
BULETIN EPEN EDISI I 2018 halaman 1



BULETIN EPEN EDISI I 2018 halaman 2

DAFTAR ISI
halaman 3
Perpindahan Alamat url Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) 
Kabupaten Kutai Barat

halaman 4
Sekilas Pandang Pada Rapat Staf di Pimpin 
Bupati Kutai Barat

halaman 5
Pelatihan SPSE Versi 4.2 Untuk Kelompok Kerja 
Pemilihan

halaman 6
Rapat Penggunaan Format Baru RPPenyedia dan 
Pembahasan  Layanan Konsultasi Pengadaan Barang 
dan Jasa

halaman 8
Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Ba-
rang/Jasa Pemerintah Telah Diterbitkan.

halaman 10
Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap pengisian 
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 
2018 Secara Daring

halaman 12
Peningkatan Kualitas Layanan Pemilihan Elektronik 
melalui e-Lelang dan e-Seleksi Per-9 April 2019

halaman 17
Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati 
Pengadaan Barang dan Jasa Desa

halaman 18
Rapat Koordinasi Hearing dan Evaluasi Tim Pendukung 
Pokja ULP

halaman 22
AMER
Aplikasi Manajemen
Evaluasi Risiko



BULETIN EPEN EDISI I 2018 halaman 3

Perpindahan Alamat url Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE) 
Kabupaten Kutai Barat

Sehubungan dengan dilaksanakannya 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupa-

ti Kutai Barat terkait Organisasi Perangkat 
Daerah khususnya pada uraian tugas dan 
fungsi di Sekretariat Daerah, diperbaharui 
nya Service Level Agreement (SLA), diterap-
kannya Standarisasi LPSE:2014, dan diber-
lakukannya kepanitiaan permanen melekat 
LPSE pada Sub-Bagian Layanan Pengadaan 
Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang 
dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ku-
tai Barat, dengan ini diumumkan :

1. Efektif terhitung pada tanggal 5 Januari 
2018 halaman dengan Uniform Resource 
Locator (URL) /Lokator Sumber Seragam 
(LSS) untuk Layanan Pengadaan Barang 
dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kab. 
Kutai Barat pada lpse.kubarkab.go.id din-
yatakan tidak aktif.

2. Efektif terhitung pada tanggal 5 Januari 
2018 laman dengan URL / LSS untuk LPSE 
Kab. Kutai Barat  yang baru dan aktif  pada 
lpse.kutaibaratkab.go.id.

3. Keseluruhan rekaman data proses lelang 
dan seleksi secara elektronik yang tel-
ah dilakukan sebelumnya  dan informasi 
akun penyedia dan akun non-penyedia 
tetap terjaga dengan baik dan dipastikan 
tidak berubah selama masa transisi ini.

4. Selama proses transisi URL/LSS se-
bagaimana terkait butir 1 dan 2 diatas, 
segala hal terkait dengan portal inaproc 
LKPP, eproc LKPP, integrasi dengan web-
site Bagian PBJ Kab. Kutai Barat (bagianp-
bj.kutaibaratkab.go.id), dan proses lain-

nya sedang berjalan tahapan-tahapan 
administratif secara simultan sehing-
ga segala informasi terkait akses pada 
LPSE Kutai Barat merujuk pada infor-
masi sebagaimana disebut pada butir 2.

5. Bahwa pada proses transisi hingga di-
terbitkannya pengumuman ini belum 
terdapat proses e-Tendering berupa 
lelang dan seleksi.

6. Pengumuman lebih lanjut terkait hal-
hal bersifat teknis dapat disimak dalam 
website Bagian PBJ Kab. Kutai Barat (ba-
gianpbj.kutaibaratkab.go.id), Surat Eda-
ran, Pengumuman, dan/atau Publikasi 
lainnya yang dipandang perlu kedepan.
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Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengadakan rapat staf awal tahun yang bertempat di 
Balai Agung Aji Tulur Jejangkat Kantor Bupati Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 17 Jan-

uari 2018. Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Barat FX. Yapan, SH diikuti  semua 
Pejabat eselon II, III, dan IV. Dalam rapat tersebut Bupati menyampaikan beberapa hal ten-
tang panji-panji keberhasilan yang berhasil diraih dari Pemerintah Provinsi kalimantan Timur 
salah satunya adalah Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam bidang Keuangan 
Daerah. Dengan adanya panji-panji keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kutai Barat di Ta-
hun 2017 kiranya dapat memotivasi kinerja seluruh jajaran Pemerintahan untuk bekerja lebih 
baik lagi di tahun 2018 agar dapat tercapainya Kutai Barat yang lebih baik dari hari ini.

Sekilas Pandang Pada Rapat Staf di Pimpin 
Bupati Kutai Barat

Wakil Bupati Edianto Arkan, SE menambahkan bahwa pentingnya ada tindak lanjut setelah 
diterimanya DPA secara simbolis yang diwakilkan Kepala Perangkat Daerah pada rapat ini. 
Lebih lanjut Wakil Bupati menyampaikan harapan tentang proses e-tendering, antara lain agar 
proses e-Tendering yang terdiri atas lelang dan seleksi dapat selesai lebih awal dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya. Wakil Bupati mengharapkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) dari perangkat daerah agar segera mengusulkan proses e-Tendering, sehingga proses 
e-Tendering dapat selesai paling lambat pada bulan April 2018 sehingga proses pekerjaan 
dapat segera dimulai dengan  cepat sesuai target dan dapat segera dirasakan oleh seluruh mas-
yarakat Kutai barat. Proses Pemilihan Penyedia Barang Jasa melalui e-Tendering berupa lelang 
elektronik dan/atau seleksi elektronik diharapkan dapat segera disampaikan kepada Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kutai Barat yang berada di bawah Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa selaku Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten 
Kutai Barat.
Berdasarkan Paparan Kepala Badan Keuangan Aset Daerah kunci dan porsi penilaian dalam 
pemberian Panji adalah Menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu sebagaimana dijadwal-
kan, hal inilah yang membuat Pemerintah Kutai Barat mendapatkan nilai lebih dalam penilaian 
kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi, sehingga Kabupaten Kutai barat telah me-
nerima panji keberhasilan Bidang Keuangan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur” tu-
tur Sahadi, S.Hut, M.Si. selaku Kepala BKAD Kab. Kutai Barat. Masih dalam kesempatan yang 
sama Inspektur Kabupaten Kutai Barat sebagai Kepala Inspektorat juga menyampaikan ke-
pada seluruh jajaran pemerintahan agar lebih cermat dan patuh dalam menjalankan semua 
tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
kesempatan yang sama Bupati Kutai Barat mengarahkan semua jajaran OPD/SKPD agar lebih 
mengedepankan koordinasi, menjemput bola dalam proses pekerjaan dan pengumpulan data, 
cermat, cerdas, dan lebik baik dalam melaksanakan semua pekerjaan yang ada sehingga bisa 
terselesaikan secara optimal, Rabu (17/1).

