
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hampir semua aspek

kehidupan manusia. Dengan majunya perkembangan teknologi, manusia dapat

bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Tidak terkecuali bagi dunia usaha jasa

konstruksi, teknologi telah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk dapat

memberikan pelayanan yang transparan dan tidak berpihak sehingga tercipta iklim

persaingan usaha yang sehat.

Di Indonesia pada umumnya pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara

konvensional yaitu dengan cara peserta lelang melakukan tatap muka secara

langsung dengan panitia lelang. Hal ini kurang efisien dari segi biaya, waktu serta

berpotensi menimbulkan berbagai praktek penyimpangan. Menurut Giri Sucahyo

(2009) beberapa sisi negatif yang bisa ditimbulkan dalam pengadaan barang/jasa

yang sering terjadi antara lain: 1). Tender arisan dan adanya kickback pada proses

tender; 2). Suap untuk memenangkan tender; 3). Proses tender tidak transparan;

4). Supplier bermain mematok harga tertinggi (mark up); 5). Memenangkan

perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; 6). Pencantuman

spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; 7). Adanya

almamater sentris; 8). Pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat
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ikut tender bahkan menang; 9). Tender tidak diumumkan; 10). Tidak membuka

akses bagi peserta dari daerah

Banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada sistem pengadaan

barang/jasa secara konvensional menunjukkan bahwa masih buruknya sistem

transparansi akuntabilitas pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Oleh karena

itu, pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa ini membangun

suatu sistem antara masyarakat dengan pemerintahan yang dikenal dengan

sebutan E-procurement (Electronic Procurement). Pengadaan barang/jasa tidak

lagi dilaksanakan dengan cara manual tapi melalui E-Procurement dan diterapkan

ke dalam LPSE yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Menurut Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan barang/Jasa, Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan

pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang

dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Jika dikaitkan

dengan elektronik maka hal yang utama menjadi tujuan pemerintah melaksanakan

E-Procurement adalah efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal

ini kemudian menjadi alasan pemerintah dikarenakan dapat menghemat

APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa. Penerapan E-Procurement

dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja

instansi pemerintah secara terpadu dengan pihak-pihak yang menjadi kerjasama

dalam proses pengadaan barang/jasa. E-Procurement juga memberikan rasa aman
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dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang

diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,

sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi

dengan adil dan terbuka. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemanfaatan

teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan

perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat, yang berdampak dalam

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Terjadinya peningkatan jenis, volume, intensitas peralatan, dan perlengkapan serta

perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan menajemen logistik

dewasa ini menjadi semakin kompleks. Pengadaan sebagai salah satu fungsi dari

manajemen logistik menjadi semakin kompleks pula, sehingga dalam

penyelenggaraannya perlu mendapatkan perhatian khusus. Fungsi pengadaan

tersebut sudah sangat teknis, menyangkut pihak luar, dan dalam

penyelenggaraannya terkait berbagai kebijaksanaan nasional dan pemerintah yang

telah dituangkan dalam berbagai produk hukum. Pengadaan secara elektronik atau

E-Procurement tersebut diperlukan agar pengadaan barang/jasa yang

diselenggarakan Pemerintah dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat

meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan

akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Dengan demikian ketersediaan

barang/jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses administrasi

yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan

berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
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Telah dijelaskan kegunaan dan keuntungan melakukan pengadaan barang/jasa

secara elektronik dapat membuat segalanya menjadi lebih efisien, efektif,

transparan, dan akuntabel. Namun, selalu saja terdapat ketimpangan-ketimpangan

yang menjadi alasan tidak berjalan efektifnya hal tersebut. Jika dikaitkan dengan

Tindak Pidana Korupsi (TPK) maka akan sangat jelas masalah yang kemudian

muncul pada pengadaan barang/jasa. Berkaca dari jenis perkara yang ditangani

KPK hampir 70% kasus tindak pidana korupsi bersumber dari proyek pengadaan

baranga/jasa. Sebut saja kasus hambalang, kasus pengadaan Al-Qur’an, kasus

PON di Provinsi Riau dan kasus serupa lainnya. Ini membuktikan bahwa perkara

pengadaan barang/jasa memiliki banyak kekurangan. Terlebih lagi korupsi dengan

perkara pengadaan barang/jasa paling rawan terjadi di instansi

kementerian/lembaga/dinas. (Sumber: http://www.opentender.net/content/70-persen-

kasus-korupsi-di-indonesia-dari-barang-dan-jasa, diakses tanggal 10 Juni 2015)

Data tersebut sejalan dengan penerapan E-Procurement di Indonesia yang belum

berjalan maksimal. Hal ini terjadi karena belum adanya ketegasan tentang

peraturan hukum yang memayungi proses E-Procurement. Akibatnya belum ada

standar baku mengenai tata kelola proses E-Procurement baik dari segi rantai

birokrasi, waktu, penggunaan standar teknologi informasi, sumber daya manusia

dan sebagainya. Lalu, keharusan memilih barang/jasa dengan harga terendah

membuat banyak departemen/instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

harus siap menerima barang/jasa yang tak sesuai standar. Selain itu, masalah yang

muncul dalam penerapan ini antara lain, kurang komitmen oleh pimpinan tertinggi

maupun jajaran di tingkat menengah, hal ini tentu mangakibatkan kurangnya

dukungan politis yang mengakibatkan tindakan korupsi. Kemudian, tantangan dari
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panitia maupun penyedia dan bahkan dari legislatif, infrastruktur yang sangat

terbatas, seperti mahalnya biaya internet.

Faktor kendala utama belum maksimalnya penerapa E-Procurement yaitu

peraturan dan ketentuan hukum dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan E-

Procurement, kondisi infrastruktur dan pengaturan sistem pendukung E-

Procurement, kemampuan teknologi pengguna dan penyedia jasa, tingkat

kemampuan sumber daya manusia, sosialisasi kepada pihak yang terlibat, dan

unsur-unsur lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses E-Procurement.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melihat dan meneliti

bagaimana penerapan sistem E-Procurement di Provinsi Lampung terutama di

salah satu Instansi Pemerintah Provinsi yaitu di Dinas Bina Marga Provinsi

Lampung yang telah menjalankan sistem ini. Penerapan E-Procurement yang

masih belum maksimal di Indonesia khususnya pada Instansi Pemerintah Provinsi

kemudian menjadi topik yang dianggap menarik oleh penulis untuk diangkat

menjadi judul skripsi dalam penelitian dengan judul “Penerapan Sistem E-

Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Bina Marga Propinsi

Lampung”

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat mempermudah penelitian ini nantinya, dan agar penelitian ini

memilki arah yang yang jelas maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan

yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah
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Penerapan Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Bina

Marga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan

penerapan sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Bina

Marga.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek secara teoritis dan secara

praktis

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam

kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai Sistem Informasi

sektor publik.

2. Secara praktis, penelitian ini menjadi masukan bagi Dinas Bina Marga

Provinsi Lampung dalam hal penerapan sistem e-procurement

3. Sebagai salah satu bahan acuan untuk referensi penelitian lebih lanjut bagi

pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema

atau masalah serupa.


