 
proses mitigasi 
resiko 
pengadaan 
pada tahap 
pelaksanaan 
dan evaluasi 
kemampuan 
Pokja dan PPK 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 2 Laporan  
               
150,000,000  

 2 Laporan  
            
175,000,000  

 2 
Laporan  

            
200,000,00
0  

 2 Laporan  
             
220,000,000  

 8 Laporan  
            
745,000,000  
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mitigasi 
resiko 
pelaksanaa
n 

        

4.8 Pembinaan 
pemanfaat
an e-
katalog 

terlaksananya 
pembinaan dan 
pendampingan 
pengadaan 
melalui e-
katalog 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 Laporan  
                 
75,000,000  

 1 Laporan  
              
75,000,000  

 1 
Laporan  

              
25,000,000  

 1 Laporan  
               
27,500,000  

 4 Laporan  
            
202,500,000  

        

4.9 Monitoring 
kegiatan 
evaluasi 
dan 
penyelesai
an sanggah 
pada 
proses 
pemilihan 
penyedia 
barang/jasa 

Evaluasi 
terhadap proses 
pemilihan 
penyedia 
barang/jasa 
yang 
dilaksanakan 
oleh Pokja ULP 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 4 Laporan  
               
235,000,000  

 4 Laporan  
            
258,500,000  

 4 
Laporan  

            
284,350,00
0  

 4 Laporan  
             
312,785,000  

 16 
Laporan  

        
1,090,635,000  

        

4.10 Pengolaha
n e-katalog 
lokal 

Terlaksananya 
kontrak payung 
untuk 
komoditas lokal 

                          
-  

             -  
         
-  

 1 Laporan  
         
30,000,000  

 1 Laporan  
                 
33,000,000  

 1 Laporan  
              
36,300,000  

 1 
Laporan  

              
20,000,000  

 1 Laporan  
               
22,000,000  

 5 Laporan  
            
141,300,000  

        
                                    

        

5. Program 
Administrasi 
Perkantoran 

  
                          
-  

             -  
         
-  

  
      
335,000,000  

  
           
1,253,750,000  

  
        
1,221,902,50
0  

  
        
1,015,634,6
75  

  

          
1,117,198,14
3  

  
        
4,893,485,318  

        

5.1 Belanja 
meubelair 
dan Sarana 
Pokja 

Tersedianya 
pemenuhan 
kebutuhan 
Pokja melalui 
Belanja 
meubelair dan 
sarana Pokja 

                          
-  

             -  
         
-  

 1 Laporan  
         
50,000,000  

 1 Laporan  
                 
50,000,000  

 1 Laporan  
              
50,000,000  

 1 
Laporan  

              
25,000,000  

 1 Laporan  
               
27,500,000  

 5 Laporan  
            
152,500,000  

        

5.2 Pemelihara
an dan 
pengadaan 
Peralatan 
Gedung 
kantor dan 
kendaraan 

Terlaksananya 
layanan 
administrasi 
perkantoran 
pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 2 Laporan  
               
250,000,000  

 2 Laporan  
            
225,000,000  

 2 
Laporan  

              
75,000,000  

 2 Laporan  
               
82,500,000  

 8 Laporan  
            
632,500,000  
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dinas 

        

5.3 Belanja 
Literatur 
Pustaka 
dan Hukum 
Pengadaan 
barang dan 
Jasa 

Terlaksanannya 
pengadaan 
bahan bacaan 
pustaka dan 
hukum 

                          
-  

             -  
         
-  

 2 Laporan  
         
30,000,000  

 2 Laporan  
                 
33,000,000  

 2 Laporan  
              
36,300,000  

 2 
Laporan  

              
15,000,000  

 2 Laporan  
               
16,500,000  

 10 
Laporan  

            
130,800,000  

        

5.4 Publikasi 
materi 
pengadaan 
barang dan 
jasa 
pemerintah 

Terlaksananya 
pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
publikasi 
barang 
teknologi, 
bahan cetak 
dan jasa 
penggandaan 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 Laporan  
                 