“Panji Keberhasilan Merupakan Motivasi 
Dalam Meningkatkan Kinerja 

Menuju Hari Esok Yang Lebih Baik”
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Pelatihan SPSE Versi 4.2 Untuk Kelompok 
Kerja Pemilihan

Pada tanggal 1 Februari dilaksanakan pela-
tihan pengoperasian Sistem Pengadaan Se-

cara Elektronik Versi 4.2 Bagi Kelompok Kerja 
(Pokja) Gelombang I dengan memanfaatkan fitur 
SPSE Latihan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 
membekali Kelompok Kerja agar dapat mengo-
perasikan SPSE Versi 4.2 yang rencana nya akan 
digunakan secara penuh dalam pelaksanaan 
e-Tendering tahun 2018. Berdasarkan pengala-
man pada tahun 2017 pelaksanaan e-Tendering 
dengan menggunakan SPSE Versi 4 lebih memu-
dahkan Kelompok Kerja dalam melaksanakan tu-

gasnya, hal ini dikarenakan tahapan proses pemilihan penyedia telah terkomputerisasi, mulai 
dari proses pembuatan dokumen pengadaan, evaluasi, hingga penetapan pemenang.
Dengan tahapan yang telah terkomputerisasi, dokumen yang dihasilkan pun telah mengikuti 
pola peraturan perundangan yang berlaku dan terstandarisasi, hal ini akan menjadikan pros-
es pelaksanaan e-Tendering semakin ringkas dan paperless. Kelompok Kerja pun akan lebih 
terfokus pada teknis pada saat evaluasi dengan menggunakan sistem yang sudah ada bukan 
hanya berkutat dengan dokumen administratif, hal ini merupakan perbedaan besar yang me-
misahkan antara SPSE Versi 3 dengan SPSE versi 4 dimana proses pembuatan dokumen pada 
SPSE versi 3 masih di dominasi oleh pembuatan dokumen secara manual yang kemudian di 
upload dalam sistem.
Pelaksanaan pelatihan SPSE Versi 4.2 ini akan dilaksanakan secara rutin dan bertahap, terlebih 
lagi dengan menilik bertambahnya role pengguna yang telah ditambahkan dalam SPSE Versi 
4.2 dimana bukan hanya terdapat akun Pokja dan PPK saja, namun sudah ditambahkan akun 
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pelatihan yang akan dilaksanakan secara berkala 
dengan melibatkan seluruh pihak terkait dalam mendukung moderenisasi pengadaan barang 
jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadi agenda utama dari LPSE tukas 
Kepala LPSE Kutai Barat Budi Eka Prasetya, S.T. (1/2,GM)
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Rapat Penggunaan Format Baru RPPenyedia 
dan Pembahasan 

Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ku-
tai Barat melaksanakan rapat pengkaderan 

penanganan konsultasi pengadaan barang dan 
jasa dan format baru dokumen Rencana Pemili-
han Penyedia (RPPenyedia) kaji Rencana Umum 
Pengadaan (RUP) dan Dokumen Rencana Pelak-
sanaan Pengadaan  (RenLakPen) pada hari Rabu 
(7/2) pukul 09:00 hingga pukul 12:15 WITA 
dipimpin oleh Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan 
Penyelesaian Sanggah yang bertindak selaku 
Kepala ULP.

Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan selaku Sekretaris ULP memaparkan database 
pertanyaan dan jawaban konsultasi, pada pemaparan kali ini disampaikan perubahan pola 
pelaksanaan konsultasi untuk mengembangkan organisasi pembelajar berdasarkan bahan 
konsultasi yang terdata dan terus dikembangkan dalam sistem manajemen pengetahuan yang 
menghasilkan daftar pertanyaan yang sering ditanyakan. Diharapkan kedepan pengembangan 
isian sistem manajemen pengetahuan dapat terus berkembang dan semakin memperkuat pen-
getahuan teknis unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Selaku Sekretaris ULP juga disampaikan bahwa pemberlakuan e-Tendering (lelang elektronik 
dan seleksi elektronik) yang diberlakukan saat ini membutuhkan akurasi isian usulan lelang 
yang lebih detil, sehingga pemanfaatan formulir penerimaan usulan e-Tendering wajib diber-
lakukan dengan melakukan pemberitahuan informasi yang jelas dengan konsep Informed Con-
cern. Informed Concern adalah persetujuan yang diberikan oleh klien dalam hal ini PPK atau 
petugas yang mewakili dan oleh petugas dilakukan penjelasan dan permintaan pembubuhan 
paraf oleh PPK atau petugas yang mewakili atas dasar informasi dan penjelasan mengenai 
kekurangan dokumen yang apabila dipaksakan tetap diambil tindakan. Hal ini dilakukan un-
tuk meminimalisir kesalahan atas dokumen yang dibuat tidak sesuai ketentuan seperti con-
toh Kerangka Acuan Kerja Umum yang seharusnya ditanda-tangani oleh Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran namun ditanda-tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, petugas 
sekretaria kegiatan ULP akan menjelaskan kekeliruan ini dan menyarankan kepada PPK atau 
petugas yang mewakili mengantarkan usulan e-Tendering untuk memperbaiki, namun bila in-
formasi tersebut tidak diterima maka pihak tersebut dipersilahkan paraf pada formulir pener-
imaan e-Tendering.
Pembentukan UKPBJ pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memberikan konsekuensi prak-
tis akibat terbentuknya ULP dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) 
dengan unsur personil yang tidak boleh rangkap tugas antar ULP dan LPSE, sehingga staf 
Sub-Bagian yang mengelola LPSE tidak boleh bertugas di ULP dan sebaliknya, hal ini memberi-
kan dampak tim pendukung kelompok kerja pemilihan dalam melaksanakan tugas pendukung 
teknis pada proses pemilihan penyedia berkurang dari jumlah tahun 2017, sehingga diputuskan 
untuk melaksanakan komposisi tim pendukung secara rangkap beban kerja, sehingga terdapat 
komposisi tim pendukung yang bekerja untuk mendukung lebih dari satu Kelompok Kerja.
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Kembali Sekretaris ULP menekankan bahwa pada tahun 2018 e-Tendering akan dilaksanakan 
secara penuh dengan SPSE Versi 4.2, komitmen penggunaan SPSE versi 4.2 ini adalah komitmen 
bersama yang memang mengacu pada roadmap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, pada 
SPSE Versi 4.2 dimungkinkan pembuatan ketentuan e-Tendering untuk dapat dilaksanakan ses-
uai dengan kontrak yang akan dijalankan, dikarenakan proses pembuatan dokumen pengadaan, 
dokumen pemilihan penyedia, dokumen surat penunjukan penyedia barang dan jasa, dokumen 
kontrak perjanjian, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan akan otomatis dibuat / di-gener-
ate oleh Sistem. Atas dasar tersebut maka akan terdapat banyak input SPSE  versi 4.2 yang ha-
rus dilengkapi oleh pihak yang mengusulkan e-Tendering, agar proses memenuhi kelengkapan 
tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak mengurangi beban waktu tunggu (bottleneck) 
maka Sekretaris ULP memperkenalkan format baru Rencana Pemilihan Penyedia (RPPenyedia) 
yang membantu proses kelengkapan isian dan merupakan bahan untuk mengkomunikasikan 
penyusunan dokumen berisi kesepahaman antara Pokja dengan PPK.
Fokus kaji dalam RPPenyedia selain membahas RUP dan RenLakPen secara detil yang merupa-
kan isian dari variabel yang dibutuhkan untuk pembuatan paket e-Tendering, sekretaris juga 
memperkenalkan konsep templating dari pengisian HPS berformat Microsoft Excel, pada kes-
empatan ini di demonstrasikan pengisian HPS yang memiliki satuan unit ganda dan cara pengi-
siannya dengan menggunakan history HPS yang pernah diterima di tahun sebelumnya sebagai 
studi kasus. Selain itu untuk mendorong efisiensi, kaji ulang HPS juga dilakukan dengan me-
maparkan potensi kesalahan kaji ulang HPS yaitu dengan membandingkan hasil survey kon-
sultan yang berbentuk dokumen Standar Harga Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 
dan Billing Rate Inkindo yang terbit tiap tahunnya, diharapkan pemaparan analisis kaji HPS 
ini dapat memberikan output rekomendasi HPS yang kredibel dan memberikan benefit positif 
sebagai feedback terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sebelum kesepakatan disetujui antara 
PPK dan Pokja dan proses e-Tendering dimulai, tak lupa disampaikan bahwa panduan format 
RPPenyedia ini digunakan dalam proses penyusunan dan format terisi ini selanjutnya jangan 
terbuang namun dokumentasikan terus secara progresif sehingga tahapan draft awal, draft per-
baikan 1, draft perbaikan 2, dan seterusnya hingga dokumen akhir terus terdokumentasikan 
baik secara fisik maupun digital scan, sehingga perkembangan pekerjaan dapat terekam dengan 
baik dan memiliki rekam sejarah yang sistematis. (cgm)

“Pembentukan UKPBJ pada Bagian Pengadaan Barang dan 
Jasa memberikan konsekuensi praktis akibat terbentuknya 

ULP dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara 
Elektronik (LPSE) dengan unsur personil yang tidak boleh 

rangkap tugas antar ULP dan LPSE”
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Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Telah Diterbitkan.

