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ABSTRACT 

 

 

THE IMPLEMENTATION OF MEDICINE PROCUREMENT WITH  

E-PURCHASING PROCEDURE BASED ON THE E-CATALOGUE IN REGIONAL 

GENERAL HOSPITAL DR. H. ABDUL MOELOEK 

LAMPUNG PROVINCE 

 

 

By 

 

Putu Indra Jaya 

 

 

The implementation of medicine procurement with e-purchasing prosedure based 

on the e-catalogue aimed to ensure the availability of medicines and equity of 

medicine need. However since implemented there are problems as long process of 

procurement medicine with e-purchasing scarcity of medicine. This research 

attempts to produce a factor causing the procurement medicine with procedure e-

purchasing based on e-catalogue in the district general hospital Dr. H. Abdul 

Moeloek Lampung Province has not run properly. Type research used in this 

research is the type descriptive research with a qualitative approach. 

Findings of the research which in the implementation of medicine with e-

purchasing procedures based on e-catalogue in district general hospital Dr. H. 

Abdul Moeloek enters in involution policy criteria whereby the implementation 

has not run properly. Not run properly because not be distributed communication 

informed as well as implementing agency and means of communication of servers 

and internet connection often eror. So the crucial point of these problems are 

aspects of communication and resources to implement communication. 
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ABSTRAK 
 

 

PENERAPAN PENGADAAN OBAT DENGAN PROSEDUR E-PURCHASING 

BERDASARKAN E-CATALOGUE DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG 
 

 

Oleh 
 

Putu Indra Jaya 
 

 

Penerapan pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing berdasarkan e-

Catalogue bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat dan pemerataan 

kebutuhan obat. Namun sejak diterapkan justru terjadi kelangkaan sejumlah obat. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menghasilkan gambaran faktor yang 

menyebabkan penerapan pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing 

berdasarkan e-Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung belum berjalan sebagaimana mestinya. Tipe penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. 

 

Hasil temuan dalam penelitian yaitu penerapan pengadaan obat dengan prosedur 

e-Purchasing berdasarkan e-Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. 

Abdul Moeloek masuk dalam kriteria Involusi kebijakan dimana pelaksanaanya 

belum berjalan sebagaimana mestinya. Belum berjalan sebagaimana mestinya 

dikarenakan belum tersalurkan komunikasi berupa sosialisasi kepada 

implementing agency dan sarana komunikasi berupa server dan jaringan internet 

yang sering eror. Sehingga titik krusial permasalahan tersebut berada pada aspek 

komunikasi dan sumber daya untuk melaksanakan komunikasi. 

 

Kata Kunci: Implementasi, e-Purchasing, e-Catalogue 
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MOTTO 

 

  
 

Berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hasil perbuatan itu(yang 

kau pikirkan), jangan sekali-kali pahala menjadi  motifmu dalam 

bekerja, jangan pula hanya berdiam diri tanpa kerja 

(Bhagavad Gita II.47) 

 

Bumi ini cukup untuk tujuh generasi, namun tidak akan pernah cukup 

untuk tujuh orang serakah 

(Mahatma Ghandi) 

 

Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah 

(Ki Hadjar Dewantara) 
 

七転び八起き 

nana korobi ya oki 

Fall down seven times, get up eight 

(Japanese Proverbs) 

 

Mimpi yang terindah adalah mimpi yang terwujud nyata bersamaan 

dengan mimpi orang yang bersama-sama berjuang 

(Putu Indra Jaya) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Mekanisme percepatan pelaksanaan pembangunan membutuhkan percepatan 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Percepatan pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilakukan dengan penyempurnaan 

pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyempurnaan pengaturan 

pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berupa terobosan pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. 

 

Pemanfaatan teknologi informasi demi penyempurnaan pengadaan barang dan 

jasa merupakan tindakan yang diperuntukkan untuk mengeliminir isu-isu negatif 

tentang penyelewengan yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Isu- 

isu negatif tentang penyelewengan tersebut berupa kontrak yang tidak sesuai 

ketentuan, proses tender yang tidak benar, mark up harga dengan besaran yang 

tidak masuk akal, serta berbagai kasus lainnya. 

 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyempurnaan pengaturan pengadaan 

barang/jasa pemerintah salah satunya ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pengadaan 

obat berdasarkan katalog elektronik (e-Catalogue). Penyempurnaan ini bertujuan 



2 
 

untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses 

pengadaan obat di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah, dan fasilitas 

kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang pelaksanaannya diatur dalam 

lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 

2014. 

 

Menteri Kesehatan mengeluarkan surat edaran Menteri Kesehatan nomor 

KF/MENKES/167/III/2014 tentang pengadaan obat berdasarkan katalog 

elektronik (e-Catalogue) bertujuan untuk memberikan informasi kepada target 

sasaran pelaksanaan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik (e-

Catalogue). Bersama surat edaran tersebut, Menteri Kesehatan menyampaikan 

kepada seluruh satuan kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah dan 

fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan agar pengadaan obat 

dilaksanakan berdasarkan katalog elektronik (e-Catalogue) obat dengan 

menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-Purchasing).  

 

Katalog Elektronik (e-Catalogue) obat adalah sistem informasi elektronik yang 

memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga obat dari berbagai penyedia 

barang/jasa. Sementara itu, e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa 

melalui sistem e-Catalogue yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). E-Catalogue 

dan e-Purchasing merupakan bagian dari pengadaan secara elektronik atau e-

Procurement. Pengadaan secara elektronik atau e-Procurement adalah pengadaan 

barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan 

transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa ditujukan untuk 

mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa. Sementara itu 

tujuan pengadaan obat berdasarkan e-Catalogue secara e-Purchasing adalah untuk 

menjamin ketersediaan dan pemerataan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat 

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, yang pengadaannya 

dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien serta hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan. E-Purchasing sendiri diselenggarakan dengan tujuan 

agar tercipta proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog 

elektronik (e-Catalogue) sehingga memungkinkan semua Unit Layanan 

Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan 

terbaik dan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi 

penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa. Pencantuman harga dan 

spesifikasi teknis suatu barang/jasa pada sistem e-Catalogue ini sudah 

berdasarkan kontrak payung antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) dan Penyedia Barang/Jasa, sehingga terdapat kepastian harga 

dan tidak ada negosiasi atau tawar menawar serta tidak ada permainan harga.  

 

Terbangunnya sistem katalog elektronik (e-Catalogue) obat, maka seluruh satuan 

kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah dan fasilitas kesehatan 

tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam pengadaan obat 

tidak perlu melakukan proses pelelangan, namun dapat langsung memanfaatkan 

sistem katalog elektronik (e-Catalogue) obat dengan prosedur e-Purchasing. 

Berdasarkan hal tersebut, pengadaan obat secara e-Catalogue ini akan 

memberikan manfaat terhadap tegak dan berdirinya prinsip tatanan good 

governance, yaitu akuntabel dan transparan. Sehingga hal tersebut dapat 
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mendorong gerakan reformasi administrasi publik dengan indikator yakni 

kebijakan dan akuntabilitas. 

 

Ketersediaan obat di bidang kesehatan merupakan hal yang harus disediakan 

dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Dalam hal ini Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai rumah sakit negeri 

andalan di Provinsi Lampung telah menerapkan kebijakan sistem pengadaan obat 

dengan prosedur e-Purchasing berdasarkan e-Catalogue dalam pengadaan obat. 

Namun setelah kebijakan ini diterapkan, terjadi keterbatasan stok obat di Apotek 

Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek. Sehingga menyebabkan pengiriman 

obat mengalami keterlambatan. Hal ini dikatakan oleh Humas RSUAM  bahwa 

intinya, masalah stok obat di Apotek RSUAM kosong karena ada perubahan 

sistem penyediaan obat. Sehingga pengiriman obat mengalami keterlambatan. 

 

Humas RSUAM mengatakan bahwa sistem penyediaan obat di Apotek Rumah 

Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dahulu menggunakan Daftar Plafon Harga 

Obat (daftar obat dengan nama generik dan atau nama lain yang diberikan oleh 

pabrik yang memproduksinya serta daftar harganya). Namun kini berubah ke 

sistem e-Catalogue melalui e-Purchasing yang membutuhkan proses dan tidak 

bisa instan. (Sumber: Koran Tribun Lampung Edisi Selasa, 20 Mei 2014). 

 

Sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek mengeluhkan 

keterbatasan sejumlah obat antibiotik di Apotek Rumah Sakit Umum Daerah 

Abdul Moeloek. Salah satu pasien tersebut yaitu Ibu Rohayah mengatakan bahwa 

beliau tidak mendapatkan vitamin dan obat batuk. Serta peneliti sendiri sebagai 

pasien juga merasakan tidak mendapat obat asma sesuai dosis dikarenakan 



5 
 

obatnya masih dalam proses pemesanan. Kelangkaan ini membuat pasien 

menggunakan uang sendiri untuk membeli obat di luar rumah sakit. 

Sesuai gambaran latar belakang di atas, peneliti merasa terpanggil untuk meneliti 

penerapan pengadaan obat berdasarkan e-Catalogue di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan judul penelitian 

“Penerapan Pengadaan Obat dengan Prosedur E-Purchasing berdasarkan E-

Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Sesuai dengan paparan pada latar belakang, peneliti meramu rumusan masalah 

sebagai berikut : 

Mengapa penerapan pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing berdasarkan 

e-Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung belum berjalan sebagaimana mestinya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan paparan pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu: 

Untuk menghasilkan gambaran faktor yang menyebabkan penerapan pengadaan 

obat dengan prosedur e-Purchasing berdasarkan e-Catalogue di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung belum berjalan 

sebagaimana mestinya. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Sesuai dengan paparan pada tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu 

Administrasi Negara, khususnya pada kajian Implementasi Kebijakan Publik 

dikaitkan dengan Sistem Informasi Manajemen sebagai upaya menciptakan 

reformasi administrasi publik. 

 

2. Manfaat praktis 

E-Purchasing secara umum masih terkendala perangkat lunak dan keras. 