30,000,000  

 1 Laporan  
              
33,000,000  

 1 
Laporan  

              
10,000,000  

 1 Laporan  
               
11,000,000  

 4 Laporan  
              
84,000,000  

        

5.5 Penyediaa
n jasa 
telekomuni
kasi dan 
telematika 
Langganan 
Internet 
Operasiona
l 

Terlaksananya 
proses 
pengadaan jasa 
telekomunikasi 
dan telematika 
koneksi internet 
utama dan 
cadangan 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 Laporan  
               
350,000,000  

 1 Laporan  
            
350,000,000  

 1 
Laporan  

            
350,000,00
0  

 1 Laporan  
             
385,000,000  

 4 Laporan  
        
1,435,000,000  

        

5.6 Penyediaa
n Jasa 
Administras
i 
Perkantora
n 

Terlaksananya 
Kegiatan 
Administrasi 
Perkantoran 

                          
-  

             -  
         
-  

 1 Laporan  
      
225,000,000  

 1 Laporan  
               
240,750,000  

 1 Laporan  
            
257,602,500  

 1 
Laporan  

            
275,634,67
5  

 1 Laporan  
             
303,198,143  

 5 Laporan  
        
1,302,185,318  

        

5.7 Pemenuha
n 
kebutuhan 
pelaksanaa
n kegiatan 
pada 
proses 
pengadaan 
barang dan 
jasa 

Terlaksananya 
pengadaan 
barang alat tulis 
kantor 

                          
-  

             -  
         
-  

 1 Laporan  
         
30,000,000  

 2 Laporan  
                 
75,000,000  

 2 Laporan  
              
45,000,000  

 2 
Laporan  

              
40,000,000  

 2 Laporan  
               
44,000,000  

 9 Laporan  
            
234,000,000  
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5.8 Rapat 
konsolidasi 
pihak 
terkait 
pengadaan 
barang jasa 
Kab. Kutai 
Barat 

Terlaksananya 
belanja bahan 
makan minum 
rapat 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 2 Laporan  
                 
75,000,000  

 2 Laporan  
              
75,000,000  

 2 
Laporan  

              
75,000,000  

 2 Laporan  
               
82,500,000  

 8 Laporan  
            
307,500,000  

        

5.9 Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultansi 
luar kantor 
Strategis 

Tersedianya 
biaya rapat 
koordinasi dan 
konsultasi 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 2 Laporan  
               
150,000,000  

 2 Laporan  
            
150,000,000  

 2 
Laporan  

            
150,000,00
0  

 2 Laporan  
             
165,000,000  

 8 Laporan  
            
615,000,000  

        
                                    

        

6. Program Layanan 
Pengadaan barang 
dan jasa   

                          
-  

             -  
         
-  

  
      
120,000,000  

  
               
340,000,000  

  
            
580,000,000  

  
            
645,000,00
0  

  

             
709,500,000  

  
        
2,394,500,000  

        

6.1 Penerapan 
Standar 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Pada 
Kelangsun
gan 
Layanan 

Kepemilikan 
Sertifikat 
Standarisasi 
Pengelolaan 
Kelangsungan 
Pelayanan dan 
Penerapan 
secara 
konsisten dan 
permanen dari 
LKPP 

                          
-  

             -  
         
-  

 1 Laporan  
         
50,000,000  

 1 Laporan  
                 
50,000,000  

 1 Laporan  
              
45,000,000  

 1 
Laporan  

              
25,000,000  

 1 Laporan  
               
27,500,000  

 5 Laporan  
            
197,500,000  

        

6.2 Penerapan 
Standar 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Pada 
Pengelolaa
n Helpdesk 

Kepemilikan 
Sertifikat 
Standarisasi 
Pengelolaan 
Layanan 
Helpdesk dan 
Penerapan 
secara 
konsisten dan 
permanen dari 
LKPP 