Sebagaimana telah diberitakan secara 
resmi oleh Lembaga Kebijakan Pen-
gadaan Barang / Jasa Pemerintah 

melalui tautan resmi http://www.lkpp.
go.id/v3/#/read/5148, Peraturan Presiden 
Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang / Jasa Pemerintah telah diterbit-
kan pada tanggal 15 Maret 2018, Peraturan 
Presiden Nomor 16 tahun 2018 ini adalah 
penyempurnaan dari Peraturan Presiden 
Nomor 54 tahun 2010 yang telah dirubah 
sebanyak empat kali yaitu terakhir pada 
Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015, 
terbitnya Peraturan yang bersifat penyem-
purnaan ini serupa dengan terbitnya Pera-
turan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang 
menggantikan Keputusan Presiden Nomor 
80 tahun 2003 atau dengan kata lain Pera-
turan Presiden Nomor 16 tahun 2018 ini 
bukanlah perubahan kelima dari Peraturan 
Presiden Nomor 54 tahun 2010.
Sebelum ditanda-tangani dan ditetapkan 
dengan nomor 16 tahun 2018 draft Pera-
turan Presiden ini mengedepankan penye-
derhanaan dari Peraturan sebelumnya yang 
terdiri atas 19 Bab dan 136 pasal menjadi 
15 Bab dengan memuat 94 pasal, penyeder-
hanaan ini dikarenakan Peraturan Presiden 
Nomor 16 tahun 2018 hanya memuat atur-
an umum yang teknis dan detil Peraturann-
ya di derivasi dalam Peraturan Kepala LKPP. 
Adapun pemberlakuan Peraturan Presiden 
Nomor 16 tahun 2018 ini akan dilaksanakan 
setelah 1 Juli 2018 dan selama rentang wak-
tu sejak penanda-tanganan hingga tanggal 
1 Juli 2018 LKPP akan melaksanakan so-
sialisasi pelaksanaan Peraturan Presiden 
beserta penerbitan Peraturan turunan da-
lam bentuk Kepala LKPP.
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 

tahun 2018 sendiri disikapi dengan sangat 
positif oleh Pemerintah Kabupaten Kutai 
Barat, khususnya dalam hal ini Bagian Pen-
gadaan Barang dan Jasa yang secara perma-
nen melekat telah memposisikan dirinya ter-
lebih dahulu sebagai Unit Kerja Pengadaan 
Barang dan Jasa (UKPBJ) sebelum Peraturan 
ini ditetapkan, bahwa Program dan Kegia-
tan yang disusun dalam rencana strategis, 
rencana kerja, dan rencana aksi pencegahan 
pemberantasan korupsi yang telah disusun 
dengan mengasumsikan UKPBJ yang merupa-
kan perluasan dari Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) yang terintegrasi dalam ruang terpi-
sah dibawah satu atap dengan Layanan Pen-
gadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE), 
pengintegrasian ULP dan LPSE sebagai UKPBJ 
mendahului penetapan Peraturan Presiden 
baru tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemer-
intah ini merupakan upaya Pemerintah Kabu-
paten Kutai Barat untuk dapat mengimbangi 
dan menerapkan moderenisasi Pengadaan 
Barang / Jasa Pemerintah yang dapat mense-
jahterakan daerah.
Selain telah terlebih dahulu mengimplemen-
tasikan UKPBJ terdapat penyesuaian yang 
muncul dan menjadi agenda dari Bagian Pen-
gadaan Barang / Jasa selaku pengelola kebi-
jakan pengadaan barang / jasa tingkat Ka-
bupaten Kutai Barat, diantaranya terdapat 
penyesuaian rancangan Peraturan Bupati ter-
kait pengadaan Barang/Jasa yang perlu ditin-
jau ulang dengan terbitnya Peraturan terbaru 
ini, yaitu Rancangan Peraturan Bupati ten-
tang Manajemen Risiko Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah dan Perubahan Peratur-
an Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah Kampung, selain itu dengan sta-
tus permanen melekat pada fungsi yang sudah 
ada perlu dilakukan peninjauan apakah per-



BULETIN EPEN EDISI I 2018 halaman 9

lu dibentuk Peraturan Bupati tentang Unit 
Kerja Pengadaan Barang/Jasa, mengingat 
saat ini pelaksanaan tugas dan fungsi UK-
PBJ dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
ULP dan LPSE dilekatkan sebagai kegiatan 
swakelola pada fungsi Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa yang uraian tugas pokok 
dan fungsi utamanya bersifat sebagai fung-
si koordinatif terkait kebijakan pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kutai Barat.
Lebih lanjut UKPBJ Kutai Barat yang 
melekat pada Bagian PBJ Kutai Barat telah 
mengupayakan Moderenisasi Pengadaan 
Barang/Jasa di tingkat Kabupaten dengan 
menerapkan e-Tendering dan e-Seleksi 
secara penuh menggunakan Sistem Pen-
gadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4 
yang secara konkrit diimplementasikan 
dengan pelatihan SPSE 4 untuk kelompok 
kerja pemilihan dan untuk Pejabat Pem-
buat Komitmen, sebagaimana tampak 
pada laman LPSE Kutai Barat dapat dilihat 
bahwa seluruh e-Tendering dan e-Seleksi 
dilaksanakan sepenuhnya menggunakan 
SPSE Versi 4. Transisi menggunakan SPSE 
Versi 4 ini dapat dilaksanakan lebih cepat 
dikarenakan fungsi Sub-unit UKPBJ yang 
mengelola SPSE, yaitu LPSE dilekatkan 
pada Sub-Bagian yang berada pada Bagian 
PBJ Kutai Barat dengan pola koordinat-
if interdependen YANG TERPISAH dengan 

Sub-bagian yang mengelola Sub-Unit UKPBJ yaitu 
ULP, adapun karena ULP dan LPSE yang dikelola 
secara koordinatif berada di bawah UKPBJ se-
bagai unit yang dilekatkan pada Organisasi yang 
membidangi Pengadaan Barang Jasa, maka sejak 
diberlakukan terintegrasi pada tahun 2018 dapat 
secara efektif melaksanakan tugasnya baik dalam 
ranah perencanaan sejak menyusun dan mengin-
put Rencana Umum Pengadaan (RUP), melak-
sanakan pemilihan penyedia (tugas ULP), hingga 
tugas pendukung teknologi informasi pengadaan 
barang jasa (tugas LPSE) sehingga untuk pertama 
kalinya postur RUP Kutai Barat dapat mendekati 
postur APBD pada ranah pengadaan barang dan 
jasa.
Adapun selain merespon dan mengimplemen-
tasikan Peraturan baru ini secara internal, Perlu 
dilakukan juga sosialisasi pada tingkat Pemerin-
tah Kabupaten Kutai Barat, adapun bentuk so-
sialisasi nantinya akan didiskusikan lebih lanjut 
setelah melihat Peraturan Presiden dan Peratur-
an Kepala LKPP yang terbit hingga tanggal 1 Juli 
2018 ini.
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Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap pengi-
sian Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 
Anggaran 2018 Secara Daring

