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ARAH KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PBJP
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Berbentuk struktural
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Memiliki anggaran yang memadai
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Seluruh anggota Kelompok Kerja Pemilihan
bukan adhoc & telah diangkat sebagai JF PPBJ

4

Perluasan peran : tidak saja terbatas sebagai
penyelenggara proses pemilihan penyedia,
namun mampu menjadi pembina stakeholder
dan sebagai pusat informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah
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Strategis
Mewujudkan fungsi pengadaan yang memainkan peran penting dalam
mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan dan eksekusi anggaran
serta pengelolaan sumber daya yang efektif
Kolaboratif
Memupuk kolaborasi dan sinergi diantara pemangku kepentingan untuk
kinerja fungsi pengadaan yang optimal

Se-koper | a Briefcase
Orientasi Kinerja
Membangun budaya berbasis kinerja dalam fungsi pengadaan untuk
meningkatkan nilai tambah di 4 area (waktu proses, biaya, kualitas dan
tingkat layanan pengadaan)
Proaktif
Menciptakan pergeseran paradigma dalam rantai pengadaan barang dan jasa
yang berorientasi pada pelanggan

Perbaikan Berkelanjutan
Secara berkelanjutan meningkatkan kapabilitas organisasi pengadaan sebagai
organisasi pembelajar dengan mengadopsi praktik terbaik pengadaan

Menggambarkan wadah berisi
berbagai alat bantu (paradigma,
pengetahuan, kemampuan, dan
lainnya) yang merupakan
enabler dalam penciptaan nilai
tambah dan manfaat dalam
kegiatan pengadaan barang/jasa
di Indonesia
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CENTER OF EXCELLENCE PBJP

UKPBJ SEBAGAI KELEMBAGAAN PBJP YANG MENJADI
CENTER OF EXCELLENCE PBJP
Perpres No. 16/2018 Tentang PBJP
Pasal 1 Angka 11 : UKPBJ adalah unit kerja di
K/L/Pemda yang menjadi Pusat Keunggulan PBJ.
Peraturan LKPP No. 14/2018 Tentang UKPBJ
Pasal 1 Angka 13 : UKPBJ sebagai Pusat
Keunggalan PBJ adalah unit kerja yang memiliki
karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada
kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan
berkelanjutan sehingga merupakan pendorong
dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam
kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.
Perpres No. 16/2018 Tentang PBJP
o Pasal 74 :
 Ayat (3) sumber daya manusia PBJ berkedudukan
di UKPBJ.
 Ayat (4) sumber daya manusia PBJ yang bertindak
sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dapat
berkedudukan di luar UKPBJ.
o Pasal 1 Angka 12 : Pokja Pemilihan adalah sumber daya
manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk
mengelola pemilihan penyedia.
o Pasal 88 huruf a : Pokja Pemilihan wajib dijabat oleh
PPBJ paling lambat 31 Desember 2020.

Perpres No. 16/2018 Tentang PBJP
o Pasal 75 :
 Ayat (1) UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan PBJ pada
K/L/Pemda.
 Ayat (2) Fungsi UKPBJ :
a. pengelolaan PBJ;
b. pengelolaan LPSE;
c. pembinaan sumber daya manusia & kelembagaan PBJ;
d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis
PBJ; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah.
 Ayat (3) Bentuk UKPBJ : Struktural.
o Pasal 1 Angka 16 : UKPBJ sebagai Agen Pengadaan.
o Pasal 21 Ayat (2) : UKPBJ sebagai pelaksana Konsolidasi PBJ.
Perpres No. 16/2018 Tentang PBJP
Pasal 75 Ayat (4) : Fungsi pengelolaan LPSE dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

Peraturan LKPP No. 14/2018 tentang UKPBJ :
o Pasal 8 ayat (2) : Fungsi pengelolaan LPSE dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah
dari UKPBJ dalam hal pada saat ditetapkannya Perpres No. 16/2018 tentang PBJP
telah terbentuk secara struktural.
o Pasal 28 : Penyesuaian ULP dan LPSE menjadi UKPBJ, dilaksanakan paling lambat
pada 31 Desember 2023.

UKPBJ SEBAGAI KELEMBAGAAN PBJP YANG MENJADI
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Pelaksanaan fungsi pengelolaan PBJ meliputi (Pasal 4):
inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah; dan
h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia & kelembagaan
PBJ meliputi (Pasal 6):

a.
b.
c.
d.