                          
-  

             -  
         
-  

 1 Laporan  
         
20,000,000  

 1 Laporan  
                 
20,000,000  

 1 Laporan  
              
25,000,000  

 1 
Laporan  

              
15,000,000  

 1 Laporan  
               
16,500,000  

 5 Laporan  
              
96,500,000  
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6.3 Pelaksanaa
n Layanan 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Dengan 
Standarisa
si Pada 
Penilaian 
Internal 
dan 
Pembaharu
an SLA 

Terlaksananya 
Pelayanan 
dengan 
pembaharuan 
Service Level 
Agreement 
pada LPSE 
Pusat dan 
menerapkan 
standar 
penilaian 
internal 

                          
-  

             -  
         
-  

 1 Laporan  
         
50,000,000  

 1 Laporan  
                 
50,000,000  

 1 Laporan  
              
40,000,000  

 1 
Laporan  

              
40,000,000  

 1 Laporan  
               
44,000,000  

 5 Laporan  
            
224,000,000  

        

6.4 Penerapan 
Standar 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Pada 
Pengelolaa
n 
Hubungan 
dengan 
pengguna 
layanan 

Kepemilikan 
Sertifikat 
Standarisasi 
Pengelolaan 
Hubungan 
dengan 
pengguna 
layanan dan 
Penerapan 
secara 
konsisten dan 
permanen dari 
LKPP 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 Laporan  
                 
30,000,000  

 1 Laporan  
              
25,000,000  

 1 
Laporan  

              
30,000,000  

 1 Laporan  
               
33,000,000  

 4 Laporan  
            
118,000,000  

        

6.5 Penerapan 
Standar 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Pada 
Pengelolaa
n Aset 
Layanan 

Kepemilikan 
Sertifikat 
Standarisasi 
Pengelolaan 
Aset layanan 
dan Penerapan 
secara 
konsisten dan 
permanen dari 
LKPP 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 Laporan  
               
100,000,000  

 1 Laporan  
              
25,000,000  

 1 
Laporan  

              
30,000,000  

 1 Laporan  
               
33,000,000  

 4 Laporan  
            
188,000,000  

        

6.6 Penerapan 
Standar 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Pada 
Pengelolaa

Kepemilikan 
Sertifikat 
Standarisasi 
Pengelolaan 
Perubahan dan 
Penerapan 
secara 
konsisten dan 
permanen dari 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 Laporan  
                 
40,000,000  

 1 Laporan  
              
25,000,000  

 1 
Laporan  

              
30,000,000  

 1 Laporan  
               
33,000,000  

 1 Laporan  
            
128,000,000  
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n 
Perubahan 

LKPP 

        

6.7 Penerapan 
Standar 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Pada 
Pengelolaa
n 
Pendukung 
Layanan 

Kepemilikan 
Sertifikat 
Standarisasi 
Pengelolaan 
Pendukung 
Layanan dan 
Penerapan 
secara 
konsisten dan 
permanen dari 
LKPP 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

                   
-  

                                    
-  

 1 Laporan  
              
35,000,000  

 1 
Laporan  

              
40,000,000  

 1 Laporan  
               
44,000,000  

 3 Laporan  
            
119,000,000  

        

6.8 Penerapan 
Standar 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Pada 
Pengelolaa
n Kebijakan 
Layanan 

Kepemilikan 
Sertifikat 
Standarisasi 
Pengelolaan 
Kebijakan 
Layanan dan 
Penerapan 
secara 
konsisten dan 
permanen dari 
LKPP 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

                   
-  

                                    
-  

 1 Laporan  
            
150,000,000  

 1 
Laporan  

              
75,000,000  

 1 Laporan  
               
82,500,000  

 3 Laporan  
            
307,500,000  

        

6.9 Penerapan 
Standar 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Pada 
Pengelolaa
n Kapasitas 

Kepemilikan 
Sertifikat 
Standarisasi 
Pengelolaan 
Kapasitas dan 
Penerapan 
secara 
konsisten dan 
permanen dari 
LKPP 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