Dengan demikian untuk memperlancar jalannya e-Purchasing harus 

dilengkapi perangkat lunak dan keras yang mendukung. Sehingga agen 

pelaksana harus melakukan perbaikan perangkat lunak dan keras ke arah yang 

dapat menjamin beroperasinya e-Purchasing. 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kebijakan Publik 

 

1. Definisi Kebijakan Publik 

Himbauan Menteri Kesehatan kepada seluruh satuan kerja di bidang kesehatan 

baik pusat maupun daerah dan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat 

lanjutan agar pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan katalog elektronik (e-

Catalogue) obat dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-

Purchasing) yang tertuang pada PERMENKES No 63 Tahun 2014 merupakan 

sebuah kebijakan. Hal tersebut dikatakan sebuah kebijakan karena memenuhi 

unsur kebijakan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai unsur kebijakan dan 

khususnya kebijakan sendiri, perlu dijelaskan mengenai kebijakan publik.  

 

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye dalam Jalyus (2013: 21) 

menyatakan bahwa “Public Policy is whatever governments choose to do or not to 

do.” Definisi tersebut tepat digunakan untuk melihat kebijakan publik di 

Indonesia, karena pada dasarnya kebijakan publik di negara ini sangat tergantung 

pada apa yang dipilih oleh pemerintah. Aktor-aktor lain di luar pemerintah 

memang dapat memberi masukan dalam pembuatan kebijakan, namun hasil akhir 

dari proses tersebut tetap saja ada di tangan pemerintah. 
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Sementara menurut Friedrich dalam Sulistio (2013: 2) mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-

peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang dinginkan. Sejalan 

dengan Friedrich, Jenkin dalam Sulistio (2013: 2) mengatakan bahwa kebijakan 

publik merupakan serangkaian tindakan yang saling berkaitan yang diambil oleh 

seorang aktor atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah 

dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana 

keputusan-keputusan itu pada prinsipnya berada dalam batas-batas kekuasaan dari 

para aktor tersebut. 

 

Berdasarkan berbagai pengertian kebijakan publik di atas dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan tidak 

dilakukan oleh pemerintah diikuti masukan dari aktor-aktor diluar pemerintahan 

pada suatu kondisi dan keadaan tertentu. 

 

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Menurut Dye dan Anderson dalam Agustino (2012: 4) ada tiga alasan yang 

melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu dipelajari. Pertama, 

pertimbangan atau alasan ilmiah, yaitu kebijakan publik dipelajari dalam rangka 

untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Kedua, pertimbangan atau 

alasan profesional yaitu memberikan pemisahan antara scientific-estate yang 

hanya mencari untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan profesional-estate 

yang berusaha menerapkan pengetahuan ilmiah dalam rangka memecahkan atau 
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menyelesaikan masalah sehai-hari. Ketiga, pertimbangan atau alasan politics 

(political reason) yaitu kebijakan publik dipelajari pada dasarnya agar setiap 

perundangan dan regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan yang 

sesuai target.  

 

Berdasarkan hal diatas, untuk mempelajari sebuah kebijakan, diperlukan 

pembagian kebijakan kedalam tahapan-tahapan kebijakan. Hal ini untuk 

memudahkan bagi kita untuk mempelajari keseluruhan proses dari kebijakan 

publik tersebut. 

 

Menurut Jones dalam Jalyus (2013: 26) pada dasarnya kebijakan publik dapat 

dikelompokkan menjadi empat tahap, yaitu: pertama, tahap bagaimana masalah-

masalah yang ada bisa masuk ke ruang pemerintah; kedua, tahap bagaimana 

pemerintah melakukan tindakan-tindakan konkret menyikapi masalah-masalah 

tersebut; ketiga, tahap tindakan-tindakan pemerintah itu masuk ke masalah di 

lapangan; dan keempat; tahap kembalinya program ke pemerintah agar ditinjau 

kembali dan diadakan perubahan-perubahan bila dianggap mungkin. 

 

Penjelasan mengenai tahap-tahapan kebijakan publik lebih lengkap lagi 

dikemukakan oleh Dunn dalam Jalyus (2013: 27). Pembagian kebijakan publik ke 

dalam tahapan-tahapan yang dirumuskan oleh Dunn ini diharapkan mampu 

mengaktualisasikan sebuah rangkaian tahapan yang saling bergantung satu sama 

lainnya. Tahap-tahap dalam proses kebijakan publik yang dikemukakan oleh 

Dunn yaitu: 
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a. Tahap Penyusunan Agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Tidak semua masalah dibahas dalam proses agenda setting ini, bahkan 

ada sebagian masalah yang tidak disentuh sama sekali, dan sebagian masalah 

lagi ditunda pembahasannya. Sebelumnya, masalah-masalah ini berkompetisi 

terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, sehingga pada 

akhirnya suatu masalah masuk ke agenda para perumus kebijakan. 

 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Tahap formulasi kebijakan merupakan tahap pengembangan dan sintesis 

terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Dengan definisi tersebut, 

karakteristik yang paling menonjol dalam tahapan ini adalah perumusan 

alternatif kebijakan untuk merumuskan masalah yang dilakukan oleh para 

pejabat yang berwenang. Perumusan alternatif-alternatif kebijakan ini juga 

disertai peramalan, yang diharapkan dapat menyediakan pengetahuan yang 

relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa yang akan 

datang sebagai akibat diambilnya alternatif-alternatif kebijakan tersebut. 

 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Tahap adopsi kebijakan ini merupakan tahapan di mana salah satu dari sekian 

banyak alternatif kebijakan tersebut dipilih, dan kemudian diadopsi menjadi 

sebuah kebijakan. Alternatif kebijakan yang dipilih kemudian ditetapkan 

sebagai sebuah kebijakan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat. Adopsi ini tentunya juga didasarkan pada dukungan dari mayoritas 

dari agen policy making, karena pada dasarnya pemilihan alternatif kebijakan 
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sebagai kebijakan ini merupakan kompromi dari berbagai kelompok 

kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut. 

 

d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Implementasi merupakan suatu tahap yang krusial di dalam kebijakan publik. 

Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan 

yang diinginkan. Dalam pengertian yang luas, implementasi kebijakan 

merupakan alat administrasi hukum yang memiliki berbagai aktor organisasi, 

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan 

guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. 

 

e. Tahap Penilaian Kebijakan 

Sebuah kebijakan publik tidak dapat diabaikan begitu saja setelah melalui 

tahap implementasi. Kebijakan publik harus dievaluasi untuk menilai apakah 

kebijakan tersebut telah berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang 

diinginkan. Secara umum evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang 

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, 

implementasi dan dampak. 

 

Tahap-tahap dalam proses kebijakan publik ini mencerminkan aktivitas yang terus 

berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan 

tahap berikutnya dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap 

pertama (penyusunan agenda). Berkaitan dengan judul skripsi ini, peneliti lebih 

berpedoman pada tahap implementasi kebijakan. 
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B. Kebijakan Publik Dalam Rangka Involusi Kebijakan 

 

Kebijakan publik adalah instrumen utama untuk mewujudkan tujuan negara. 

Kualitas dan keunggulan suatu negara akan sangat ditentukan oleh kualitas dan 

keunggulan kebijakan publik negara tersebut. Oleh karenanya kebijakan yang 

baik, berkualitas, dan unggul benar-benar menjadi kebutuhan mendesak bagi 

sebuah negara dan masyarakatnya. 

 

Sayangnya, ada indikasi lemahnya untuk tidak mengatakan kegagalan kebijakan. 

Jangankan di tingkat implementasi, pada tahap perumusan teramat banyak 

kebijakan rencana yang telah menimbulkan kontroversi dalam masyarakat dan 

membuang energi bangsa secara sia-sia. 

 

Dalam kaitan itu, penulis ingin sedikit mengulas tentang bentuk kebijakan yang 

kurang baik sehingga tidak mampu mencapai tujuan dari dibuatnya kebijakan 

tersebut. Dalam hal ini, kebijakan disebut tidak cukup baik jika memenuhi kriteria 

Involusi Kebijakan.  

 

Involusi Kebijakan/Involutif dalam Nugroho (2014: 769) merupakan perubahan 

bentuk, atau pencanggihan bentuk, tanpa diikuti oleh perubahan substansi. 

Involusi kebijakan terjadi ketika suatu kebijakan publik dikembangkan melalui 

proses yang canggih, bentuk kebijakannya indah dan menawan, namun tidak ada 

substansi yang penting yang dapat dikontribusikan, baik karena tidak dapat 

diimplementasikan, atau kebijakan tersebut justru merusak kehidupan publik. 

Intinya, involusi kebijakan terjadi jika suatu kebijakan yang baik secara proses 

dan rumusan, tetapi tidak memberikan kebaikan bagi publik. 
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Involusi kebijakan bisa dikatakan kebijakan hanya ganti casing/sampul/luar 

saja/simbolis. Kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan konten/substantif. 

Sehingga begitu diterapkan di lapangan menghasilkan/output kebijakan yang tidak 

diharapkan atau tidak menghasilkan perubahan sama sekali pada sisi substantif. 

 

Sehingga menurut Parson (2001: 616), ilmu sosial dan bidang penelitian 

kebijakan lainnya harus membangun hubungan baru dengan masyarakat dan 

pemerintah agar kebijakan publik tidak lagi dilihat segi “output” dan “hasil” tetapi 

sebagai partisipasi dan komunikasi; dan warga negara tidak lagi dilihat sebagai 

“konsumen,” tetapi sebagai “pembentuk” nilai dan institusi; warga dilihat sebagai 

“produsen bersama” dan bukan hanya penerima dalam proses “penyampaian” 

kebijakan. Seperti dikatakan Newby, kemungkinan teknologi informasi dan 

teknologi komunikasi yang baru untuk mengubah peran (dan hubungan) ilmuan 

sosial dan warga negara dalam proses pembuatan kebijakan harus dikaji lebih 

dalam. 

 

 

C. Implementasi Kebijakan 

 

1. Definisi Implementasi Kebijakan 

Menurut Agustino (2012: 138), studi implementasi merupakan suatu kajian 

mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu 

kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses 

yang begitu kompleks. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi 

tersebut, maka dari itu perlu dibahas mengenai implementasi kebijakan. 
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Menurut Kusnadi dalam Yulyanti (2010: 40) Penerapan atau implementasi adalah 

perwujudan dalam tindakan dari rencana yang telah digariskan guna mencapai 

tujuan atau target organisasi yang telah digariskan, implementasi merupakan 

bagian dari rencana yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 

 

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2012: 135) menjelaskan makna 

implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya 

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 

fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Sedangkan menurut Van Meter Van Horn dalam Agustino (2012: 139) 

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan. 