Proses pengadaan barang/jasa pemer-
intah merupakan bagian dari siklus 

manajemen pengelolaan keuangan daer-
ah. Sehingga pengadaan barang/jasa pe-
merintah sangat penting perannya kare-
na menyangkut pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi dari masing-masing Perangkat 
Daerah.
Untuk itu seyogyanya bahwa dengan be-
rakhirnya tahun anggaran 2017 kemarin 
telah dilakukan banyak upaya dalam hal 
tindak lanjut dari evaluasi pengadaan ba-
rang/jasa pemerintah, yang mana hasil 
evaluasi tersebut salah satunya adalah 
dengan menyimpulkan bahwa terjadin-
ya hutang Pemerintah Kabupaten Kutai 
Barat kepada pihak Penyedia/Kontraktor 
salah satunya adalah kurang maksimalnya 
pemanfaatan SiRUP milik LKPP dalam me-
nentukan strategi pelaksanaan kegiatan.
Menyikapi hal tersebut Kepala Daerah Ka-
bupaten Kutai Barat melalui Bagian Pen-
gadaan Barang dan Jasa telah memberikan 
beberapa kali edaran agar semua Perang-
kat Daerah dalam wilayah Kabupaten Ku-
tai Barat agar segera melakukan entri data, 
surat edaran yang pertama adalah Nomor 
027/8432/PBJ-TU.P/X/2017 tanggal 30 
Oktober 2017 tentang Percepatan Pelak-
sanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerin-
tah, yang kedua adalah Nomor 027/8576/
PBJ-TU.P/XI/2017 tanggal 23 November 
2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ta-
hun Anggaran 2018, kedua surat tersebut 
ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat.
Pada penghujung tahun anggaran 2017 
kembali terbit surat edaran Sekretaris 

Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 027/4367/
PBJ-TU.P/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 
tentang Sosialisai Penetapan dan Kaji Ulang Ren-
cana Umum Pengadaan Guna Percepatan Pelak-
sanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ta-
hun Anggaran 2018. Ketiga Surat Edaran pada 
tahun anggaran 2017 itu sebenarnya semakin 
mempertegas agar semua Perangkat Daerah 
dapat segera mematuhi permasalahan keharu-
san melaksanakan input RUP (Rencana Umum 
Pengadaan) ini kedalam SiRUP (Sistem Informasi 
Rencana Umum Pengadaan) milik LKPP.
Sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Pencega-
han Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) untuk 
Kabupaten Kutai Barat agar menjabarkan dan 
melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap 
1 (satu) tahun dan kemudian Bupati Kutai Barat 
menandatangani Rencana Aksi Daerah Pember-
antasan Korupsi yang isinya adalah melakukan 
aksi dengan mengacu kepada matriks format 8 
(delapan) kolom (F8K).
Sebagai rencana aksi dari hal tersebut maka Bu-
pati Kutai Barat kembali mengeluarkan Surat Eda-
ran Nomor 027/146/PBJ-TU.P/I/2018 tanggal 9 
Januari 2018 tentang Penginputan RUP kedalam 
SiRUP, surat edaran ini menghendaki agar semua 
Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten Ku-
tai Barat agar segera melakukan input data RUP 
kedalam SiRUP yang jika tidak dilakukan akan 
diberikan sanksi berupa surat pernyataan tidak 
puas.
Pada tanggal 8 Maret 2018 yaitu sehari menjelang 
batas waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Bupati Kutai Barat diadakan pertemuan yang 
menghadirkan seluruh Kepala Perangkat Daerah 
yang agendanya adalah melakukan tinjauan dan 
evaluasi kepada Perangkat Daerah yang belum 
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melaksanakan Surat Edaran Bupati terse-
but. Berdasarkan hasil pantauan dari 66 
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat 
yang menjadi bagian dari RAD-PPK masih 
ada beberapa yang belum patuh, hal ini 
dikeluhkan karena kondisi jaringan inter-
net yang kurang memadai untuk wilayah 
Kabupaten Kutai Barat sebagai sarana uta-
ma dalam kelangsungan kegiatan ini.
Wakil Bupati Kutai Barat menegaskan 
bahwa pelaksanaan input RUP ini adalah 
guna mempercepat proses tender/lelang 
yang akan diselenggarakan oleh Pemerin-
tah Daerah Kabupaten Kutai Barat, diper-
lukan energi dan waktu yang cukup untuk 
pelaksanaannya. Wakil Bupati menghenda-
ki agar keterlambatan diwaktu lalu dalam 
pelaksanaan ini tidak kembali berulang 
dan hendaknya dilakukan perbaikan den-
gan proses yang mendukung percepatan, 
dengan tetap mengacu kepada hal-hal se-
bagai berikut :

1.  Agar memperoleh kualitas yang baik;
2.  Semua proses berjalan normal;
3. Yang jika terjadi kemunduran jadwal 

maka akan menjadi hambatan;

4. Jangan sampai ada kegiatan yang nantinya 
kembali menimbulkan hutang;

Sekretaris Daerah mengarahkan agar semua 
Perangkat Daerah dapat fokus pada tugas pokok 
dan fungsi yang bersinggungan langsung dengan 
pemasalahan ini. Kemudian menyikapi edaran 
Bupati Kutai Barat tersebut dengan tidak diber-
ikan tambahan waktu dan segera mempros-
es sanksi sesuai yang diamanatkan pada Surat 
Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 027 /146/
PBJ-TU.P/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang 
Penginputan RUP kedalam SiRUP tersebut.
Dalam pertemuan tersebut dijanjikan bahwa Ba-
gian Pengadaan Barang Jasa akan mendampingi 
Perangkat Daerah dalam melakukan input RUP 
dengan waktu yang tersisa selama 2 (dua) hari 
tersebut, dan diharapkan bagi Perangkat Daer-
ah yang belum menyelesaikan input RUP dapat 
segera menyelesaikan tugasnya. (BPBJ-Red)
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Peningkatan Kualitas Layanan Pemilihan 
Elektronik melalui e-Lelang dan e-Seleksi 2018

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden 
Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang / Jasa Pemerintah yang efektif meng-
gantikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 
2010 dan seluruh perubahannya sejak diun-
dangkan pada tanggal 22 Maret 2018 telah 
mengatur dengan tegas kelembagaan Unit Ker-
ja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ), 
dimana pada Pasal 75 ayat (2) UKPBJ memiliki 
fungsi :
1. Pengelolaan pengadaan barang/jasa
2. pengelolaan layanan pengadaan secara elek-

tronik (LPSE)
3. pembinaan sumber daya manusia dan kelem-

bagaan pengadaan barang/jasa
4. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/

atau bimbingan teknis; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

kepala daerah.
Terkait tugas dari pengelolaan pengadaan ba-
rang/jasa dalam fungsi UKPBJ tersebut diatas, 
berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 41 terdapat 
beberapa metode pemilihan penyedia barang/
jasa pemerintah, yaitu e-Purchasing, pen-
gadaan langsung, penunjukan langsung, tender 
cepat, tender, dan seleksi. Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Kutai 
Barat secara umum diatur dalam  Peraturan 
Bupati Kutai Barat No 25 Tahun 2017 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan 
Struktural Di Lingkungan Sekretariat Daer-
ah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kutai Barat,  adalah sebagai 
berikut :
• Penyusunan petunjuk teknis dan rencana 

