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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL DECREE NUMBER 70 OF
2012 CONCERNING PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES BY

ELECTRONIC (E-PROCUREMENT) ON PROCUREMENT SERVICES
UNIT (PSU) OF LAMPUNG UNIVERSITY 2015

BY
NGADIMAN

This study aims to see the implementation of policies and constraints on
communication process, resources, disposition and bureaucratic structure in the
implementation of the procurement of goods/services based on electronic (e-
procurement).

This research used descriptive method with qualitative approach. Data was
collected through in-depth interview study, documentation and observation, while
the technique of the validity of data was done through triangulation, including
triangulation methods, data sources and the data itself.

The results of this study showed that e-procurement have demonstrated their
success, although it hasn't been optimal, which gained efficiency and effectiveness
on a number of indicators. From the aspect of time, the procurement process with
e-procurement system proved faster because it only takes 14-18 working days, the
conventional system takes more than 30  days' work through e-procurement can
reduce the potential for corrupt practices, for a meeting between the auction
committee and the auction participants islimited a lot. At the time of the auction is
still widely practiced in the conventional direct meetings between the auction
partipants and the auction committee which has opened the chance of occuring
"negative transactions". With the e-procurement system of bid documents
submitted in the form of soft through the internet and can only be opened as
scheduled. The limiting factor of e-procurement in terms of planning activities
and budget planof PSU ìsn't Uxcluded by the planning department, the emergence
of a sense of dissatisfaction of staff employees PSU due to not match the
workload carried by the additional amount of income earned, inaccuracy in
transferring staff employees of PSU. The learnings we can get from this stuis that
there was a strong commitment from top leadership level to their staff level as the
executors in the real activities which is the essential factor of the key of the
success of the e-procurement implementationsystem in University of Lampung.

Keywords: Policy Implementation, e-procurement



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

(E-PROCUREMENT) PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2015

Oleh
NGADIMAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan dan kendala pada
proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam
implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (e-
procurement).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi wawancara mendalam,
dokumentasi dan observasi, sedangkan teknik keabsahan data dilakukan melalui
triangulasi, meliputi triangulasi metode, sumber data dan data itu sendiri.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa e-procurement telah menunjukkan adanya
keberhasilan walaupun belum maksimal, dimana diperoleh efisiensi dan efektifitas
pada sejumlah indikator. Dari aspek waktu, proses pengadaan dengan sistem e-
procurement terbukti lebih cepat karena hanya memerlukan waktu 14-18 hari
kerja, pada sistem konvensional memerlukan waktu lebih dari 30 hari kerja,
Melalui e-procurement dapat mengurangi potensi terjadinya praktik KKN, karena
pertemuan antara panitia lelang dengan peserta lelang sangat dibatasi. Pada saat
lelang secara konvensional masih banyak dilakukan pertemuan langsung antara
peserta lelang dan panitia lelang sehingga membuka kesempatan terjadinya
“transaksi negatif”. Dengan sistem e-procurement dokumen penawaran
disampaikan dalam bentuk soft file melalui internet dan hanya bisa dibuka sesuai
jadwal. Adapun faktor penghambat e-procurement dalam hal penyusunan rencana
kegiatan dan rencana anggaran ULP tidak dilibatkan oleh bagian perencanaan,
munculnya rasa ketidakpuasan dari staf pegawai ULP dikarenakan tidak
sebandingnya beban kerja yang diemban dengan jumlah tambahan pendapatan
yang diperolehnya, ketidak tepatan dalam melakukan mutasi staf pegawai ULP,
pelajaran yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah komitmen yang kuat dari
pucuk pimpinan hingga staf sebagai eksekutor di lapangan yang merupakan faktor
penting kunci keberhasilan dari penerapan e-procurement di Universitas
Lampung.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, e-procurement
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik (good governance) merupakan

cita-cita dan harapan bangsa Indonesia, derasnya tuntutan bagi terwujudnya

pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional, masyarakat semakin kritis

terhadap berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah.  Tidak

terkecuali dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah yang melibatkan

pemerintah sebagai pengguna barang/jasa, pihak swasta sebagai penyedia

barang/jasa, dan masyarakat sebagai penerima manfaat merupakan perwujudan

nyata dari penerapan good governance. E-procurement dilatarbelakangi berbagai

kendala yang muncul akibat proses pengadaan secara konvensional (manual).