 

Menurut Agustino (2012: 140) perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan 

merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, 

karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat 

dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. 

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa 

sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk 

positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan 
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atau diimplementasikan, melainkan sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau 

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu 

(Sunggono, 1994: 137).  

 

Jadi, Implementasi merupakan proses penting dalam proses kebijakan. 

Implementasi tidak terpisahkan dalam formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan 

merupakan suatu rencana yang akan sia-sia jika rencana tersebut tidak 

diimplementasikan. Implementasi kebijakan tidak selamanya menemui 

keberhasilan melainkan juga sering mengalami kegagalan. Oleh karena itu, 

diperlukan studi implementasi kebijakan yang bertujuan untuk menjadi pedoman 

keberhasilan implementasi. 

 

2. Model-Model Implementasi Kebijakan 

Di dalam studi implementasi kebijakan terdapat beberapa model yang 

dikemukakan oleh para ahli. Berikut model-model implementasi kebijakan: 

a. Model Implementasi Sabatier dan Mazmanian 

Model implementasi kebijakan dalam model top down menurut Sabatier dan 

Mazmanian dalam Wahab (2014: 179) adalah a frame work for analysis 

(kerangka analisis implementasi). Menurut teori ini, ada sejumlah faktor yang 

dianggap berpengaruh terhadap berlangsungnya proses implementasi. Faktor-

faktor yang dianggap berpengaruh terhadap berlangsungnya proses implementasi 

yaitu: 
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1) Mudah atau Tidaknya Masalah Dikendalikan 

Terlepas dari kenyataan bahwa banyak sekali kesukaran-kesukaran yang 

dijumpai dalam implementasi program-program pemerintah, sebenarnya ada 

sejumlah masalah-masalah sosial yang jauh lebih mudah untuk ditangani bila 

dibandingkan dengan masalah lainnya. Sebagai contoh, mengatur tertib lalu 

lintas yang semrawut di sebuah kota kabupaten atau mengatur para penghuni 

rumah susun di suatu kawasan kota tertentu agar menjaga kebersihan 

lingkungan, tentu lebih mudah bila dibandingkan dengan upaya formal, 

melalui struktur birokrasi, untuk mendisiplinkan pegawai negeri sipil di 

seluruh jajaran kementrian di Indonesia guna mencegah terjadinya tindak 

korupsi di kalangan mereka. 

2) Kesukaran-Kesukaran Teknis 

Tercapat atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah 

persyaratan teknis, termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan 

indikator-indikator pengatur prestasi kerja. Kebijakan penyeragaman 

kurikulum di sekolah-sekolah dasar di seluruh Indonesia, beberapa waktu 

yang lalu dalam pelaksanaannya hampir dikatakan tidak banyak menemui 

hambatan-hambatan teknis, sehingga tujuan-tujuan formal dari kebijakan 

tersebut dapat direalisasikan dengan relatif mudah. 

3) Keragaman Perilaku yang Akan Diatur 

Semakin beragam perilaku yang diatir atau semakin beragam pelayanan yang 

diberikan, semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. 

Dengan demikian, semakin besar kebebasan bertindak yang harus diberikan 
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kepada para pejabat di lapangan. Mengingat adanya kemungkinan perbedaan 

komitmen para pejabat lapangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam keputusan kebijakan, maka pemberian kebebasan bertindak 

tersebut kemungkinan akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang cukup 

mendasar dalam tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program. 

4) Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran 

Secara umum dapat dikatakan di sini bahwa semakin kecil dan semakin jelas 

dapat dibedakan dari kelompok lain, kelompok sasaran yang diperlukan akan 

diubah, maka semakin besar pula peluang untuk memobilisasikan dukungan 

politik terhadap program-program, dan dengan demikian akan lebih terbuka 

peluang bagi tercapainya tujuan kebijakan. 

5) Tingkatan dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki 

Jumlah modifikasi perilaku yang diinginkan bagi tercapainya tujuan formal 

atau tujuan undang-undang adalah fungsi jumlah total orang yang menjadi 

kelompok sasaran, dan jumlah perubahan yang dituntut dari mereka. Dalam 

kaitan ini, hipotesisnya tentu saja berbunyi: semakin besar jumlah perubahan 

perilaku yang dikehendaki, semakin sukar memperoleh implementasi yang 

berhasil. Dengan singkat dapat dikatakan, ada sejumlah masalah yang jauh 

lebih dapat kita kendalikan disbanding masalah-masalah lainnya. 

6) Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Proses Implementasi 

Pada prinsipnya setiap undang-undang, keputusan mahkamah/pengadilan, 

atau perintah eksekutif dapat menstrukturkan proses implementasi ini dengan 

cara menjabarkan tujuan-tujuan formal yang akan dicapainya, menyeleksi 

lembaga-lembaga yang tepat untuk mengimplementasikannya, memberikan 
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kewenangan dan dukungan sumber-sumber finansial pada lembaga-lembaga 

tersebut, mempengaruhi orientasi kebijakan dari para pejabat pemerintah, dan 

memberikan kesempatan berpartisipasi bagi pihak swasta atau lembaga-

lembaga swadaya masyarakat dalam proses implementasi itu. Dengan 

demikian, tampak bahwa para pembuat kebijakan sebenarnya dapat 

memainkan peran yang cukup berarti dalam rangka pencapaian tujuan 

kebijakan, dengan cara mendayagunakan wewenang yang mereka miliki 

untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat. 

7) Kecermatan dan Kejelasan Perjenjangan Tujuan-Tujuan Resmi yang Akan 

Dicapai 

Tujuan-tujuan resmi yang dirumuskan dengan cermat dan disusun secara jelas 

sesuai dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting 

sebagai alat bantu dalam mengevaluasikan program, sebagai pedoman yang 

konkret bagi pejabat-pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi 

tujuan itu sendiri. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-

petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingan bagi para 

pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya, semakin besar pula kemungkinan 

bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana. Pada gilirannya, 

perilaku kelompok-kelompok sasaran akan sejalan dengan petunjuk-petunjuk 

tersebut. 

8) Keterandalan Teori Kausalitas yang Dipergunakan 

Setiap usaha pembaruan sosial besar-besaran, setidaknya secara implicit, 

menuntut suatu teori kausal tertentu yang menjelaskan bagaimana kira-kira 

tujuan usaha pembaruan itu akan dicapai. Dalam kaitan ini, harus diakui 
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bahwa salah satu kontribusi penting dari analisis implementasi ini, bila 

dibandingkan dengan administrasi negara dan teori organisasi umumnya, 

perhatiannya pada teori yang menyeluruh mengenai bagaimana cara 

mencapai perubahan-perubahan yang dikehendaki. Suatu teori kausal yang 

baik mensyaratkan: 

a) Hubungan timbal balik antara campur tangan pemerintah di satu pihak 

dan tercapainya tujuan-tujuan program dipihak lain dapat dipahami 

dengan jelas. 

b) Para pejabat yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan  

program mempunyai kewenangan yang cukup atas sejumlah mata rantai 

hubungan yang penting, guna mengusahakan tercapainya tujuan. 

9) Ketepatan Alokasi Sumber-Sumber Dana 

Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam 

program pelayanan masyarakat apapun. Dalam program regulatif, dana juga 

diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga personalia, dan untuk 

memungkinkan dilakukan analisis teknis yang diperlukan untuk membuat 

peraturan-peraturan tersebut, mengadministrasikan program perizinan, dan 

memonitor pelakasanaannya. Secara umum, tersedianya dana pada tingkat 

batas ambang tertentu amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai 

tujuan-tujuan formal, dan tersedianya dana di atas tingat ambang batas ini 

akan sebanding dengan peluang tercapainya tujuan-tujuan tersebut. 

10) Keterpaduan Hierarki di Dalam Lingkungan dan di Antara Lembaga-

Lembaga/ Instansi-Instansi Pelaksana 
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Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundang-

undangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hierarki badan-

badan pelaksana. Kalau sistem ini hanya terpadu secara longgar, maka 

kemungkinan akan terjadi perbedaan-perbedaan perilaku kepatuhan yang 

cukup mendasar, di antara pejabat-pejabat pelaksana dan kelompok-

kelompok sasaran. Sebab, mereka akan berusaha untuk melakukan 

perubahan-perubahan tertentu sejalan dengan imbalan atau insentif yang 

muncul di lapangan. 

 

Tingkat keterpaduan hierarki di antara badan-badan pelaksana tersebut sedikit 

banyak akan dipengaruhi oleh: 

a) Jumlah titik-titik veto atau pihak-pihak yang dapat membatalkan 

keputusan  (veto point) yang terdapat dalam usaha pencapaian tujuan 

formal;dan 

b) Seberapa jauh para pendukung bagi tercapainya tujuan memiliki cukup 

pengaruh dan wewenang memberikan sanksi, guna tumbuhnya kepatuhan 

di kalangan mereka yang memiliki potensi untuk memveto. 

11) Aturan-Aturan Pembuatan Keputusan dari Badan-Badan Pelaksana 

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil 

jumlah titik-titik veto, dan insentif yang memadai bagi keputusan kelompok-

kelompok sasaran, suatu undang-undang masih dapat mempengaruhi lebih 

lanjut proses implementasi dengan cara menggariskan secara formal aturan-

aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana. Misalnya, 

kewajiban untuk menyodorkan sejumlah bukti kasus-kasus perizinan 

dibebankan pada pemohon dan para pejabat instansi yang diperlukan agar 
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penyelidikan serta hasil temuan sepenuhnya konsisten dengan tujuan resmi 

(formal), maka keputusan-keputusan instansi-instansi pelaksana akan 

cenderung konsisten dengan tujuan tersebut. 