umum pengadaan barang dan jasa;
• Pengendalian dan evaluasi kebijakan dalam 

proses pengadaan barang dan jasa;
• Penyelenggaraan administrasi layanan pen-

gadaan barang dan jasa;
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Meninjau dari Perpres terbaru tentang UKPBJ 
dan melihat tugas utama Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa yang bersifat terbatas pada 
penyusunan teknis RUP, pengendalian dan 
evaluasi kebijakan proses, dan penyeleng-
garaan administrasi layanan, maka melalui 
tugas pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 
atasan maka Bupati Kutai Barat membentuk 
Tim UKPBJ Kutai Barat yang menjalankan 
fungsi UKPBJ secara melekat pada Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa dimana di da-
lamnya terdapat Sekretariat ULP, Sekretari-
at LPSE, dan unsur Pokja Pemilihan sebagai 
tugas tambahan melekat. Pembentukan tim 
UKPBJ ini dibentuk sebelum Perpres 16 ta-
hun 2018 diterbitkan dan dalam pelaksa-
naan tugasnya hingga artikel ini dibuat telah 
menghasilkan beberapa capaian atas tong-
gak (milestones) yang dicanangkan dalam 
Perpres 16/2018.
Sehingga selain melaksanakan tugas utama 
dalam memberi penyusunan dan pengin-
putan RUP, pengendalian dan evaluasi ser-
ta memberikan pendapat teknis pengadaan 
barang dan jasa, dan menerbitkan ketentu-
an penyelenggaraan administrasi layanan 
dan pengelolaan tugas jabatan, Bagian Pen-
gadaan Barang dan Jasa juga menyelenggara-
kan fungsi UKPBJ yang melaksanakan fungsi 
pemilihan penyedia melalui tender/seleksi 
dan penyelenggaraan fungsi LPSE pada ta-
hun anggaran 2018.
Walaupun UKPBJ adalah tugas yang dilekat-
kan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
Kabupaten Kutai Barat dan merupakan tu-
gas “tambahan” namun upaya dalam pelak-
sanaan pemilihan pengadaan dikerjakan 
secara serius, hal ini dikarenakan proses 
pemilihan penyedia melalui e-Lelang dan 
e-Seleksi merupakan syarat utama sebe-
lum proses pekerjaan pengadaan barang/
jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat 
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Komitmen. Perluasan fungsi UKPBJ dari se-
belumnya dikenal sebagai Unit Layanan Pen-
gadaan (ULP) tidak sepenuhnya bersifat ad-
ministratif mengelola berkas dan mengecek 
kelengkapan keberadaannya saja, pada tahun 
2018 UKPBJ memperluas fungsinya dengan 
meningkatkan kompetensi Sumber Daya Ma-
nusia (SDM) dengan serangkaian penugasan 
pelatihan dan sertifikasi, sehingga pengkajian 
Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Ren-
cana Pelaksanaan Pengadaan (RenLakPen)  
untuk menyusun Rencana Pemilihan Penye-
dia (RPPenyedia) sebelum proses pemilihan 
penyedia dilaksanakan tidak sebatas memba-
has ada atau tidaknya dokumen tersebut dari 
perangkat daerah, pada tahun 2018 proses 
pelaksanaan penyusunan RPPenyedia dilak-
sanakan mendetail dan menghasilkan kaji-
an yang mendorong peningkatan efisiensi, 
tercatat pada tanggal 9 April 2018 terdapat 
penghematan hasil kaji ulang RPPenyedia 

Efisiensi tersebut merupakan hasil kaji ulang 
Tim UKPBJ yang didalamnya terdapat Tim 
Pendukung Kelompok Kerja (Pokja) Pemili-
han, dan Pokja Perencanaan dan Pembinaan, 
yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komit-
men (PPK) sebelum RPPenyedia dieksekusi 
proses e-Pemilihannya oleh Pokja Pemilihan. 
Dalam pelaksanaan kaji ulang ini Tim UK-
PBJ menyelenggarakan kajian berdasarkan 
standar yang diterbitkan oleh instansi ter-
kait sehingga sebelum e-Pemilihan dilak-
sanakan komponen HPS sudah efisien dan ke-
tika e-Pemilihan terlaksana maka mekanisme 
pasar pemilihan penyedia akan menghasilkan 
harga penawaran yang semakin efisien dan 
wajar dengan tidak mengorbankan nilai dan 
kualitas dari pengadaan itu sendiri sehingga 
selaras dengan prinsip Peraturan Presiden 
Nomor 16 tahun 2018 yang mengedepankan 
pengadaan berbasis nilai atas belanja yang 
dilakukan (value for money)

e-Pemilihan secara elektronik melalui Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang 
diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Se-
cara Elektronik (LPSE) membuka partisipasi 
pasar seluas-luasnya pada pelaku usaha pero-
rangan maupun badan usaha, data pada LPSE 
Kutai Barat hasil perekaman data dari UKPBJ 
Kutai Barat tercatat pada tahun 2017 untuk 
tiap paketnya memiliki rata-rata penyedia yang 
berpartisipasi menawar sebanyak 19 penyedia 
atau terdapat 3.767 penyedia yang berkompe-
tisi untuk menawar 196 paket, data pantauan 
UKPBJ Kutai Barat pada 9 April 2018 terdapat 
rata-rata 23 penyedia yang menawar untuk tiap 
paketnya, hal ini menunjukan adanya peningka-
tan secara rasio dimana pada tahun 2017 ter-
dapat 19 penyedia/paket menjadi 23 penyedia/
paket, peningkatan ini berimplikasi terhadap 
semakin efisiennya penawaran atas persaingan 
yang semakin kompetitif pada SPSE Kutai Barat.
Pada tahun 2018 dengan diintegrasikann-
ya LPSE dalam UKPBJ memungkinkan Pokja 
Pemilihan menyelenggarakan proses pemili-
han penyedia 100% menggunakan SPSE 4, ter-
catat sejak awal tahun LPSE Kutai Barat melatih 
seluruh Pokja Pemilihan secara reguler untuk 
menggunakan SPSE 4.2 sehingga Pokja dapat 
memanfaatkan SPSE 4.2 secara penuh, Sub-Ba-
gian Layanan Pengadaan yang diisi dengan 
personil yang memang membidangi dan fokus 
pada pengadaan barang/jasa memahami penuh 
bahwa peran LPSE sangat strategis sehingga 
dukungan terhadap pemanfaatan SPSE bukan 
hanya dilaksanakan pada Pokja Pemilihan saja, 
namun juga pada PPK dan Penyedia sehingga 
program pelatihan pengoperasian SPSE tidak 
hanya berhenti pada Pokja Pemilihan saja, na-
mun terus dilaksanakan secara reguler dan 
berkelanjutan untuk dilaksanakan kepada PPK 
dan Penyedia.
Atas upaya dari LPSE yang tergabung se-
bagai tugas melekat tambahan pada Bagian 
Pengadaan Barang Jasa Kutai Barat maka se-
bagaimana tampak pada gambar berikut ini 
seluruh e-Pemilihan pada SPSE Kutai Barat 
dapat berwarna “merah” seluruhnya, warna 
merah ini menandakan bahwa paket tersebut 
sudah dilaksanakan menggunakan SPSE 4.2.
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Pemanfaatan SPSE 4.2 ini mendorong semakin transparan nya informasi dan ketentuan yang 
ada untuk tiap paketnya, dimana keseluruhan ketentuan paket telah menjadi isian yang di 
baku kan harus terinput secara sistem, sehingga secara tidak langsung UKPBJ harus bersin-
ergi dengan para mitra nya di Perangkat Daerah untuk mengkaji ulang RUP dan RenLakPen 

selama proses pembahasan RPPenyedia, hal ini 
berdampak signifikan secara sistemik terha-
dap capaian UKPBJ pada tahun 2018 yang cukup 
memuaskan. Apabila dibandingkan pada tanggal 
11 April 2017 baru terdapat 5 e-Pemilihan yang 
selesai dengan Pagu sebesar Rp.1.588.000.000 
yang menghasilkan penyedia dengan penawaran 
sebesar Rp.1.329.596.000 atau efisiensi seban-
yak Rp.258.404.000. Pada tanggal 9 April 2018 
telah terlaksana e-Pemilihan sebanyak 12 paket 
dengan pagu sebesar Rp17.088.193.400 den-
gan penawaran sebesar Rp16.264.413.462 yang 
menghasilkan efisiensi sebanyak Rp.823.779.938 
sebagaimana diringkas sebagai berikut :