                   
-  

                                    
-  

 1 Laporan  
              
60,000,000  

 1 
Laporan  

              
40,000,000  

 1 Laporan  
               
44,000,000  

 3 Laporan  
            
144,000,000  

        

6.10 Penerapan 
Standar 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Pada 
Pengelolaa

Kepemilikan 
Sertifikat 
Standarisasi 
Pengelolaan 
Risiko Layanan 
dan Penerapan 
secara 
konsisten dan 
permanen dari 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

                   
-  

                                    
-  

 1 Laporan  
              
40,000,000  

 1 
Laporan  

              
60,000,000  

 1 Laporan  
               
66,000,000  

 3 Laporan  
            
166,000,000  
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n Risiko 
Layanan 

LKPP 

        

6.11 Penerapan 
Standar 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Pada 
Pengelolaa
n 
Keamanan 
Server dan 
Jaringan 

Kepemilikan 
Sertifikat 
Standarisasi 
Pengelolaan 
Keamanan 
Server dan 
Jaringan dan 
Penerapan 
secara 
konsisten dan 
permanen dari 
LKPP 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

                   
-  

                                    
-  

 1 Laporan  
              
60,000,000  

 1 
Laporan  

              
40,000,000  

 1 Laporan  
               
44,000,000  

 3 Laporan  
            
144,000,000  

        

6.12 Penerapan 
Standar 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Pada 
Pengelolaa
n Sumber 
Daya 
Manusia 

Kepemilikan 
Sertifikat 
Standarisasi 
Pengelolaan 
sumber daya 
manusia dan 
Penerapan 
secara 
konsisten dan 
permanen dari 
LKPP 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

                   
-  

                                    
-  

                -  
                                 
-  

 1 
Laporan  

            
125,000,00
0  

 1 Laporan  
             
137,500,000  

 2 Laporan  
            
262,500,000  

        

6.13 Penerapan 
Standar 
Pengadaan 
Barang 
Jasa 
Secara 
Elektronik 
Pada 
Pengelolaa
n 
Kepatuhan 

Kepemilikan 
Sertifikat 
Standarisasi 
Pengelolaan 
kepatuhan dan 
Penerapan 
secara 
konsisten dan 
permanen dari 
LKPP 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

                   
-  

                                    
-  

                -  
                                 
-  

 1 
Laporan  

              
50,000,000  

 1 Laporan  
               
55,000,000  

 2 Laporan  
            
105,000,000  

        

6.14 Rapat 
Koordinasi 
dan 
Pelatihan 
Pengadaan 
Barang/Jas

Terlaksananya 
rapat koordinasi 
& pelatihan 
peningkatan 
layanan 

                          
-  

             -  
         
-  

     2 Kali  
                 
50,000,000  

 2 Kali  
              
50,000,000  

 2 Kali  
              
45,000,000  

 2 Kali  
               
49,500,000  

 8 Kali  
            
194,500,000  
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a 

        
                                    

        

7. Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 

  
                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

  
               
300,000,000  

  
            
684,452,316  

  
      
22,414,061,
332  

  

          
4,148,606,96
4  

  
      
27,547,120,612  

        

7.1 Penyusuna
n 
kebutuhan 
prasarana 
dan sarana 
tempat 
pelaksanaa
n 
pengadaan 
barang dan 
jasa  

Tersedianya 
prasarana dan 
sarana tempat 
ruangan 
pelaksanaan 
pengadaan 
barang dan jasa  

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 1 
Dokumen  

               
300,000,000  

 1 Dokumen  
            
684,452,316  

 2 
Dokumen  

      
22,414,061,
332  

 1 
Dokumen  

         
4,148,606,96
4  

 5 
Dokumen  

      
27,547,120,612  

        
                                    

        

8. Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

  
                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

  
                 
25,000,000  

  
              
30,000,000  

  
              
30,000,000  

  

               
33,000,000  

  
            
118,000,000  

        