12) Kesepakatan Para Pejabat terhadap Tujuan yang Tercantum dalam Undang-

Undang/Peraturan 

Bagaimanapun baiknya suatu undang-undang atau keputusan-keputusan 

kebijakan dasar lainnya menstrukturkan proses keputusan formal, upaya 

pencapaian tujuan resmi yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku 

kelompok sasaran tidak akan membawa hasil yang diharapkan, terkecuali 

kalau para pejabat dalam badan-badan pelaksana memiliki 

kesepakatan(komitmen) yang tinggi terhadap upaya pencapaian tujuan 

tersebut. Setiap program baru pada hakikatnya membutuhkan pelaksana-

pelaksana yang memiliki hasrat kuat untuk mengembangkan aturan-aturan 

dan prosedur-prosedur pelaksanaan pekerjaan yang baru, serta yang mau 

berusaha keras memberlakukannya jika menghadapi penolakan dari 

kelompok-kelompok sasaran dan pejabat-pejabat pemerintah yang enggan 

melaksanakan perubahan. 

13) Akses Formal Pihak-Pihak Luar 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ialah sejauh 

mana peluang-peluang untuk berpartisipasi terbuka bagi para aktor di luar 

badan-badan pelaksana mempengaruhi para pendukung tujuan resmi. 

Undang-undang, selain dapat mempengaruhi proses implementasi melalui 

pemilihan badan-badan pelaksana yang tepat, ia dapat pula mempengaruhi 

partisipasi dua kelompok aktor di luar badan-badan pelaksana tersebut, yaitu: 
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a) Calon-calon penerima manfaat dalam atau kelompok-kelompok sasaran 

program; 

b) Badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikiatif yang merupakan atasan-

atasan dari badan-badan pelaksana itu. 

14) Variabel-Variabel di Luar Undang-Undang (Non Statutory/Non-Legal 

Variables) yang Mempengaruhi Implementasi 

Meskipun undang-undang yang menetapkan struktur dasar hukum politik 

implementasi seharusnya berlangsung, namun implementasi sebenarnya juga 

mempunyai dinamika sendiri. Hal ini terutama didorong oleh sekurang-

kurangnya dua proses penting, yaitu: 

a) Kebutuhan setiap program yang berusaha mengubah perilaku untuk 

menerima sentuhan-sentuhan dukungan politik yang teratur kalau 

memang menghendaki dapat mengatasi hambatan yang timbul dalam 

upayanya memperoleh kerja sama dari sejumlah besar orang, diantaranya 

mungkin menganggap bahwa kepentingan mereka akan dirugikan kalau 

implementasi tujuan kebijakan itu berhasil; 

b) Dampak perubahan-perubahan keadaan sosio-ekonomis dan teknologi 

pada diri mereka yang menjadi pendukung-pndukung tujuan kebijakan, 

baik dari kalangan masyarakat pada umumnya, kelompok-kelompok 

kepentingan, maupun instansi-instansi atasan dari badan-badan pelaksana 

itu sendiri. 
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15) Kondisi-Kondisi Sosio-Ekonomi dan Teknologi 

Perbedaan-perbedaan waktu dan perbedaan-perbedaan di antara wilayah-

wilayah hukum pemerintahan dalam hal kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan 

teknologi berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang digariskan undang-

undang. 

16) Dukungan Publik 

Perhatian publik dan juga perhatian media pada kebanyakan isu kebijakan 

cenderung mengikuti siklus, di mana pada suatu saat mula-mula perhatian 

dan dukungan publik terhadap suatu masalah begitu menggebu-gebu. 

Kemudian, tiba-tiba dukungan yang luas itu merosot secara tajam. 

17) Sikap dan Sumber-Sumber yang Dimiliki Kelompok-Kelompok Masyarakat 

Perubahan-perubahan tertentu dalam sumber-sumber dan sikap kelompok-

kelompok masyarakat di berbagai wilayah terhadap tujuan undang-undang 

dan output-output kebijakan lembaga pelaksana-pelaksana, memainkan peran 

yang cukup penting dalam proses implementasi. 

18) Dukungan dari Badan-Badan/Lembaga-Lembaga Atasan yang Berwenang 

Lembaga-lembaga atasan dari badan-badan pelaksana dapat memberikan 

dukungan tujuan-tujuan undang-undang melalui: 

a) Jumlah dan arah pengawasan; 

b) Penyediaan sumber-sumber keuangan; dan 

c) Banyaknya tugas-tugas baru sesudah tugas-tugas termuat dan undang-  

undang yang telah ada dan saling bertentangan di antara tugas-tugas 

tersebut. 
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19) Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan para Pejabat Pelaksana 

Variabel yang agaknya paling berpengaruh langsung terhadap output 

kebijakan badan-badan pelaksana ialah komitmen dari para pejabat pelaksana, 

terhadap upaya mewujudkan tujuan undang-undang. Hal ini sedikitnya terdiri 

dari dua komponen, pertama, arah dan rangking tujuan-tujuan tersebut dalam 

skala prioritas pejabat-pejabat, dan kedua, kemampuan pejebat-pejabat tadi 

dalam mewujudkan prioritas-prioritas tersebut, yakni kemampuan mereka 

untuk menjangkau apa yang dalam keadaan normal dapat dicapai dengan 

memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia 

20) Tahap-Tahap dalam Proses Implementasi (Variabel Tergantung) 

Pembicaraan kita terpusat pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

implementasi secara keeluruhan. Sekalipun demikian, untuk memperjelas 

persoalan proses ini harus ditinjau menurut tahapan-tahapannya, yaitu: 

a) Output-output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan 

pelaksana. 

b) Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut. 

c) Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana. 

d) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut 

e) Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-

perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam 

muatan/isinya. 

21) Output Kebijakan Badan-Badan Pelaksana 

Tujuan-tujuan undang-undang harus diterjemahkan atau dijabarkan ke dalam 

peraturan-peraturan khusus, prosedur-prosedur pelaksanaan yang baku untuk 
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memproses kasus-kasus tertentu, keputusan-keputusan khusus yang 

menyangkut penyelesaian masalah dan pelaksanaan keputusan-keputusan 

mengenai pelaksanaan masalah itu. 

22) Kepatuhan Kelompok Sasaran Terhadap Output-Output Kebijakan 

Menurut Rodgers dan Bullock, mengungkapkan hal yang kurang lebih sama, 

yakni keputusan seseorang untuk patuh terhadap peraturan/undang-undang 

merupakan fungsi dari: 

a) Kemungkinan bahwa para pelanggaran akan mudah dideteksi dan diseret 

ke pengadilan; 

b) Tersedianya sanksi-sanksi untuk menghukum mereka yang melakukan 

pelanggaran; 

c) Sikap kelompok sasaran terhadap keabsahan (legitimasi) peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan; 

d) Ongkos/beban bagi kelompok sasaran yang patuh. 

23) Dampak Nyata Output-Output Kebijakan 

Dari seluruh perbincangan terdahulu, kita telah memusatkan perhatian pada 

persoalan pencapaian tujuan-tujuan program. Oleh karena itu, seharusnya kini 

kita menyadari bahwa suatu undang-undang atau peraturan akan berhasil 

mencapai dampak yang diinginkan apabila: 

a) Output-output kebijakan badan-badan pelaksana sejalan dengan tujuan-

tujuan formal undang-undang; 

b) Kelompok-kelompok sasaran terhadap output-output kebijakan tersebut 

atau terhadap dampak kebijakan sebagai akibat adanya peraturan-peraturan 

yang saling bertentangan; 
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c) Undang-undang atau peraturan tersebut memuat teori kausalitas yang 

andal mengenai hubungan antara perubahan perilaku pada kelompok 

sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan. 

24) Persepsi Terhadap Dampak Output Kebijakan 

Persepsi seseorang mengenai dampak kebijakan tertentu mungkin merupakan 

fungsi dari dampak nyata yang diwarnai oleh nilai-nilai yang 

mempersepsikannya. Dengan demikian, secara umum dapat diduga ada 

korelasi yang tinggi antara sikap awal terhadap suatu undang-undang dengan 

persepsi serta evaluasi mengenai dampaknya. Lebih lanjut, sejalan dengan 

teori yang disebut disonansi kognitif (Roger Brown), seorang aktor yang 

tidak sepakat terhadap dampak suatu undang-undang yang dipersepsinya 

akan: 

a) Memandang dampak tersebut sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan 

tujuan yang sebenarnya; 

b) Memandang undang-undang itu sebagai sesuatu yang tidak absah, atau; 

c) Mempertanyakan kesahihan (validitas) data yang menyangkut dampak 

tersebut. 

25) Perbaikan (Revisi) Mendasar dalam Undang-Undang 

Saat ditetapkannya suatu undang-undang atau keputusan kebijakan lainnya, 

harus dipandang sebagai titik awal bagi analisis implementasi. Oleh karena 

itu, perbaikan dan reformulasi undang-undang tersebut harus dipandang 

sebagai titik kulminasi dari proses implementasi, walaupun proses ini 

mungkin berlangsung berulangkali. 
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b. Model Bottom Up/ Model Implementasi Smith 

Menurut Jalyus (2013: 36) model implementasi ini muncul untuk mengkritik 

model Top Down yang lebih menitikberatkan pada situasi dan kondisi pembuat 

kebijakan dan pelaksana kebijakan. Model bottom up memandang proses 

implementasi sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus serta 

menekankan fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan 

dalam penerapan kebijakan. Seorang ahli kebijakan yang memfokuskan pada 

model implementasi ini adalah Adam Smith. Menurutnya, implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam 

masyarakat yang dalam hal ini sebagai target sasaran. 

 

Menurut Smith dalam Jalyus (2013: 36), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat faktor, yaitu : 

1) Idealized Policy 

Hal ini merupakan pola interaksi yang digagas oleh pembuat kebijakan 

dengan tujuan untuk mendorong dan mempengaruhi target untuk 

melaksanakannya. 

2) Target Groups 

Target groups yaitu sasaran yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola 

interaksi yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Kelompok sasaran ini 

diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dari kebijakan yang telah 

dirumuskan. 
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3) Implementing Organization 

Implementing organization yaitu bahan-bahan pelaksana yang bertanggung 

jawab dalam implementasi kebijakan. 

4) Environmental Factors 

Environmental factors merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam 

lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek 

budaya, sosial, ekonomi dan politik. 

 

c. Model Implementasi George C. Edward III  

Menurut Edward dalam Winarno (2014: 177) dalam mengkaji implementasi 

kebijakan, Edward mengajukan dua pertanyaan, yakni: Prakondisi-prakondisi apa 

yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Lalu hambatan-

hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards 

berusaha menjawab dua pertanyaan penting tersebut dengan membicarakan empat 

faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik.  