Peraturan
LKPP
No. 14/2018
Tentang
UKPBJ

Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
meliputi (Pasal 5):
a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan
infrastrukturnya;
b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi
pengadaan barang/jasa;
c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat
luas;
e. pengelolaan informasi kontrak;
f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
dan
g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah,
terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas
pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ,
pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan
pengembangan sistem insentif;
c. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa
pemerintah;
d. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa
pemerintah; dan
e. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis
PBJ meliputi (Pasal 7):
a. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan
barang/jasa pemerintah di K/L/PD dan Desa;
b. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh
sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP,
SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
c. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian
sengketa kontrak melalui mediasi.

KONSEP BAGAN STRUKTUR UKPBJ

DAPAT DIPISAH
(Pasal 75 ayat (4) Perpres
16/2018 Ttg PBJP)
Peraturan LKPP No. 14/2018 tentang UKPBJ :
Pasal 8 ayat (2) : Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi
layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit
kerja terpisah dari UKPBJ dalam hal pada saat ditetapkannya
Perpres No. 16/2018 tentang PBJP unit kerja tersebut telah
terbentuk secara struktural.
Pasal 28 : Penyesuaian ULP dan LPSE menjadi UKPBJ yang
melaksanakan seluruh fungsi UKPBJ, dilaksanakan paling lambat
pada 31 Desember 2023.
Perpres No. 16/2018 ditetapkan oleh Presiden RI di Jakarta pada
tanggal 16 Maret 2018

DAPAT DIGABUNG MENJADI :
PEMBINAAN & ADVOKASI PBJ
(Pasal 8 ayat (3) Peraturan LKPP 14/2018 Ttg UKPBJ)

HUBUNGAN UKPBJ DENGAN PARA PIHAK PBJP di K/L
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KONSEP MODEL KELEMBAGAAN UKPBJ

TERSEBAR STRUKTURAL
(Pasal 10 ayat (1))
TERPUSAT
(Pasal 9)
Di setiap K/L/Pemda dibentuk 1
(satu) UKPBJ yang melaksanakan
tugas & fungsi UKPBJ untuk seluruh
lingkungan K/L/Pemda.

Peraturan LKPP No. 14/2018 tentang UKPBJ

K/L yang dalam menjalankan tugas
dan fungsinya memiliki unsur
pelaksana tugas pokok di daerah,
dapat membentuk UPT PBJ yang
merupakan unit kerja struktural di
bawah UKPBJ.
Pada tipe K/L ini memerlukan
koordinasi terpusat dan struktural,
terutama
untuk
kegiatan
:
perencanaan
&
strategi
PBJ,
pengendalian kinerja, dan optimalisasi
sumber daya.

TERSEBAR TERINTEGRASI
(Pasal 10 ayat (2))
PTN dapat membentuk UKPBJ
mandiri yang dalam pelaksanaan PBJ
nya
berkoordinasi
dengan
Kementerian terkait.
UKPBJ PTN didorong melakukan
koordinasi
terintegrasi
dalam
pelaksanaan
PBJ
nya
dengan
Kementerian terkait, namun tidak
memiliki hubungan struktural.

KONSEP MODEL KELEMBAGAAN UKPBJ
UKPBJ TERPUSAT
(K/L/Pemda)

UKE
1/2/3/4

UKPBJ

Melaksanakan tusi UKPBJ
Hubungan struktural
Koordinasi
Peraturan LKPP No. 14/2018 tentang UKPBJ

UKPBJ TERSEBAR
STRUKTURAL (K/L)

UKPBJ TERSEBAR
TERINTEGRASI (PTN)

UKPBJ

UKE
1/2/3/4

UKPBJ

Kemen
ristekdikti

UPT
UKPBJ

UPT

UKPBJ

PTN

KONSEP MODEL KELEMBAGAAN UKPBJ

Lampiran Perpres No. 54 Tahun 2018
Ttg Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Sumber : Hasil Kajian KPK

Amanat Perpres 16/2018 :
• Pasal 74 ayat (3) dan (4) : SDM PBJ
berkedudukan
di
UKPBJ,
kec.
PPK/PP/PjPHP/PPHP, dan
• Pasal 75 ayat (3) : UKPBJ berbentuk
struktural

TANTANGAN UKPBJ
Mendorong peningkatan EFEKTIFITAS dan EFISIENSI penggunaan anggaran belanja negara/daerah
melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, adil/tidak diskriminatif, dan
akuntabel.

Trend Efisiensi

Persentase dihasilkan dengan membandingkan nilai hasil lelang dengan pagu lelang
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