Proses pengadaan secara konvensional dapat mengakibatkan sulitnya informasi

mengenai harga satuan khusus, perlakuan yang tidak sama kepada calon penyedia

barang/jasa, dan lemahnya pertanggung jawaban terhadap proses pegadaan

sehingga mengakibatkan resiko di kemudian hari.

Aplikasi e-procurement mampu membawa manfaat bagi pemerintahan yakni

adanya standardisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisiensi

pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus, serta

mendukung pertanggung-jawaban proses pengadaan.



2

Selama kurun waktu pasca reformasi tahun 1999 beberapa pengaturan tentang

pengadaan barang/jasa pemerintah telah diterbitkan, yaitu Perpres nomor 80 tahun

2003, namun peraturan tersebut masih memiliki kelemahan dan belum secara

efektif mampu mencegah terjadinya korupsi, masih memungkinkan bagi panitia

pengadaan barang/jasa pemerintah untuk melakukan korupsi disetiap tahapanya.

Kemudian diganti dengan Perpres nomor 54 tahun 2010, terdapat perubahan

Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 1 ayat (37) yaitu, pengadaan barang/jasa yang

dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau yang disebut e-procurement.

Revisi atau perubahan tersebut dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan

pengaturan sekaligus untuk mengurangi beberapa kasus Korupsi Kolusi dan

Nepotisme (KKN) yang muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa

pemerintah.

Menurut Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015, dibidang

penindakan, sejumlah terobosan terus dilakukan dalam upaya pemberantasan

korupsi. Di tengah keterbatasan jumlah penyidik, KPK tetap berupaya bekerja

optimal. Salah satu tanda kerja keras itu adalah dengan berhasilnya Operasi

Tangkap Tangan yang dilakukan pada 10 Juli 2015 terkait dugaan tindak pidana

korupsi dugaan suap terkait penanganan perkara pengujian kewenangan di

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara. Operasi serupa

juga dilakukan pada 1 Desember 2015 terhadap tiga orang, terkait dugaan tindak

pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten terkait pengesahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.
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Sepanjang 2015 KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 5 kali.

Tidak hanya melibatkan hakim PTUN Medan, Advokat dan Anggota DPRD, pada

operasi tangkap tangan lainnya KPK juga menangkap seorang anggota DPR.

Secara total, pada tahun 2015 KPK melakukan 84 kegiatan penyelidikan, 99

penyidikan, dan 91 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan

pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 33 putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 198 miliar rupiah

telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara.

Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi

adalah penyuapan dengan 35 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak

10 perkara, penyalahgunaan anggaran sebanyak dua perkara, serta perijinan,

pungutan dan TPPU, masing-masing satu perkara. Sementara data penanganan

perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 12 perkara yang

melibatkan anggota DPR/DPRD dan 13 perkara melibatkan swasta. Selain itu,

tujuh perkara melibatkan eselon I, II dan III; serta masing-masing empat perkara

melibatkan gubernur dan walikota/bupati dan wakilnya; serta masing-masing tiga

perkara, melibatkan hakim, dan kepala kementerian/lembaga.

http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3132-capaian-dan-kinerja-kpk-di-ahun-

2015.

Modus penyimpangan yang banyak terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa ini

menunjukkan sistem akuntabilitas dan transparansi yang masih belum memadai.