 

Menurut Edward dalam Agustino (2012: 149) terdapat empat variabel sangat 

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan: 

1) Komunikasi 

Menurut Edward dalam Agustino (2012: 150) komunikasi sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga 

indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi 

yaitu: 

a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran 
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komunikasi adalah adanya salah pengertian (misskomunikasi), hal tersebut 

disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, 

sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. 

b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-

level-bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak 

ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi 

implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan 

fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal 

tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 

haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika 

perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 

 

2) Sumber Daya 

Sumber daya merupakan variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, 

menurut Edward III dalam Agustino (2012: 151) dalam mengimplementasikan 

kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 

a) Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. 

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya 

disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun 

tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja 

tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan 
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kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 

mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan 

oleh kebijakan itu sendiri. 

b) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, 

yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan 

kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan 

disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. 

Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap 

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus 

mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan 

tersebut patuh terhadap hukum. 

c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah 

dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi 

para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. 

Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik 

tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi 

kebijakan. 

Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka 

sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, 

efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi suatu 

kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang 

diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi 

kepentingan kelompoknya. 
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d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti 

apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan 

tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) 

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

 

3) Disposisi 

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan 

publik menurut Edward III dalam Agustino (2012: 152) adalah disposisi. 

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam 

pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu 

kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa 

yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk 

melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. 

 

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. 

Edward III, adalah: 

a) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan 

yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan 

pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang 

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. 

b) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk 

mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan 
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memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak 

menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para 

pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. 

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan 

menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan 

melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi. 

 

4) Struktur Birokrasi 

Variabel keempat, menurut Edward III dalam Agustino (2012: 153), yang 

mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah 

struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan 

tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya 

dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, 

kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena 

terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks 

menurut adanya kerjasama orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada 

kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-

sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi 

sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah 

diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

 

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur 

birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik adalah: melakukan Standar Operating 

Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan 
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rutin yang memungkinkan para pegawai (atau para pelaksana 

kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada 

tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan 

fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau 

aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. 

 

3. Aplikasi Model Implementasi di Dalam Penelitian 

Penggunaan model-model tersebut di dalam melakukan analisis terhadap sebuah 

proses implementasi tergantung kepada kompleksitas permasalahan kebijakan 

yang dikaji serta tujuan analisis itu sendiri. Semakin kompleks permasalahan 

kebijakan dan semakin mendalam analisis yang dilakukan, semakin diperlukan 

teori atau pedang analisis. 

 

Dari model-model implementasi kebijakan yang telah dikemukakan, model 

implementasi Sabatier dan Mazmanian fokusnya perlu dikerucutkan menjadi 

suatu konsep lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahab (2014: 213) 

yaitu fokus yang ditempatkan kepada tujuan kebijakan jelas dan konsisten, namun 

masih perlu dikonseptualisasikan lebih lanjut. Meskipun Sabatier dan Mazmanian 

mendorong penelitian dalam jangka waktu panjang dan memberikan contoh 

mengenai proses pembelajaran berorientasi kebijakan oleh para pendukung 

kerangka kerja ini, kerangka kerja Sabatier dan Mazmanian tetap tidak bisa 

memberikan wadah konseptual yang baik untuk melihat perubahan kebijakan 

selama periode satu dekade atau lebih. Hal ini terutama disebabkan oleh fokus 

yang terlalu besar kepada perspektif pendukung program, sehingga mengabaikan 

strategi dan pembelajaran aktor-aktor lain. 
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Sementara itu model bottom up seperti Model Implementasi Smith. Menurut 

model tersebut, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh perubahan sosial dan 

politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk 

mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat yang dalam hal ini 

sebagai target sasaran. Model Smith lebih menitikberatkan kepada idealized 

policy, target groups, implementing organization dan environmental factors. 

 

Dari paparan model di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian 

ini menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut George C. 

Edward III yang dikenal sebagai model top down. Menurut peneliti model 

implementasi yang diutarakan oleh George C Edward III dapat menjawab 

pertanyaan rumusan masalah mengapa penerapan pengadaan obat dengan 

prosedur e-Puchasing berdasarkan e-Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini 

diperkuat menurut Menurut Edward dalam Winarno (2014: 177) dalam mengkaji 

implementasi kebijakan, Edward mengajukan dua pertanyaan, yakni: Prakondisi-

prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? 

Lalu hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi 

gagal. 

 

 

D. E-Procurement 

 

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik merupakan terobosan yang baik 

dalam mencapai tegaknya penyelenggaraan tatanan good governance yakni 

menjunjung nilai transparan dan akuntabel. Untuk mengetahui e-Procurement 
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lebih jauh maka penting kita jelaskan terlebih dahulu apa itu e-Procurement. 

Menurut Siahaya (2012: 80) Pengadaan secara elektronik (e-Procurement) 

merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan 

jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau electronic data 

interchange (EDI) 

 

Menurut Sasongko dalam Karang (2013: 17), pengadaan barang/jasa secara 

elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan 

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 

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

mendaftar, dan mengikuti proses pelelangan tetapi cukup melakukannya secara 

online di website pelelangan secara elektronik. 

 

Menurut Siahaya (2012: 80) tujuan e-Procurement yaitu: 

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha 

3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan 

4. Mendukung proses monitoring dan audit 

5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini 
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Adapun menurut Siahaya (2012: 81) metode-metode pelaksanaan e-procurement 

yaitu: 

1. e-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara 

terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem 

pengadaan secara elektronik. 

2. e-Bidding, merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara 

penyampaian informasi dan/atau data pengadaan dari penyedia barang dan 

jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil 

pengadaan, dilakukan melalui media elektroni antara lain menggunakan 

media internet, intranet dan/atau elektronic data interchange (EDI) 

3. e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, 

spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang 

dan jasa. 

4. e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana e-

Catalogue. 

 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Permenkes nomor 63 tahun 2014 merupakan peraturan menteri kesehatan tentang 

pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik (e-Catalogue). Peraturan menteri 

kesehatan ini menghimbau kepada seluruh satuan kerja di bidang kesehatan baik 

pusat maupun daerah dan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat 

lanjutan agar pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan katalog elektronik (e-

Catalogue) obat dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-

Purchasing). Peraturan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik (e-
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Catalogue) bertujuan untuk menjamin transparansi/keterbukaan, efektifitas dan 

efisiensi proses pengadaan obat dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam peraturan ini, yang 

dimaksud katalog elektronik (e-Catalogue) merupakan sistem elektronik yang 

memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai 

penyedia barang/jasa pemerintah. E-Catalogue nantinya menjadi acuan bagi 

seluruh satuan kerja pemerintah di bidang kesehatan untuk melihat dan membeli 

obat secara e-Purchasing. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian 

barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-Catalogue). Adapun tata cara 

pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik diatur dalam lampiran 

Permenkes no 63 Tahun 2014. 

 

Pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing berdasarkan e-Catalogue telah 

diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek. Namun dalam 

penerapannya tidak lepas dari persoalan. Sejak diterapkannya sistem ini, terjadi 

keterbatasan stok obat di Apotek Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek. 

Sehingga menyebabkan pengiriman obat mengalami keterlambatan. Sistem 

penyediaan obat di Apotik Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek selama 

ini menggunakan Daftar Plafon Harga Obat (daftar obat dengan nama generik dan 

atau nama lain yang diberikan oleh pabrik yang memproduksinya serta daftar 

harganya), namun kini berubah ke sistem e-Catalogue melalui e-Purchasing yang 

membutuhkan proses dan tidak bisa instan. 

 

Maka dari itu, untuk menganalisis masalah di atas diperlukan teori atau pedang 

analisis. Teori yang digunakan yaitu teori menurut George C.Edward III yang 
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meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi/ sikap pelaksana dan kecenderungan 

pelaksana, struktur birokrasi. 

 

Sehingga dengan menggunakan pedang analisis dari George C.Edward III dapat 

menjawab rumusan masalah mengapa penerapan pengadaan obat dengan prosedur 

e-Puchasing berdasarkan e-Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung belum berjalan sebagaimana mestinya. 

 

Jadi berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat menggambarkan 

penerapan pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing berdasarkan e-

Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek. 

 

Dari deskripsi di atas, maka untuk mempermudah pola pikir maka penulis 

memberikan gambaran dari skema konsep dalam kaitannya dengan Penerapan 

Pengadaan Obat dengan Prosedur E-Purchasing Berdasarkan E-Catalogue di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2016) 

Penerapan Pengadaan Obat dengan Prosedur E-Purchasing Berdasarkan E-

Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung 
 

Analisis Implementasi menggunakan Model Implementasi George C. Edward 

III. Indikator-indikatornya adalah: Komunikasi, Sumber Daya, 

Disposisi/Sikap, dan Struktur Birokrasi 

Sejak diterapkan sistem 

pengadaan obat berdasarkan e-

catalogue, terjadi keterbatasan 

obat. Hal ini terjadi karena 

perubahan sistem penyediaan 

obat dari DPHO ke sistem e-

catalogue. 

Menghasilkan gambaran faktor yang menyebabkan penerapan pengadaan obat 

dengan prosedur e-Purchasing berdasarkan e-Catalogue di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung belum berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Mengapa penerapan pengadaan 

obat dengan prosedur e-

Puchasing berdasarkan e-

Catalogue di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi Lampung 

belum berjalan sebagaimana 

mestinya? 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe dan Metode Penelitian  

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif. Sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode kualitatif. Penelitian ini berupaya menggambarkan fenomena penerapan 

pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing berdasarkan e-Catalogue di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Kejadian 

atau fenomenanya yaitu masih kurangnya kapasitas sumber daya fasilitas dalam 

menunjang proses pengadaan dengan prosedur e-Purchasing. Data yang 

dikumpulkan tersebut berupa hasil wawancara dengan informan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

yang terlampir dalam tabel triangulasi. 

 

Menurut Tresiana (2013: 33) metode kualitatif deskriptif merupakan jenis metode 

kualitatif yang paling banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan kuantitatif. 