Perbandingan antara tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 ini menunjukkan semakin 
signifikan dan semakin membaiknya proses pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Kutai 
Barat, perlu diingat kembali capaian tahun 2017 sangat jauh dari kata kurang baik, mengingat 
tahun 2017 adalah tahun awal permanen nya ULP dan awal terbentuknya UKPBJ walau LPSE 
belum terintegrasi, terdapat peningkatan rasio efisiensi tertinggi atas proses e-Pemilihan yai-
tu sebesar 5.41% atau sebesar Rp18.395.873.000 yang merupakan rekor efisiensi e-Pemilihan 
bila dibandingkan dengan catatan efisiensi ULP non-permanen pada tahun-tahun sebelumnya, 
adapun sebagaimana sifat organisasi pembelajar yang terus berkembang catatan rekor terbaik 
ini bukan menjadikan alasan untuk berhenti berinovasi dan tidak berkembang/stagnansi, oleh 
karena itu Bagian Pengadaan barang dan Jasa pada tahun 2017 terus mendorong dan meran-
cang inovasi lanjutan yaitu dengan mengkomunikasikan pada pimpinan bahwa UKPBJ yang 
mengintegrasikan LPSE dalam UKPBJ adalah keputusan yang akan mendorong peningkatan 
kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Berdasarkan pemikiran akan inovasi UKPBJ integratif tersebut maka terhitung sejak dimulain-
ya tahun anggaran 2018 perlu dilakukan perbandingan indikator berbasis data untuk meninjau 
bahwa inovasi tersebut berjalan kearah sasaran dengan meninjau kembali data pelaksanaan 
kegiatanUKPBJ sebagai tugas melekat tambahan. Data capaian tersebut ditinjau dari sisi keuan-
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gan daerah mengindikasikan semakin cepatnya kinerja pelaksana pengadaan barang dan jasa 
dalam melaksanakan program kerja Pemerintah Daerah, hal ini berpengaruh signifikan pada 
kecepatan pelaksanaan pembangunan, sehingga APBD tahun berjalan akan segera dilaksanakan 
dan apabila berasumsi Penyedia selaku partner Pemerintah melaksanakan pekerjaannya den-
gan baik maka manfaat pembangunan akan semakin cepat dirasakan oleh masyarakat sesuai 
dengan harapan, mengharapkan pelaksanaan pekerjaan semakin baik merupakan doa kita 
semua bersama karena proses pengadaan barang/jasa melalui e-Pemilihan (e-Lelang/e-Selek-
si) merupakan salah satu tahapan kecil yang berada dalam ekosistem pengadaan barang/jasa 
pemerintah, pelaksanaan pekerjaan setelah proses e-Pemilihan merupakan tahapan penting 
lainnya, dimana didalamnya terdapat kegiatan pengendalian pekerjaan dan manajemen kontrak 
merupakan aspek terintegrasi yang tak kalah penting dibandingkan dengan proses e-Pemilihan.
Adapun peran UKPBJ dan SPSE 4.2 yang dikembangkan LKPP dalam menghasilkan penyedia 
melalui proses e-Pemilihan dipandang sangat strategis, pembuatan Dokumen Pemilihan yang 
dilakukan secara terkomputerisasi diharapkan menghasilkan proses e-Pemilihan yang semakin 
transparan, UKPBJ Kutai Barat mengembangkan format pengkajian RPPenyedia yang diselaras-
kan dengan masukan informasi SPSE 4.2, sehingga usulan e-Pemilihan yang diserahkan oleh 
PPK dibahas terlebih dahulu secara holistik untuk dituangkan dalam draft RPPenyedia, pada 
tahapan pelaksanaan penyusunan RPPenyedia ini tim UKPBJ Kutai Barat berkolaborasi dengan 
PPK untuk mengkaji RUP dan RenLakPen untuk melakukan finalisasi RPPenyedia yang semak-
simal mungkin mengedepankan prinsip Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Setelah RPPenye-
dia disepakati oleh UKPBJ dan PPK maka selesai lah tugas tim pendamping Pokja dan Pokja 
Perencanaan namun tugas Pokja Pemilihan baru dimulai.
Pokja Pemilihan menerima RPPenyedia dan menuangkan ketentuan RPPenyedia dalam doku-
men pemilihan yang dihasilkan oleh SPSE 4.2 dan selanjutnya proses e-Pemilihan dilaksanakan 
melalui SPSE 4.2 dan diikuti oleh berbagai penyedia. SPSE 4.2 yang semakin canggih dan lebih 
baik dari SPSE versi sebelumnya tidak membutuhkan waktu lama untuk adaptasi, begitu di-im-
plementasikan 100% setelah dipersiapkan oleh LPSE Kutai Barat terbukti tidak menghambat 
proses e-Pemilihan dan terbukti jumlah paket yang telah selesai lebih banyak dibandingkan 1 
tahun sebelumnya, hal ini tidak terlepas dari upaya LPSE Kutai Barat yang terintegrasi dan men-
yadari penuh bahwa LPSE selaku pengelola SPSE memiliki peran strategis dalam rantai proses 
Pengadaan barang Jasa Pemerintah dan bukan hanya sekedar operator yang memastikan SPSE 
dapat online saja.
Integrasi LPSE dalam UKPBJ terbukti efektif, karena LPSE tidak hanya bertindak sebagai service 
provider / penyedia jasa saja yang hanya sekedar memastikan sistem dapat diakses, pemaha-
man personil dalam tim yang memiliki kompetensi dan pengetahuan proses pengadaan barang/
jasa pemerintah sangat signifikan dalam mendukung proses pengadaan barang / jasa pemerin-
tah yang berkualitas, kita semua turut bersyukur bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 16 ta-
hun 2018 memungkinkan terintegrasinya LPSE dalam UKPBJ, hal ini menunjukkan peningkatan 
bahwa SPSE sebagai sebuah sistem telah mengalami peningkatan persepsi bahwa SPSE mer-
upakan alat/tools yang mendukung peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah 
bukan sekedar sebagai sebuah website yang dikelola oleh operator secara sekedarnya. Pening-
katan peran LPSE dalam UKPBJ terintegrasi berdampak pada layanan  yang meningkat drastis 
yang dirasakan oleh Pokja Pemilihan (dulu Pokja ULP), selain pelatihan yang dilaksanakan den-
gan cepat dan berkesinambungan pada para pengguna (Pokja Pemilihan, PPK, dan Penyedia), 
pelayanan terhadap teknis pendaftaran, pemecahan masalah, dan hal teknis lainnya saat ini 
dapat dirasakan meningkat signifikan, pelayanan ini dirasakan sangat nyata adanya mulai dari 
pendaftaran akun Pokja Pemilihan yang sangat responsif di awal tahun anggaran dimana pe-
layanannya hanya berjalan dalam hitungan menit, ketika ada permasalahan teknis pada sistem 
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respon yang diberikan menjadi sangat cepat sehingga hingga laporan ini dibuat tidak terjadi 
kendala yang berarti dan menghambat penyelesaian pada proses e-Pemilihan.
Implementasi SPSE 4.2 secara 100% baik melalui e-Pemilihan maupun non e-Pemilihan saat ini 
telah menghasilkan peningkatan kinerja Pokja Pemilihan, baik dalam percepatan penyelesaian 
e-Pemilihan, peningkatan partisipasi penyedia, dan peningkatan nilai rupiah yang terang bend-
erang perbedaannya yang tentu saja diharapkan akan semakin terlaksana dengan baik dengan 
diberlakukannya secara penuh Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pada tanggal 1 Juli 
2018 ini. Saat artikel ini dibuat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam posisinya sebagai pen-
gendali kebijakan dan penyelenggara administrasi layanan pengadaan telah menjajaki dan ber-
surat kepada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Samarinda untuk 
berkerjasama dalam pemanfaatan katalog elektronik lokal yang telah diselenggarakan di Kota 
Samarinda yang kedepannya diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah Daer-
ah Kabupaten Kutai Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Samarinda demi mendukung sema-
kin cepat nya pembangunan Kabupaten Kutai Barat itu sendiri dan diharapkan semakin mem-
perbesar kontribusi Pembangunan secara sektoral pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Terkait kontribusi pembangunan secara sektoral pada peran Pemerintah Daerah pada wilayah 
Provinsi Kalimantan Timur, saat ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kutai Barat tengah 
mempelajari potensi pelaksanaan Pasal 70 dan 71 Perpres 16/2018 terkait e-Marketplace, yai-
tu kelak pengembangan pengadaan barang/jasa tidak hanya terbatas pada e-Tender/e-Seleksi 
saja, namun harapannya dapat terlaksana juga hingga pelaksanaan e-Katalog Lokal yang sema-
kin memperbesar pengembangan usaha lokal pada Daerah Kabupaten Kutai Barat dan akan 
dilaksanakan komunikasi terhadap LKPP selaku pengembang kebijakan pengadaan barang jasa 
pemerintah secara Nasional. Tentu saja dalam mewujudkan harapan tersebut perlu dilakukan 
telaahan/kajian, komunikasi kepada berbagai pihak, dan upaya-upaya yang memerlukan wak-
tu dan kerja keras, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kutai Barat selaku Unit Organisasi yang 
membidangi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Kutai Barat dan melaksanakan tugas 
melekat tambahan sebagai pengelola UKPBJ di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat tidak 
akan berhenti dan berpuas diri dengan peningkatan capaian hingga saat ini saja, namun akan 
terus berbenah dan mengembangkan inovasi dalam pelayanannya untuk mencapai hal tersebut 
dan menggapai visi-nya yaitu “Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa yang Menerapkan Prin-
sip Pengadaan yang Kredibel, Profesional dan Mensejahterakan Daerah” dengan melaksanakan 
misi-nya, 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.

