
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengadaan Barang/ Jasa (Perpres 70; 2012) 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 

1.  Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 

Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa 

oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi 

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa. 

2.  Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang 

selanjutnya disebut K/ L/ D/ I adalah instansi/ institusi yang 

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

3.  Pengguna Barang/ Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan Barang dan atau Jasa milik Negara/ Daerah di masing-

masing K/ L/ D/ I.  

4.  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang 

selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas 

mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
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sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 

tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 

4a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. 

5.  Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada 

Institusi Pengguna APBN/ APBD. 

6.  Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 

yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh 

Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 

7.  Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

8.  Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 

organisasi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang 

berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang bersifat permanen, 

dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.  

9.  Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan 

Pengadaan Langsung. 

10. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang 

ditetapkan oleh PA/ KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil 

pekerjaan.  

11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi 

lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan 
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pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 

12. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 

menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa 

Lainnya. 

13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah 

dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan 

Barang/ Jasa. 

14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 

adanya olah piker (brainware). 

17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 

mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola 

yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain Jasa 

Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 
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B. Pengadaan Barang/ Jasa secara Konvensional (Perpres 70; 2012) 

Pasal 57 

(1) Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa  Lainnya 

dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut: 

a.  Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/ Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode 

dua sampul yang meliputi kegiatan: 

1)  pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi; 

2)  pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 

3)  pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 

4)  pembuktian kualifikasi; 

5)  penetapan hasil kualifikasi; 

6)  pengumuman hasil kualifikasi; 

7)  sanggahan kualifikasi; 

8)  undangan; 

9)  pengambilan Dokumen Pemilihan; 

10)  pemberian penjelasan; 

11)  pemasukan Dokumen Penawaran; 

12)  pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 

13)  evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 

14)  pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi 

sampul I; 
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15)  pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; 

16)  evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; 

17)  pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 

18)  penetapan pemenang; 

19)  pengumuman pemenang; 

20)  sanggahan; dan 

21)  sanggahan banding (apabila diperlukan). 

b.  Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/ Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan 

Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, 

metode dua tahap yang meliputi kegiatan: 

1)  pengumuman prakualifikasi dan atau undangan prakualifikasi; 

2)  pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 

3)  pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 

4)  pembuktian kualifikasi; 

5)  penetapan hasil kualifikasi; 

6)  pengumuman hasil kualifikasi; 

7)  sanggahan kualifikasi; 

8)  undangan; 

9)  pengambilan Dokumen Pemilihan; 

10)  pemberian penjelasan; 

11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I; 

12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I; 

13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I; 
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14)  melakukan penyetaraan teknis apabila diperlukan, kecuali untuk 

metode evaluasi sistem nilai; 

15)  penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; 

16)  pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi 

tahap I; 

17)  pemasukan Dokumen Penawaran tahap II; 

18)  pembukaan Dokumen Penawaran tahap II; 

19)  evaluasi Dokumen Penawaran tahap II; 

20)  pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 

21)  penetapan pemenang; 

22)  pengumuman pemenang; 

23)  sanggahan; dan 

24)  sanggahan banding (apabila diperlukan). 

c.  Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode 

satu sampul yang meliputi kegiatan: 

1)  pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi; 

2)  pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 

3)  pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 

4)  pembuktian kualifikasi; 

5)  penetapan hasil kualifikasi; 

6)  pengumuman hasil kualifikasi; 

7)  sanggahan kualifikasi; 

8)  undangan; 
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9)  pengambilan Dokumen Pemilihan; 

10)  pemberian penjelasan; 

11)  pemasukan Dokumen Penawaran; 

12)  pembukaan Dokumen Penawaran; 

13)  evaluasi Dokumen Penawaran; 

14)  pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 

15)  penetapan pemenang; 

16)  pengumuman pemenang; 

17)  sanggahan; dan 

18)  sanggahan banding (apabila diperlukan). 

d.  Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu 

sampul yang meliputi kegiatan: 

1)  pengumuman; 

2)  pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 

3)  pemberian penjelasan; 

4)  pemasukan Dokumen Penawaran; 

5)  pembukaan Dokumen Penawaran; 

6)  evaluasi penawaran; 

7)  evaluasi kualifikasi; 

8)  pembuktian kualifikasi; 

9)  pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 

10)  penetapan pemenang; 

11)  pengumuman pemenang; 
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12)  sanggahan; dan 

13)  Sanggahan Banding (apabila diperlukan). 

e.  Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode dua sampul 

yang meliputi kegiatan: 

1) pengumuman; 

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 

3)  pemberian penjelasan; 

4)  pemasukan Dokumen Penawaran; 

5)  pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 

6)  evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 

7)  pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi 

sampul I; 

8)  pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; 

9)  evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; 

10)  pembuktian kualifikasi; 

11)  pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 

12)  penetapan pemenang; 

13)  pengumuman pemenang; 

14)  sanggahan; dan 

15)  sanggahan banding (apabila diperlukan). 
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C. Metode Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa (Perpres 70; 2012) 

Pasal 1 

23.  Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh 

semua Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang 

memenuhi syarat. 

24.  Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ 

Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu 

melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 

25.  Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa 

Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

26.  Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan 

Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

27.  Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk 

pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang 

memenuhi syarat. 

28.  Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 

untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). 

29.  Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang 

memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang 

harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 
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30.  Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang 

memperlombakan barang/ benda tertentu yang tidak mempunyai harga 

pasar dan yang harga/ biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga 

Satuan. 