Posisi teori dalam metode kualitatif berjenis deskriptif sangat memandu semua 

kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, teori Edward III memandu mulai dari 

penetapan masalah yaitu masalah implementasi. Adapun penetapan masalah 
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dalam penelitian ini yakni masalah penerapan pengadaan obat dengan prosedur e-

Purchasing. 

 

 

B. Fokus Penelitan 

 

Fokus penelitian adalah sentral yang menjadi objek dan kajian telaah penelitian. 

Menurut Tresiana (2013: 39) ada beberapa langkah-langkah dalam penentuan 

topik/fokus penelitian yang dapat peneliti kualitatif lakukan. Langkah-langkah itu 

akan selalu diawali dengan: (a). memusatkan topik/fokus dengan 

menggambarkannya secara ringkas; (b). menyusun konsep judul; (c). 

mempertimbangkan apakah topik tersebut dapat diteliti. Langkah peneliti dalam 

penentuan fokus penelitian dimulai dari memusatkan masalah penerapan 

pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

H. Abdul Moeloek. Setelah itu peneliti menyusun judul berupa outline untuk 

didiskusikan ke beberapa dosen. Dalam perjalanannya peneliti tidak lepas dari 

bimbingan dari dosen pembimbing dan dosen pembahas demi menghasilkan 

output penelitian yang bermanfaat. 

Penulis menggunakan pedang analisis dari George C. Edward III dalam fokus 

penelitian. Ada 4 indikator yang menjadi fokus yaitu: 

1. Komunikasi 

Merupakan aktivitas penyaluran informasi kepada agen pelaksana yang 

dilakukan dengan konsisten dan jelas. 
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2. Sumberdaya 

Merupakan aspek input kebijakan dimana berupa staf/SDM, informasi 

mengenai tupoksi SDM, wewenang agen pelaksana dan fasilitas 

penunjang pelaksanaan kebijakan. 

3. Disposisi/Sikap agen pelaksana 

Merupakan kesesuian sikap agen pelaksana dalam melaksanakan 

kebijakan untuk mencapai tujuan. 

4. Struktur Birokrasi 

Merupakan penetapan kegiatan rutin dan pembagian tanggungjawab 

masing-masing agen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

Provinsi Lampung. Lokasi tersebut ditentukan berdasarkan lokus dilekti dimana 

Perpres No 4 Tahun 2015 mengharuskan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul 

Moeloek untuk melaksanakan pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing. 

Adapun persyaratan untuk melaksanakan pengadaan obat dengan prosedur e-

Purchasing yaitu PPK Pengadaan Obat dan Unit Layanan Pengadaan mendaftar di 

LPSE Provinsi Lampung untuk mendapat user id sebagai akses masuk/login ke e-

Catalogue. LPSE Provinsi Lampung merupakan lembaga yang memberikan 

pelayanan berupa server kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi Lampung. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007: 157), sumber data yang 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data berupa hasil 

wawancara yang diramu di tabel triangulasi yang terampir. Sementara jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu hasil wawancara dengan beberapa informan berupa tabel 

triangulasi yang terlampir. Adapun informan dalam penelitian ini adalah agen 

pelaksana kebijakan pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing 

berdasarkan e-Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi Lampung yaitu: 

a. Bapak Dodi Hendrawan, ST. MEP selaku Kepala Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung. 

b. Ibu Yana selaku Staf Gudang Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

c. Bapak Ahmad Fanani, Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Pengadaan Obat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung. 

d. Ibu Adika Ratu, S.Sos selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

e. Ibu Yulieni selaku Panitia Penerima Hasil Pengadaan (PPHP) Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 
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f. Bapak Ihwan Nudin selaku staf Electro Data Process/Teknologi Informasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

g. Bapak Mirza Junando, M.Farm.Klin, Apt selaku staf DEPO Farmasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung 

dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen 

tertulis yang terkait dengan pengadaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

Beberapa dokumen yang didapat setelah melakukan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Daftar dokumen-dokumen yang didapat saat penelitian 

No Dokumen-Dokumen Substansi 

1. Perpres Nomor 4 Tahun 

2015 

Berisi tentang pengadaan barang/jasa 

Pemerintah. 

2. PERMENKES Nomor 63 

Tahun 2014 

Berisi tentang kebijakan dan petunjuk 

pelaksanaan pengadaan obat berdasarkan e-

catalogue. 

3. Formularium Nasional Berisi daftar perbekalan obat secara nasional 

4. Formularium Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. H. 

Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung 

Berisi daftar perbekalan obat Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung 

5. Petunjuk Penggunaan 

Aplikasi e-Purchasing 

Obat 

Berisi cara pengaplikasian aplikasi e-

Purchasing dan alur proses e-Purchasing 

6. Dokumen Subbag 

Perencanaan dan 

Pelaporan RSUDAM 

Berisi data gambaran umum RSUD Dr. H. Abdul 

Moeloek 

7. Dokumen LPSE Provinsi 

Lampung 
Berisi data seputar LPSE Provinsi Lampung 

Sumber : Diolah sendiri oleh penulis, 2016 
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Dokumen-dokumen yang didapat saat penelitian berupa Perpres nomor 4 tahun 

2015, Permenkes nomor 63 tahun 2014, Formularium Nasional, Formularium 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, petunjuk 

penggunaan aplikasi e-Purchasing Obat, dokumen Subbag Perencanaan dan 

Pelaporan RSUD Dr.H. Abdul Moeloek, dan dokumen LPSE Provinsi Lampung. 

Dokumen tersebut membantu peneliti dalam penyajian data. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Sugiyono (2010: 224) mengatakan pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang telah diaplikasikan meliputi:  

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur menggunakan panduan 

wawancara terkait penerapan pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing 

di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah tape 

recorder, kemudian dilengkapi juga dengan catatan-catatan kecil peneliti 

serta foto-foto. Adapun foto dan hasil wawancara terlampir. 

 

Pada proses ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan LPSE Provinsi 

Lampung berkaitan dengan penerapan pengadaan obat dengan prosedur e-

Purchasing berdasarkan e-Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Adapun informan di Rumah Sakit Umum 
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Daerah Dr. H. Abdul Moeloek yaitu Ibu Yana selaku Staf Gudang Instalasi, 

Bapak Ahmad Fanani, Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Pengadaan Obat, Ibu Adika Ratu, S.Sos selaku Sekretaris Unit Layanan 

Pengadaan (ULP), Ibu Yulieni selaku Panitia Penerima Hasil Pengadaan 

(PPHP), Bapak Ihwan Nudin selaku staf Electro Data Process/Teknologi 

Informasi, dan Bapak Mirza Junando, M.Farm.Klin, Apt selaku staf DEPO 

Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung. Sementara wawancara dengan informan di LPSE Provinsi 

Lampung dilakukan bersama Bapak Dodi Hendrawan, ST. MEP selaku 

Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung 

yang didampingi oleh rekan/asistennya yaitu Bapak Muhammad Yusron, ST. 

Pertanyaan yang diajukan kepada informan tersebut berupa panduan 

wawancara yang membantu peneliti menemukan jawaban dari rumusan 

penelitian yang mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Adapun panduan wawancara dalam penelitian ini terlampir. 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yang didapat dalam penelitian ini ialah arsip-arsip Perpres nomor 4 

tahun 2015, Permenkes nomor 63 tahun 2014, Formularium Nasional, 

Formularium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung, petunjuk penggunaan aplikasi e-Purchasing Obat, dokumen Subbag 

Perencanaan dan Pelaporan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, dan dokumen LPSE 

Provinsi Lampung. 
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F. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Sugiyono (2010: 244), analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan kemudian 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain. 

Analisis data dalam penelitian ini pertama kali dilakukan dengan penyusunan data 

dan pemilahan data dari hasil wawancara yang didapat peneliti saat terjun di 

lapangan. Data hasil wawancara tersebut berupa recorder kemudian 

dikonversikan menjadi kata-kata yang diramu menjadi tabel triangulasi yang 

terlampir. Kemudian tabel triangulasi dijadikan instrumen untuk memudahkan 

penyajian data. Dari penyajian data dilakukan pemaknaan sehingga menghasilkan 

kesimpulan. 

 

 

G. Teknik Keabsahan Data  

 

Menurut Tresiana (2013: 142), persoalan validitas merupakan persoalan utama 

dalam semua bentuk desain penelitian. Metode pembuktian (validitas dan 

realibilitas) diterapkan untuk mengatasi dan menghindari terjadinya bias, yakni: 

bias peneliti karena faktor subyektivitas nilai, bias key informan, bias berupa 

arogansi subyektif pandangan informan, bias metode dan data. 
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Teknik pembuktian (pemeriksaan) data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pembuktian Melalui Triangulasi 

Tabel triangulasi dalam penelitian ini merupakan kompilasi dari hasil wawancara 

dengan beberapa informan dalam penerapan pengadaan obat dengan prosedur e-

Purchasing di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek. Hasil 

wawancara dalam tabel triangulasi ditampilkan berurutan sesuai dengan urutan 

teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposis/sikap agen pelaksana, 

dan strukur birokrasi. Adapun tabel triangulasi dalam penelitian ini terlampir. 

 

2. Pembuktian Melalui Auditing 

Auditing dilakukan melalui mekanisme bimbingan dan kolega sejawat, yaitu 

dosen pembimbing, dosen pembahas, dan rekan-rekan mahasiswa. Pada awalnya 

peneliti berdiskusi dengan beberapa dosen dan teman sejawat untuk pembuatan 

outline penelitian. Selain itu peneliti juga mencari berita di surat kabar untuk 

mencari topik yang akan menjadi acuan penelitian. Peneliti kemudian mendapat 

topik permasalahan dari surat kabar tribun lampung tentang permasalahan 

kelangkaan sejumlah obat sejak diterapkan e-Purchasing obat di Rumah Sakit 

Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Berdasarkan permasalahan 

tersebut peneliti meramu outline untuk diajukan ke sekretaris jurusan adm, negara. 