Atas capaian ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat, baik 
dalam tugasnya sebagai Bagian pada Sekretariat Daerah dan selaku pelaksana tugas UKPBJ Ku-
tai Barat mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait, mulai dari pihak sebagian Kelompok 
Kerja Pemilihan yang masih melaksanakan tugas Pokja Pemilihan secara ex-officio, para PPK 
Perangkat Daerah, Pihak Pemerintah lainnya yang berada di luar Pemerintah Kabupaten Kutai 
Barat, dan para pelaku usaha yang terus berkerjasama dengan baik dalam mendukung perkem-
bangan pembaharuan inovasi.
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Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan 
Bupati Pengadaan Barang dan Jasa Desa

Pada hari Jumat tanggal  6 April pukul 
10:30 hingga 11:45 telah dilaksanakan 
rapat pembahasan Rancangan Peratur-

an Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Kampung (Ranperbup PBJK) 
di ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Mas-
yarakat Kampung (DPMK),beberapa poin 
penting yang dibahas pada rapat awal ini 
adalah :

1. Bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Kutai Barat menginisiasi 
Ranperbup PBJK ini untuk menjalankan amanat Peraturan Bupati Kutai Barat No 25 Tahun 
2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Sek-
retariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, 
yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan Penyusunan petunjuk teknis, Pengendalian, 
dan evaluasi kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa;

2. Tentang tata cara pelaksanaan PBJ di Pe-
merintah Kampung sehubungan dengan 
perubahan Peraturan Kepala LKPP yang 
mendasari Pengadaan Barang Jasa Desa, 
dimana sebelumnya dilaksanakan oleh 
gotong royong secara cuma-cuma oleh 
masyarakat desa yang saat ini didorong 
untuk dilaksanakan oleh masyarakat 
kampung yang termasuk dalam kelom-
pok sasaran program nasional untuk dapat diberikan kompensasi pengupahan yang layak 
secara harian dan maksimal mingguan agar dana tersebut berdampak positif terhadap per-
ekonomian kampung.

3. Pergeseran perubahan peraturan ini didasarkan pada kebijakan nasional dan diselaraskan 
dengan pelaksanaan di lapangan, dan terdapat beberapa masukan dari tim pendamping dan 
pejabat struktural pada DPMK

4. Draft Ranperbup PBJK yang telah mengalami penyesuaian telah diserahkan kepada pihak 
DPMK untuk selanjutnya dibahas internal DPMK

5. Setelah DPMK membahas secara internal, selanjutnya bila diperlukan akan diadakan pem-
bahasan bersama kembali dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten 
Kutai Barat
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Rapat Koordinasi Hearing dan Evaluasi Tim 
Pendukung Pokja ULP

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas 
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UK-

PBJ) yang melekat pada Bagian Pengadaan Ba-
rang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ku-
tai Barat, dipandang perlu untuk melaksanakan 
agenda evaluasi pekerjaan pemilihan penyedia 
yang dilaksanakan oleh Sub-Unit UKPBJ yaitu Unit 
Layanan Pengadaan (ULP). Rapat dipimpin oleh 
Kepala ULP yaitu Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan 
Penyelesaian Sanggah Bpk Ami Paramban, S.T,M.

Si dan Sekretaris ULP yaitu Kepala Sub-Bagian Perencanaan Pembinaan Bpk Christian Gamas, 
S.T.,M.Si dan hasilnya telah dilaporkan kepada Ketua UKPBJ yaitu Kepala Bagian Pengadaan Ba-
rang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Pelaksanaan agenda Rapat Koordinasi Hearing dan Evaluasi Tim Pendukung Pokja ULP – Selasa 
10 April 2018 Pukul 13:00 membahas poin-poin penting sebagai berikut :
1. Capaian Kerja ULP dalam kinerja UKPBJ;
2. Langkah Optimalisasi ULP untuk mempercepat e-Pemilihan;
3. Absensi manual yang di ekstensi hingga Sabtu dan Minggu dikarenakan secara riil UKPBJ 

bekerja overtime hingga dini hari dan dari Senin hingga minggu namun tidak tercatat;
4. Distribusi Paket Pokja Pemilihan telah berimbang bila mengikuti cara perhitungan dari LKPP 

namun dibahas kembali Skema tim Pendukung dan beban kerja nya dalam mendukung tugas 
Pokja Pemilihan.

Empat poin penting materi tersebut diatas dilangsungkan dengan mensosialisasikan Budaya 
Kerja. Atas dasar pembahasan tersebut dibahas 
secara spesifik dan disepakati hal-hal sebagai 
berikut :
1. Bahwa terdapat permasalahan untuk mening-

katkan kinerja, walau secara terukur bila 
dibandingkan kinerja pada tahun 2017 pelak-
sanaan kegiatan e-Pemilihan penyedia di ta-
hun 2018 ini lebih baik dengan telah selesain-
ya 12 paket, indikator tersebut tampak terang 
benderang dimana pada tahun 2017 pada periode yang sama baru selesai 5 paket. Sekretaris 
ULP telah melakukan kajian sektoral pada seluruh (total 11 Pemda) LPSE Pemerintah Daerah 
dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan menemukan bahwa UKPBJ Kutai Barat ada-
lah UKPBJ dengan capaian yang terbawah dari sisi realisasi kecepatan penyelesaian e-Pemi-
lihan, walaupun ditemukan bahwa UKPBJ Kutai Barat merupakan urutan 7 dari 11 Pemda 
yang telah menayangkan paket pada LPSE nya. Sehingga dikomunikasikan langkah-langkah 
strategis untuk percepatan pembahasan dan penayangan paket yang sudah diusulkan dan di 
sosialisasikannya rencana kerja dan upaya pendukung agar dapat melaksanakan e-Pemilihan 
mendahului tahun anggaran pada tahun anggaran 2019, pada kesempatan ini Kepala ULP 
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mengucapkan terimakasih atas dukungan in-
ternal UKPBJ terlaksananya 100% e-Pemili-
han menggunakan SPSE 4.2.