Meskipun saat ini pemerintah telah memiliki Perpres Nomor 70 Tahun 2012

tentang pedoman pelaksanan pengadaan barang/jasa pemerintah, namun sistem

pencegahan yang ada saat ini belum berjalan secara efektif untuk meminimalisasi
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praktik penyimpangan di sektor tersebut. Menjadi jelas, bahwa pengadaan

barang/jasa di lingkungan pemerintah sering kali bermasalah dan terjadi berbagai

macam penyimpangan, baik dari segi kualitas barang yang tidak sesuai maupun

adanya unsur KKN antara pejabat pemerintah dengan para penyedia barang/jasa.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang salah satu isinya (Lampiran butir 11,

halaman 10) adalah menetapkan bahwa dalam APBN/APBD Tahun 2012,

sekurang-kurangnya 75% dari seluruh anggaran belanja K/L dan 40% belanja

Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib

menggunakan SPSE atau e-procurement melalui Layanan Pengadaan Secara

Elekronik (LPSE) sendiri atau LPSE terdekat. Kemudian pada tanggal 25 Januari

2013, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres terbaru yaitu Inpres No.

1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013

dan lampiranya.

Salah satu isi dari beberapa regulasi tersebut adalah adanya kewajiban untuk

melaksanakan pelelangan/pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-

procurement) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian/Lembaga

Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah mulai tahun 2013. Hal ini

tertuang pada butir 147 pada lampiran Inpres tersebut (halaman 48). Kewajban

tersebut mulai berlaku pada tanggal Inpres No. 1 Tahun 2013 dikeluarkan yaitu

tanggal 25 Januari 2013. Selanjutnya, dalam perspektif teknis pelaksanaan,

pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diatur dalam Pasal

111 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang
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ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun

2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam

menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik juga

wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang

No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E-procurement terbukti dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi

tindakan KKN karena melalui e-procurement lelang menjadi terbuka sehingga

akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Bahkan mereka juga yang tidak

berada dalam jaringan pun bisa terlibat. Meskipun menurut Fathur Wahid tidak

terhindari adanya permainan-permainan pula dalam praktik e-procurement.

Menurut Heryawan Gubernur Jawa Barat Penggunaan e-procurement di Jawa

Barat ada penghematan anggaran yang cukup banyak setelah menggunakan sistem

LPSE, untuk kategori lelang barang/jasa tahun 2015 yang saat ini sedang berjalan,

penghematan sudah mencapai angka Rp 383 miliar. "Ada penghematan yang

cukup banyak. Mulai dari rata-rata 15 hingga 18 persen. Tentu ini sangat

membanggakan kita. Tapi, pada saat yang bersamaan, kualitas juga harus kita

pertahankan dengan baik." (Kompas.com, Selasa 10 November 2015).

Universitas Lampung merupakan salah satu satuan kerja pemerintah di bawah

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), di

Universitas Lampung masih terdapat beberapa pembangunan fisik gedung yang

belum terselesaikan seperti: (1) pembangunan gedung rumah sakit pendidikan

Universitas Lampung dan, (2) pembangunan gedung kuliah pada Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Universitas Lampung telah
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melaksanakan aplikasi e-procurement lebih dari tiga tahun, namun dalam

pelaksanaanya masih adanya permasalahan, dalam pelaksanaannya pada sistem

aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada komunikasi dua arah

sebagai pengganti komunikasi diluar sanggahan tidak dilakukan. Selain itu juga

sistem komputer untuk e-procurement server serta jaringan internet tiba-tiba

macet disaat menjelang pelelangan berakhir, hal ini salah satunya disebabkan oleh

banyaknya aplikasi yang masuk karena para peserta lelang menunggu hingga

menjelang batas akhir waktu penawaran (Sumber: Peneliti, September 2015)

Pelaksanaan pelelangan yang biasa dilakukan secara konvensional (manual) dan

santai, tiba-tiba harus dilaksanakan dengan memakai internet secara terbuka dan

transparan, dengan konsekuensi ketepatan waktu antara perencanaan dan

pelaksanaan. Pelaksanaan e-procurement juga membutuhkan pengetahuan bagi

user tentang pemanfaatan teknologi informasi. Merencanakan, mengembangkan,

dan mengimplementasikan kebijakan e-procurement dalam bentuk LPSE oleh

ULP pada dasarnya adalah menjalankan sebuah manajemen transformasi (change

management) yang cukup komplek. Turip (2008:55) menyatakan bahwa

kebanyakan orang yang sangat anti dengan perubahan (people do not like to

change). Dengan kata lain, konsep implementasi e-procurement tentunya disertai

sebuah strategi transformasi yang baik dan efektif, terutama yang berkaitan

dengan pemberian dan penawaran insentif-insentif baru, pembentukan struktur

institusi yang mendukung lingkungan perubahan, penyiapan dana yang cukup,

dan investasi untuk pengembangan keahlian dan kompetensi sumberdaya manusia

(implementor) yang terlibat dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya perubahan