Pada proses bimbingan skripsi dilakukan bersama dosen pembimbing, dosen 

pembahas dan teman sejawat. Mekanisme bimbingan dengan dosen pembimbing 

dalam menuju seminar proposal dilakukan sebanyak 4 kali. Sementara mekanisme 

bimbingan menuju seminar hasil dilakukan 3 kali. 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung 

 

1. Sejarah Berdirinya dan Landasan Operasional Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Abdul Moeloek 

 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung didirikan 

sejak tahun 1914 oleh Perkebunan (Onderneming) Pemerintah Hindia Belanda 

untuk merawat buruh perkebunan. Saat itu bangunannya semi permanen dengan 

kapasitas 100 tempat tidur. Mulai tahun 1942 berkembang sebagai rumah sakit 

untuk merawat tentara Jepang, kemudian sebagai Rumah Sakit Umum yang 

dikelola Pemerintah Pusat RI, selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan, lalu dikelola oleh Kodya Tanjung Karang dan akhirnya sampai 

sekarang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Tahun 1984 nama Rumah 

Sakit Umum Provinsi Lampung diganti menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

H. Abdul Moeloek Bandar Lampung dan tahun 1995 diganti lagi menjadi Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

 

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek dalam perkembangannya mengalami beberapa kali 

perubahan bentuk badan hukum seperti sekarang ini. Berikut adalah informasi 

seputar berdirinya RSUD Dr. H. Abdul Moeloek dari cikal bakal rumah sakit 

Ssejak tahun 1914 sampai tahun 2016, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Sejarah berdirinya RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek 

Tahun Rangkaian Perubahan 

1914 Rumah Sakit didirikan oleh Perkebunan (Onderneming) Pemerintah 

Hindia Belanda 

1942-1945 Rumah Sakit Tentara Jepang 

1945-1950 RSU dikelola oleh Pemerintah Pusat RI 

1950-1964 RSU dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

1964-1965 RSU dikelola Kodya Tanjungkarang 

1965-sekarang RSUD Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 

Sumber: SubBag Perencanaan dan Pelaporan RSUDAM, 2015 

 

Landasan operasional digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi. Berikut landasan operasiona Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung: 

Tabel 3. Landasan Operasional RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek 

DASAR TENTANG 

PERDA Provinsi Lampung No. 5 Th 2002 Retribusi Pelayanan Kesehatan RS 

SK Menkes RI No. HK.02.03/I/0289/2014 Rumah Sakit Kelas B Pendidikan 

Peraturan Gubernur Lampung No.16 Th 

2008 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Provinsi 

Lampung 

SK Gubernur Lampung No. 

G/605/B.V/HK/2009 

Penetapan Instansi Pemerintah Daerah 

Provinsi Lampung yang menerapkan 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) 

PERDA No.3 Tahun 2014 

UU Rumah Sakit No.44 th 2009 

Organisasi & Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan 

PERDA No.1 Tahun 2011 Tanggal 22 

Maret 2011 lembar Daerah No.1 Tahun 

2011 

Tentang Tarif Pelayanan Kelas III RSUD 

Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung 

Peraturan Gubernur No.41 Tahun 2010 

Tanggal 30 Desember 2010 

Tentang Tarif Pelayanan Kelas II, I, 

Khusus, VIP dan VVIP RSUD Dr. H. 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung 

Sumber: SubBag Perencanaan dan Pelaporan RSUDAM, 2015 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

1163/Menkes/SK/XIII/1993 ditetapkan menjadi Rumah Sakit Kelas B non 

pendidikan. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek melalui Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung nomor : 12 tahun 2000 tanggal 8 Juni 2000 (persetujuan DPRD Provinsi 
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Lampung nomor 13 Tahun 2000) ditetapkan menjadi rumah sakit unit swadana 

daerah. 

 

Pada tahun 2008 RSUD Dr. H. Abdul Moeloek telah ditetapkan sebagai rumah 

sakit tipe B pendidikan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No.HK/03.05/1/2603/2008 tentang penetapan RSUD Dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi Lampung sebagai rumah sakit pendidikan. 

 

Saat ini RSUDAM telah menerapkan PPK-BLUD dengan surat keputusan 

Gubernur Lampung tanggal 24 September 2009 Nomor: G/605/B.V/HK/2009 

tentang penetapan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek sebagai instansi pemerintah 

daerah Provinsi Lampung yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) 

a. Ketenagaan 

Jumlah tenaga yang tersedia di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung dikelompokkan menjadi: tenaga Medis sebanyak 120 orang, tenaga 

Perawat sebanyak 536 orang, tenaga Non Perawat sebanyak 133 orang, dan 

tenaga Non Medis sebanyak 483 orang. 

b. Jenis Pelayanan 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung menyediakan pelayanan spesialis dan sub 

spesialis. Spesialis yang dilayani adalah penyakit dalam, kesehatan anak, 

bedah umum, bedah tulang, kebidanan dan penyakit kandungan, mata, THT, 

gigi dan mulut, kulit dan kelamin, paru-paru, radiologi, kardiologi, syaraf, 
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anesthesi, patologi anatomi, patologi klinik, rehabilitasi medik. 

Subspesialisnya antara lain bedah urologi, bedah syaraf dan bedah onkologi. 

 

2. Visi dan Misi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 

a. Visi 

Visi rumah sakit adalah gambaran sesuatu keadaan yang diinginkan rumah 

sakit di masa mendatang dalam menjalankan misinya. Isi pernyataan visi 

tidak hanya berupa gagasan-gagasan kosong. Visi merupakan gambaran 

mengenai keadaan lembaga di masa depan yang berpijak dari masa sekarang. 

Visi yang efektif adalah visi yang dapat memunculkan inspirasi dimana hal 

itu dihubungkan dengan keinginan rumah sakit untuk mencapai tujuan 

terbaik. Visi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek adalah “Rumah Sakit Profesional 

Kebanggaan Masyarakat Lampung.” 

 

b. Misi 

Misi adalah upaya yang dilakukan rumah sakit untuk mencapai visi dan 

tujuan jangka panjang. Ketetapan misi rumah sakit sangat penting karena 

merupakan acuan kerja rumah sakit. Adapun misi RSUD Dr. H. Abdul 

Moeloek adalah: 

1) Memberikan pelayanan prima di segala bidang pelayanan rumah sakit. 

2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan unggulan 

3) Membentuk sumber daya manusia profesional bidang kesehatan 

4) Menjadikan pusat penelitian bidang kesehatan 
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3. Susunan Organisasi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 

Susunan Organisasi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung berdasarkan 

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2009 terdiri dari: 

a. Direktur Utama 

b. Direktur Pelayanan, membawahi: 

1) Bidang Pelayanan, terdiri dari: 

a) Sub Bidang Pelayanan Medik 

b) Sub Bidang Penunjang Medik 

2) Bidang Keperawatan, membawahi: 

a) Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan 

b) Seksi Peralatan dan Tenaga Keperawatan. 

c. Direktur Diklat dan SDM, membawahi: 

1) Bagian Diklat, membawahi: 

a) Sub Bagian Diklat Medik dan Non Medik 

b) Sub Bagian Diklat Keperawatan 

2) Bagian Perlindungan dan Pengembangan SDM, membawahi: 

a Sub Bagian Hukum dan Perlindungan SDM 

b) Sub Bagian Pengembangan SDM 

d. Direktur Umum dan Keuangan, membawahi: 

1) Bagian Umum, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Umum 

b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 

c) Sub Bagian Kepegawaian 
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2) Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, membawahi: 

a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan 

b) Sub Bagian Rekam Medik 

c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat 

3) Bagian Keuangan, membawahi: 

a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan 

b) Sub Bagian Mobilisasi Dana 

c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

Terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya. 

 

Berikut gambar struktur susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Perlu saya jelaskan dalam tajuk penelitian ini 

karena pengadaan e-Purchasing melalui mekanisme keorganisasian. Dalam 

gambar ini yang terlibat dalam penerapan pengadaan obat dengan prosedur e-

Purchasing di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek adalah Unit 

Instalasi Farmasi sebagai perencana kebutuhan obat, PPK Pengadaan sebagai 

penetapan kebutuhan obat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai penginput 

daftar kebutuhan obat yang sudah ditetapkan sebelumnya.
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Gambar 2. Struktur Organisasi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek 
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B. Gambaran Umum Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE)         

Provinsi Lampung 

 

 

1. Profil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung 

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan 

Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan 

sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi 

ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara 

elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan 

Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE 

yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan 

secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam 

melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani 

registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang 

bersangkutan. 

 

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, 

memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring 

dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna 

mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 

 

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 

tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya 

diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan 

Sub Bag. 

Humas 
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pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah 

e-Tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala 

LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga 

menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem 

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga 

barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara 

online (e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik 

(e-Purchasing) 

 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung selanjutnya 

disebut LPSE Provinsi Lampung adalah bagian Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik di Biro Administrasi Pembangunan sebagai Pengelola Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik. Tugas LPSE Provinsi Lampung adalah: (a) 

memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan; (b) 

memfasilitasi Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menayangkan 

pengumuman pelaksanaan pengadaan; (c) memfasilitasi Pokja ULP/Pejabat 

Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa secara 

elektronik; (d) memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang 

berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan (e) melayani kebutuhan 

BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan Barang/Jasa 
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secara elektronik. Selain itu terdapat fungsi LPSE Provinsi Lampung meliputi: (a) 

penyusunan Program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan 

pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; (b) pengelolaan SPSE dan 

infrastrukturnya; (c) melakukan registrasi dan verifikasi penyedia Barang/Jasa 

untuk memastikan penyedia Barang/Jasa memenuhi persyaratan yang berlaku; (d) 

melakukan pelatihan/training kepada PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan 

Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara 

elektronik; dan (e) sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (help desk) 

yang melayani Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang 

berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik. 
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2. Struktur Organisasi LPSE  Provinsi Lampung 

Berikut gambar struktur organisasi LPSE Provinsi Lampung 

Gambar 3. STRUKTUR SUSUNAN LPSE PROVINSI LAMPUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen LPSE Provinsi Lampung, 2016 

 

Perlu saya jelaskan dalam tajuk penelitian ini karena pengadaan e-Purchasing 

melalui mekanisme keorganisasian. Dalam gambar ini yang terlibat dalam 

pengadaan obat berdasarkan e-Purchasing di Rumah Sakit Umum Daerah adalah 

seluruh personil yang masuk dalam struktur organisasi. 