8.1 Penyusuna
n 
Pelaporan 
Keuangan, 
prognosis 
realisasi 
anggaran, 
realisasi 
anggaran, 
rencana 
kerja, 
rencana 
strategis,la
poran 
semesteran
, laporan 
akhir tahun, 

Tersedianya 
laporan-laporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 
melalui 
Penyusunan 
Pelaporan 
Keuangan, 
prognosis 
realisasi 
anggaran, 
realisasi 
anggaran, 
rencana kerja, 
rencana 
strategis, 
laporan 

                          
-  

             -  
         
-  

                -  
                            
-  

 8 Laporan  
                 
25,000,000  

 8 Laporan  
              
30,000,000  

 8 
Laporan  

              
30,000,000  

 8 Laporan  
               
33,000,000  

 24 
Laporan  

            
118,000,000  
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dan 
laporan 
kinerja 

semesteran, 
laporan akhir 
tahun, dan 
laporan kinerja 

        
                                    

        

9. Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur   

                          
-  

             -  
         
-  

  
         
50,000,000  

  
                 
55,000,000  

  
              
60,500,000  

  
              
25,000,000  

  

               
27,500,000  

  
            
218,000,000  

        

9.1 Belanja 
Sarana 
Aparatur 

Tersedianya 
sarana 
peningkatan 
kedisiplinan 
aparatur 

                          
-  

             -  
         
-  

 1 Laporan  
         
50,000,000  

 1 Laporan  
                 
55,000,000  

 1 Laporan  
              
60,500,000  

 1 
Laporan  

              
25,000,000  

 1 Laporan  
               
27,500,000  

 5 Laporan  
            
218,000,000  

        
                                    

        

    

          
   
2,685,000,00
0  

  
           
7,811,250,000  

  
        
9,170,369,81
6  

  
      
30,206,691,
057  

  

       
12,720,499,6
62  

  
      
62,543,810,535  
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 
 

Tabel 17 
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

NO Indikator 

Kondisi Kinerja 
pada awal 

periode RPJMD 
Target Capaian Setiap Tahun  Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 
RPJMD 

2015 2016 2017 2018 2019 2021 

1 
Cakupan meningkatnya Level Maturitas ULP 
(Level 5 tertinggi) 0% 0% Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 100% 

2 
Cakupan bertambahnya Sertifikasi Standar 
LPSE:2014 dari LKPP 0% 0%     

4 Standar 
Sertifikasi 

8 Standar 
Sertifikasi 

100% 

3 
Cakupan Tingkat Keberhasilan E-Tendering 
semakin tinggi  

0% 0% 
   

  100% 

4 
Cakupan Terpenuhinya penambahan sumber 
daya manusia operating core yang permanen 
dan/atau berstatus jabatan fungsional 

0% 0%    
(Akumulasi 
12 Standar 
Sertifikasi) 

100% 

5 
Cakupan tingkat efisiensi penghematan atas 
proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

0% 0% 91,90% 94,20% 95,57% 96,54% 100% 

6 
Cakupan Jumlah Pemilik Sertifikat Ahli PBJ 
Tingkat Dasar Se- Kabupaten Kutai Barat Yang 
Masih Aktif Secara Keseluruhan 

0% 0% - 
Pokja ULP  
Permanen : 3 
Orang 

Pokja ULP  
Permanen : 6 
Orang 

Pokja ULP  
Permanen : 9 
Orang 

100% 
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BAB  VII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat yang disusun dengan memperhatikan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. 

Penyusunan Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2020 dimaksud sebagai dokumen perencana 

strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 

yang merupakan penajaman program Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat 2016 - 2020 dan diharapkan mampu mengarahkan semua 

unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam 

mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2016-2020. 

Selain itu, penyusunan Rencana Stretegis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 2016 - 2020 merupakan pedoman penyusunan 

Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai 

Barat, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah nantinya menjadi dasar Evaluasi dan 

Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan. 

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2016 - 2020 semoga dapat dijadikan 

pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang 

serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 

 

 

Sendawar,                          2017  

 Pj. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 
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