31.  Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa 

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/ Jasa. 

32.  Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/ Jasa langsung kepada 

Penyedia Barang/ Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan 

Langsung. 

 

D. Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (Perpres 70; 2012) 

Pasal 42 

(1)  Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui 

Metode Seleksi Umum. 

(2)  Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum 

diumumkan sekurang-kurangnya di website Kementerian/ Lembaga/ 

Pemerintah Daerah/ Institusi, papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga 

masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi 

kualifikasi dapat mengikutinya. 

(3)  Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) 

Penyedia Jasa Konsultansi. 
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Pasal 43 

(1)  Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi 

dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi. 

(2)  Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi 

yang: 

a. bersifat sederhana; dan 

b. bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(3)  Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana 

diumumkan paling kurang di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah 

Daerah/ Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal 

Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia 

usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 

(4)  Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 

(lima) Penyedia Jasa Konsultansi. 

 

E. Electronic Procurement / e-Procurement (Sasongko; 2006) 

 
Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-Procurement adalah 

pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan 

teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kemajuan teknologi informasi lebih 

mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa, karena 

penyedia jasa tidak perlu lagi datang ke Kantor Pokja ULP untuk melihat, 

mendaftar dan mengikuti proses pelelangan tetapi cukup melakukannya 

secara on-line di website pelelangan secara elektronik.  
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Penerapan e-Procurement bertujuan untuk:   

1. Meningkatkan transparansi/keterbukaan dalam proses pengadaan 

barang/jasa pemerintah.  

2. Meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka penyediaan pelayanan 

publik dan penyelenggaraan pemerintahan.  

3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah.  

Prinsip pemilihan penyedia jasa secara elektronik sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu:  

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan 

sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah 

ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang 

maksimum.  

2.  Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan 

sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya.  

3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 

barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia 

barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.  

4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia 

barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan 

ketentuan dan prosedur yang jelas.  
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5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui 

persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa 

yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh 

barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi 

yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan 

barang/jasa.  

6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi 

semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi 

keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan 

kepentingan nasional.  

7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  

 
 

F. World Wide Web (Wahyono; 2006) 

World Wide Web merupakan salah satu informasi yang sangat populer di 

internet. World Wide Web tersebut terdiri dari puluhan ribu dokumen-

dokumen informasi yang berada pada komputer server (web server). 

Komputer-komputer ini tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia, dan 

terhubung menjadi satu melalui jaringan yang disebut jaringan internet. 

Dokumen-dokumen ini dibuat dengan format HTML (Hypertext Markup 

Lenguage) dan disimpan dalam sebuah komputer server berbentuk sebuah file 

yang disebut dengan web page. Suatu halaman informasi dapat terdiri dari 

teks yang saling terkait dengan teks lainnya atau bahkan dengan dokumen 
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yang lain. Keterkaitan halaman melalui teks ini disebut dengan hyepertext. 

Dokumen informasi ini dapat juga berupa gamabar, suara, bahkan klip video. 

Keterkaitan antar dokumen yang tidak hanya terdiri dari teks saja disebut 

hypermedia. 

 
 

G. Keamanan Situs (Purbo; 2006) 

Pada saat institusi mengambil keputusan untuk berada (presense) di Internet 

maka reputasi akan juga ditentukan oleh image di Internet. Tentunya konsep-

konsep public relation (PR) yang dikenal lama di dunia old-economy juga 

berlaku di dunia cyber. Bedanya di dunia cyber, infrastruktur mampu untuk 

berinteraksi dua arah menjadikan segalanya menjadi lebih menarik. Tentunya 

kemampuan infrastruktur interaksi dua arah hanya berguna jika kita mau 

berinteraksi dengan masyarakat banyak di internet, kecepatan, dan 

kemampuan kita untuk merespons mayarakat yang akhirnya menjadi bagian 

penting dalam berbagai aspek sosial dalam hubungan antar manusia. Aspek 

yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan pertahanan situs kita terhadap 

serangan cracker yang ingin mengacaukan situs. Bayangkan kalau informasi 

situs ternyata diubah oleh para hacker/ cracker betapa malunya yang 

mempunyai situs, yang lebih memalukan lagi adalah owner dari situs karena 

kesannya menjadi sangat buruk. Bayangkan kalau situs tersebut adalah situs 

toko atau bank tentunya akan sangat sulit bagi kita meraih kepercayaan publik 

sehingga akan merembet ke berbagai seperti tidak akan ada transaksi dagang. 

Bagaimana kita bisa percaya bahwa transaksi yang dilakukan apakah tidak 

akan diintip oleh orang lain? Apakah kita bisa percaya bahwa nomor kartu 
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kredit tidak akan dicuri? Salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan 

cara memohon pertolongan kepada rekan-rekan yang ahli dalam bidang 

keamanan jaringan Internet untuk membantu mengamankan situs yang kita 

miliki. Ada beberapa servis di Internet yang bisa memberikan servis untuk 

men-check maupun mengamankan situs yang kita miliki. Contohnya adalah 

secure-me.net adalah servis di Internet yang dapat mengamankan atau 

minimal apakah setting Internet yang kita gunakan cukup baik & tidak bolong 

oleh cracker. Contoh servis ini adalah http://www.secure-me.net. 

 