LPSE Provinsi Lampung berada pada bagian Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik di Biro Administrasi Pembangunan sebagai pengelola sistem 
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pengadaan secara elektronik. Sehingga garis hirarki kepemimpinan diawali dari 

pembina LPSE yaitu Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung. 

Kepala LPSE Provinsi Lampung berperan dalam memastikan kebijakan dan 

standar dalam penyelenggaraan layanan. Kepala LPSE dalam bekerja dibantu oleh 

tiga unit yaitu Unit Pembinaan, Unit Administrator, dan Unit Pengembangan 

Teknologi Informasi. 

Unit pembinaan terdapat trainer yang bertugas memberikan pelatihan untuk 

peningkatan kualitas SDM. Trainer tersebut sebelumnya sudah mendapatkan 

pelatihan dari LKPP. Sehingga substansi yang disampaikan dari LKPP 

disampaikan kembali kepada personil LPSE. 

Unit administrator terdapat verifikator dan helpdesk. Verifikator bertugas 

menangani pendaftaran penyedia. Sementara helpdesk bertugas menampung 

catatan permasalahan dan gangguan sistem. Selain itu helpdesk bertugas 

menentukan langkah tindak lanjut pemberian solusi berdasarkan catatan 

penanganan permasalahan. 

Unit pengembangan teknologi informasi terdapat admin sistem yang terdiri dari 

pengelola kapasitas dan perubahan. Pengelola kapasitas bertugas melakukan 

pemantauan, mencatat dan memutakhirkan informasi penggunaan kapasitas 

komponen pendukung layanan dan melakukan evaluasi penggunaan kapasitas 

komponen pendukung layanan. Kapasitas disini yaitu kapasitas server layanan 

pengadaan secara elektronik. Sementara pengelola perubahan bertugas melakukan 

identifikasi jenis perubahan yang akan diterapkan dan melakukan analisa dampak 

perubahan terhadap penyelenggaraan layanan. Perubahan disini yaitu perubahan 
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versi SPSE(Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Di mana versi SPSE selalu 

terjadi perubahan dan pemutakhiran untuk meningkatkan kinerja aplikasi. 



 

 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Hasil dan pembahasan terkait dengan Penerapan Pengadaan Obat dengan 

Prosedur e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah 

Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung membuahkan kesimpulan yang 

menjawab pertanyaan mengapa penerapan pengadaan obat dengan prosedur e-

Purchasing berdasarkan e-Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul 

Moeloek belum berjalan dengan semestinya yaitu: 

1. Penerapan pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing berdasarkan e-

Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek 

terkategorisasi Involusi Kebijakan yang mana perumusan kebijakan baik 

namun belum menghasilkan outcome yang diharapkan. Kebijakan tersebut 

terkesan ganti casing dan substansinya sama saja. 

2. Faktor yang menyebabkan penerapan belum berjalan semestinya yaitu: 

       a. Faktor kegagalan pada implementasi yang terdiri dari: 

1. Faktor komunikasi, komunikasi dalam penerapan pengadaan dengan 

prosedur e-Purchasing belum tersalurkan dengan baik. Agen pelaksana 

lebih memilih fleksibel dalam pengadaan obat dikarenakan sulit dan 

lamanyanya proses pemesanan obat dengan prosedur e-Purchasing. 
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Serta perintah yang belum konsisten karena mengikuti perpres yang 

berubah yang menyebabkan agen pelaksana kebingungan. 

2. Faktor sumberdaya, sumberdaya belum memenuhi kapasitas untuk 

menunjang keberlangsungan penerapan pengadaan obat dengan 

prosedur e-Purchasing. 

3. Faktor disposisi/sikap pelaksana, dalam pengangkatan birokrat terlihat 

agen pelaksana EDP-TI yang merupakan agen vital dalam menjaga 

kestabilan jaringan dan database justru tidak diangkat atau dilibatkan 

dalam penerapan pengadaan obat. Lalu para agen pelaksana secara 

umum tidak mendapatkan insentif dalam pelaksanaan pengadaan obat 

dengan prosedur e-Purchasing. 

4. Faktor struktur birokrasi dimana struktur birokrasi belum terdongkrak 

kinerjanya dengan SOPs karena, agen pelaksana Panitia Penerima Hasil 

Pengadaan (PPHP) dan Unit Layanan Pengadaan yang belum 

menggunakan standar yang ditetapkan. Namun fragmentasi di Rumah 

Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik Provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik. 

5. Sesuai dengan kompilasi aspek di atas, dapat ditarik benang hitam 

bahwa titik krusial yang menjadi faktor penerapan pengadaan obat 

dengan prosedur e-Purchasing berdasarkan e-Catalogue di Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek belum berjalan 

sebagaimana mestinya dikarenakan belum tersalurkan komunikasi 

berupa sosialisasi kepada implementing agency dan sarana komunikasi 

berupa server dan jaringan internet yang masih sering error. Sehingga 
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yang menjadi titik tekan di sini berada pada aspek komunikasi dan 

sumber daya untuk melaksanakan komunikasi. 

        b. Faktor kegagalan pada kebijakan terdiri dari: 

1. SOP pengadaaan obat berupa formularium nasional masih belum bisa 

dijadikan acuan dalam pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing 

berdasarkan e-Catalogue dikarenakan tidak semua daftar perbekalan 

obat di formularium masuk dalam e-Catalogue. 

2. Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang 

masih dalam tahap pengembangan dan perbaikan. Hal ini terlihat 

lahirnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perubahan ke empat 

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan 

jasa pemerintah. 

3. Aturan mekanisme pengadaan yang masih fleksibel dimana pengadaan 

masih diperbolehkan manual. 

 

B. Saran 

 

Sesuai dengan benang merah yang telah dipetik dari pembahasan, maka peneliti 

memberikan masukan sebagai berikut: 

1. Penerapan pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing berdasarkan e-

Catalogue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek masuk 

dalam kriteria Involusi Kebijakan. Sehingga peneliti menyarankan 

perlunya perbaikan kebijakan yaitu dengan mempertimbangkan 

keselarasan aspek substansi kebijakan dengan outcome yang baik dan 
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nyata untuk masyarakat agar kebijakan bukan baik saja di atas kertas 

melainkan baik juga di mata masyarakat. 

2. Bila dilihat penyaluran komunikasi belum dikatakan baik, karena masih 

adanya perbedaan versi pendapat tentang penyampaian komunikasi dan 

terdapat beberapa agen pelaksana yang tidak mendapatkan sosialisasi, lalu 

agen pelaksana yang lebih memilih fleksibel dalam pengadaan obat 

dikarenakan sulitnya pemesanan obat dengan prosedur e-Purchasing, serta 

perintah yang berubah-ubah mengikuti perpres dan menyesuaikan kondisi. 

Peneliti menyarankan agen pelaksana untuk hadir dalam tiap sosialisasi 

berupa penyampaian peraturan baru maupun pelatihan. Agen pelaksana 

diharapkan untuk memprioritasan pelaksanaan pengadaan obat dengan 

prosedur e-Purchasing bukan secara manual. 

3. Bila dilihat aspek sumberdaya yang belum terpenuhi karena masih 

terdapat agen pelaksana seperti Panitia Penerima Hasil Pengadaan yang 

belum mendapatkan informasi mengenai tupoksinya sebagai PPHP dan 

staf gudang Instalasi Farmasi yang belum mendapatkan informasi 

mengenai mekanisme e-Purchasing, kemudian Electro Data 

Process/Teknologi Informasi (EDP-TI) tidak memiliki wewenang dalam 

pengadaan dengan prosedur e-Purchasing, agen pelaksana yang tidak 

mendapatkan fasilitas dan fasilitas yang belum bisa menunjang aktivitas e-

Purchasing, serta terjadi kekurangan staf di PPK Pengadaan, PPHP yang 

masih membutuhkan penjelasan apa itu kepanjangan PPHP, dan pokja di 

ULP hanya satu staf yang aktif dari tiga staf dalam penginputan, serta staf 

EDP-TI yang belum terlibat aktif dalam penerapan pengadaan obat secara 
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e-Purchasing. Peneliti menyarankan perlunya penyampaian informasi 

kepada seluruh agen pelaksana mengenai apa yang harus dilakukan, dan 

pemberian wewenang dan melibatkan unit EDP-TI secara aktif dalam 

kegiatan kebijakan agar terwujud data obat yang terkomputerisasi, serta 

peningkatan fasilitas berupa jaringan internet dan server guna menunjang 

pelaksanaan pengadaan dengan prosedur e-Purchasing. 

4. Bila dilihat disposisi/sikap agen pelaksana belum terpenuhi pada 

penerapan pengadaan obat berdasarkan e-Purchasing karena dalam 

pengangkatan birokrat terlihat agen pelaksana EDP-TI yang merupakan 

agen vital dalam menjaga kestabilan jaringan dan data base justru tidak 

diangkat atau dilibatkan dalam penerapan pengadaan dan para agen 

pelaksana secara umum tidak mendapatkan insentif dalam pelaksanaan 

pengadaan obat dengan prosedur e-Purchasing. Peneliti menyarankan 

untuk mengangkat EDP-TI menjadi bagian agen pelaksana aktif guna 

mewujudkan kestabilan jaringan dan database obat yang mumpuni dan 

perlunya upaya pemenuhan kebutuhan agen pelaksana berupa insentif. 

5. Bila dilihat dari aspek struktur birokrasi yang belum terpenuhi, sehingga 

kinerja struktur birokrasi belum karena agen pelaksana Panitia Penerima 

Hasil Pengadaan (PPHP) dan Unit Layanan Pengadaan yang belum 

menggunakan standar yang ditetapkan. Peneliti menyarankan perlunya 

penyampaian standar yang telah ditetapkan dalam pengadaan obat dengan 

prosedur e-Purchasing. 

6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 

belum siap dalam pengadaan obat secara elektronik. Sehingga perlu 
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dilakukan persiapan berupa perbaikan sumber daya berupa peningkatan 

kapasitas implementing agency dan fasilitas berupa jaringan internet. 

7. Penelitian ini dalam pengkajiannya lebih dominan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dibandingkan LPSE dan 

LKPP. Untuk itu diharapkan partisipasi peneliti selanjutnya untuk 

menaruh perhatian pada LPSE dan LKPP dalam objek kajiannya. 
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