akan sangat erat berkaitan dengan hal-hal semacam struktur organisasi, manusia
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dan budaya, kebijakan dan prosedur, ketersediaan sumber daya, dan hal lainnya,

maka beberapa prinsip pengelolaan perubahan harus dimengerti oleh para praktisi

e-procurement (Turip, 2008:31).

Berdasarkan gambaran umum tentang adanya kebijakan untuk menerapkan

e-procurement terhadap pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres

70 Tahun 2012 serta bagaimana Universitas Lampung sebagai salah satu satuan

kerja di bawah Kemenristek Dikti menerapkan kebijakan tersebut, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan e-

procurement di Universitas Lampung, dengan judul “Implementasi Perpres

Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara

Elektronik (e-procurement) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Universitas Lampung Tahun 2015”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka

perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) pada

ULP Universitas Lampung Tahun 2015?”

2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) pada ULP

Universitas Lampung
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa secara

elektronik (e-procurement) yang dilaksanakan oleh ULP Universitas Lampung.

2. Menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi

kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di ULP

Universitas Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan

kontribusi, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya

pendekatan ilmiah dan evaluasi akademis terhadap kinerja implementasi

kebijakan khususnya serta manajemen atau administrasi umumnya.

2. Secara praktis, dalam kancah pemikiran bagi praktisi pengadaan barang/jasa,

dan stakeholders yang berkepentingan terhadap pelaksanaan barang/jasa

khususnya di Universitas Lampung dan instansi pemerintah lainnya di masa

mendatang. Tinjauan kegunaan praktis ini bertolak dari kepentingan yang

bersifat terapan (guna keperluan pengambilan kebijakan atau keputusan dalam

reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah).

3. Secara akademis, hasil penelitian ini juga bisa memberikan sumbangan

konseptual bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan

pertimbangan untuk studi atau penelitian lanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Tentang Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan

seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut

barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang

tepat istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia.

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988:66) pada hakekatnya pengertian

kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan

upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara

tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sementara James E. Anderson

(2003:33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah

aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam

suatu bidang kegiatan tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh

para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada

hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan: what,

why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang

masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang
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menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu

keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Charles O. Jones

(1991:3) di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di

antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Agaknya definisi ini

sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit

menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri.

Santoso (2010:4-8) memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke

dalam dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik

sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang

diungkapkan oleh Thomas K. Dye (1978:3) bahwa "Public policy is whatever

government chose to do or not. to do" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk

dilakukan atau tidak dilakukan).

Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu

sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Day

telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Barangkali

semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan

pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki tuntutan-tuntutan

(keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mancakup “apa”

yang dilakukan, “mengapa” mereka melakukannya, dan “bagaimana” akibatnya

(Afan Gaffar, 1999:7).
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Di pihak lain Edward C.George III  menyatakan bahwa tidak ada definisi yang

tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah “what

government say and do, or not to do”. Bahkan David Easton dalam Subarsono

(2005:129) mengemukakan bahwa “Policy is the authoritative allocation of value

for the whole society" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh

anggota masyarakat).

Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan

dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan

publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-

badan dan pejabat-pejabat pemerintah (James E. Anderson dalam Abidin, 1984).

Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :

1. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai

perilaku atau tindakan yang kebetulan;

2. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait;

3. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah

dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah

maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu;

4. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan

(langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatip

yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan

sesuatu;

5. Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti positip didasarkan atau

selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa

(otoratif).