2. Bahwa hasil dari kegiatan peningkatan Sum-
ber Daya Manusia dalam dan luar daerah 
pada tahun anggaran 2017 hingga tahun 
anggaran 2018 dipandang cukup baik yaitu 
sebelum lelang dilaksanakan telah terdapat 
penurunan nilai Penetapan Harga Perkiraan 
Sendiri (HPS) dari nilai awal yang diajukan 
oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk se-
lanjutnya dikaji oleh UKPBJ dan ditetapkan 
kembali terjadi penurunan/efisiensi sebesar 

Rp206.339.455, sehingga sebelum e-Lelang/e-Seleksi dijalankan telah terjadi efisiensi.
3. Dari sisi tertib administrasi penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia belum dilak-

sanakan secara fisik maupun tersimpan dalam server penyimpanan arsip sehingga Sekretar-
is ULP mendorong agar pelaksana untuk segera melaksanakan SOP konsolidasi arsip yang 
telah ditetapkan.

4. Terlaksananya diskusi dua arah dari pihak tim pendukung Kelompok Kerja Pemilihan, Kelom-
pok Kerja Pemilihan, dan Pimpinan ULP untuk merubah strategi pelaksanaan dengan be-
radaptasi sistem kerja tim pendukung dari semula ditetapkan pada tahun anggaran 2018 
dimana sebagian merangkap mendampingi lebih dari satu kelompok kerja pemilihan dan 
kelompok kerja perencanaan dan pembinaan menjadi fokus pada satu Pokja saja.
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Merasa Gagal Adalah Awal Sukses

Saat anda pertama kali belajar sepeda, berapa kali anda jatuh dan rasanya ingin berhenti ?
Saat anda pertama kali belajar berenang, berapa kali anda hampir tenggelam dan terminum 

airnya ?
Saat anda pertama kali belajar memasak, berapa kali masakan anda tidak jadi atau hangus 

karenanya ?
Saat anda pertama kali belajar make-up, berapa kali anda merasa tidak cocok sampai akhirn-

ya menjadi pintar ?
Dan, ketika anda sudah mencoba berkali-kali masih belum berhasil, lalu anda berkata pada 

diri sendiri, “sepertinya aku gak bisa, tapi gak papalah coba yang terakhir kalinya”, tanpa anda 
sadari anda justru BERHASIL.

Kok bisa ? tentu saja BISA ! itu karena anda telah gagal sementara dan belajar darinya sehing-
ga anda menjadi bisa, itulah arti kata TIDAK MENYERAH, buktinya anda masih mencoba dan 

berusaha.
Seringkali penyesalan terbesar dalam hidup kita bukanlah karena kita gagal, tetapi lebih pada 
karena kita tidak mau mencoba lagi dan lagi. Padahal, orang lain yang berhasil melakukannya 
mungkin kegagalannya dan perjuangannya yang tidak kenal kata menyerah berpuluh-puluh 

bahkan ribuan kali lipat dibandingkan dengan kita.
Memang ada yang terlihat begitu instan, tetapi hampir semua mencapainya dengan perjuan-

gan yang tidak mudah. Tetapi, ketika anda telah sampai dipuncaknya, anda akan berkata 
“untungnya aku tidak menyerah atau berhenti sebelumnya, kalau tidak aku pasti akan sangat 

menyesalinya”.
Gagal adalah pelajaran berharga untuk sukses , untuk bisa menemukan kesuksesan dan meng-

gapainya maka diperlukan suatu kerja keras dan kerja cerdas, pantang menyerah dan tidak 
mudah putus asa adalah kuncinya.

Kegagalan adalah suatu obat yang bisa memberikan jalan dan menemukan yang terbaik 
untuk diri, dengan kegagalan kita bisa belajar untuk bisa memperbaiki diri, dengan kegagalan 

kita bisa menemukan kelemahan diri, dengan kegagalan kita bisa sadar diri, dengan kegagalan 
akan mengajarkan kita pada keiklasan, dengan kegagalan akan mengajarkan kita pada kekua-
tan dan berartinya kesuksesan, dengan kegagalan bisa mengajarkan kita untuk tidak angkuh, 
dengan kegagalan mengajarkan pada begitu berharganya sebuah kesuksesan, dengan kega-

galan memberikan kita kekuatan yang lebih untuk menerima sebuah kekalahan, dengan kega-
galan mengajarkan kita untuk tidak sombong. 

Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Kegagalan adalah guru yang paling berhar-
ga, kegagalan adalah pembangun awal sebuah kesuksesan, kegagalan adalah hal yang sangat 
menyakitkan namun dengan kegagalan kita bisa belajar untuk menghargai, dengan kegagalan 
kita bisa belajar untuk kerja keras, dengan kegagalan kita bisa menghargai dan tidak mudah 
menyerah dengan kenyatan, dengan kegagalan kita bisa menemukan kesalahan, dengan ke-
gagalan kita bisa menemukan jalan kebenaran, kegagalan adalah proses Panjang untuk kes-
uksesan. Gagal memang menyakitkan namun ingatlah gagal akan selalu menghampiri kesuk-

sesan 
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Orang yang sudah banyak mengalami kegagalan dia akan semakin matang dan siap untuk 
gagal sehingga ketika kesuksesan bisa diraihnya maka dia akan terjauhkan dalam kategori 
sombong, angkuh dan merasa hebat. Jangan pernah putuh asa dalam kegagalan karena di 

balik kegagalan tersebut justru disitulah penyempurnaan sebuah kesuksesan. 
Seperti Thomas Alfa Edison yang menciptakan bola lampu, dia telah gagal puluhan hingga 

ratusan kali sampai berhasil membuat bola lampu tersebut menyala. Apa jadinya jika Thomas 
Alfa Edison baru sekali mencoba langsung menyerah ? Dunia tidak akan terang pada malam 

hari seperti sekarang.
Juga KFC si jagonya ayam ternyata juga ditolak, si pencipta bumbu rahasia ayam goreng yang 
bikin kita ngiler tersebut “Harland Sanders” ingin menjual resepnya kepada orang yang bermi-
nat bekerja sama dengannya. Tetapi bukan hal yang mudah, dia ditolak ribuan kali sampai ada 
seseorang yang mau bekerja sama dengannya. Itulah awal dari kesuksesannya sekarang. Coba 
bayangkan bila dia langsung menyerah begitu saja tidak mungkin kita bisa merasakan lezatn-

ya ayam goreng KFC. 
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AMER
APLIKASI MANAJEMEN
EVALUASI RISIKO

Aplikasi Manajemen 
Evaluasi Risiko 
(disingkat AMER) 

adalah aplikasi asli buatan 
Bagian Pengadaan Barang 
dan Jasa Sekretariat Daer-
ah Kabupaten Kutai Barat. 
Selain di gunakan untuk 
mengelola konsultasi, pen-
gaduan, dan sanggahan of-
fline juga dapat digunakan 
pada tingkat perangkat 
daerah untuk mengelola 
risiko.
 Aplikasi ini dapat di-
peroleh salinannya, silah-
kan menghubungi Bagian 
Pengadaan Barang dan 
Jasa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kutai Barat un-
tuk lebih lanjut.