12

Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai

keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian

instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang

menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa

yang dikemukakan oleh Soebakti dalam Wibowo (1994:190) bahwa

kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program

perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari

pandangan ini adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah dan kedua kebijakan publik sebagai keputusan

pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti

paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan

dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada

tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka M. Irfan Islamy (2004:20)

menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan

tindakan-tindakan pemerintah;

2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan

dalam bentuk yang nyata;

3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak

melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;

4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan

seluruh anggota masyarakat.
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Definisi tersebut memberikan gambaran pemahaman mengenai kebijakan publik,

yaitu tindakan, tujuan dan berkaitan dengan urusan publik. Menurut James

Anderson dalam Abidin (2002:65), kebijakan publik secara konsisten

menunjukkan ciri tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian,

juga terdapat cirri-ciri lain dari kebijakan publik yaitu ditujukan untuk publik,

mengikat masyarakat, serta tidak bebas nilai (kepentingan). Tidak bebas nilai ini

terjadi sejak proses perumusan kebijakan disusun sampai dengan kebijakan

tersebut diimplementasikan, bahkan sampai dengan evaluasi kebijakan. Oleh

karena itu, dalam kebijakan publik selanjutnya juga dikenal dengan adanya

dinamika (perubahan) kebijakan.

2.2. Tahapan Kebijakan Publik

Para pengambil keputusan dalam mengambil sebuah kebijakan yang akan

digunakan terlebih dahulu melakukan sebuah analisis kebijakan yang hendak

dibuat. Dalam tahapan kebijakan, dikenal langkah-langkah yang dijelaskan

sebagai berikut:

1. Pengenalan, perumusan dan perincian masalah

2. Penetapan kriteria evaluasi

3. Identifikasi kemungkinan dan alternatif

4. Evaluasi alternatif

5. Penjabaran pemilihan alternatif

6. Pengawasan dan evaluasi rencana/hasil kebijakan.
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Gambar 1. Proses Dasar Kebijakan

Sumber: Patton & Sawicki, 1986

2.3 Konsep Tentang Implementasi Kebijakan

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) mendefinisikan

Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
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Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:45) mendefinisikan
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swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijakan.

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang

adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni:

pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down, implementasi

kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan

keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top-down bertitik tolak

dari perspektif  bahwa keputusan-keputusan politik kebijakan yang telah

ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau

birokrat pada level bawahnya.

Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat

dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu

pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga

bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan

publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu

kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat)

untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian maka implementasi kebijakan publik seringkali dikaitkan

dengan proses administrative di mana ditemukan banyak tujuan dari proses dan

aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya:

Edward III (1980:1) berpendapat :

“the study of public policy implementation is crucial for the study of public
administration and public policy. Policy implementation as we have seen, is
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the stage of policy making between the establishment of a policy such as the
passage of a legislative act. The issuing of an executive order, the handing
down of judicial decision, or the promulgation of regulatory rule-and the
consequences of the policy of the people whom it affects”.

Bahwa proses implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai variabel dan

faktor yang mempengaruhinya. Menurutnya ada empat variabel penting yang

harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan

implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah (1) komunikasi

(communication), (2) sumber daya pelaksana (resources), (3) disposisi birokrasi

(disposition) dan (4) struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Bardach, Steiss & Daneke (Patton & Sawicki: 1987) bahwa proses implementasi,

merupakan seperangkat permainan dimana banyak aktor melakukan manuver

tertentu untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Biasanya digunakan

metode permainan (game) sebagai upaya memperoleh lebih sumber daya

kebijakan, seperti mekanisme monitoring, renegosiasi sasaran yang telah di

rumuskan setelah program berjalan dan atau dengan jalan menambah berbagai

elemen baru dari program yang telah ada selama ini. Sebaiknya keseluruhan

proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau

membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-

tujuan kebijakan. Pressman dan Wildavsky (1984:21) yang digelari sebagai

pencetus konsep Implementasi Kebijakan Publik, menyatakan bahwa :

“implementation, to us, means just what Webster and Roger say it does; to
carry out, accomplish fulfill, produce, comlete. But what is it being
implemented? A policy, naturaly. There must be some thing out their prior
to implementation; otherwise there would be nothing to move toward in the
process of implementation. A verb like “implement” must havean object like
“policy”. But policies normally contain but goals and the mean for
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achieving them. How, then, do we distinguish between a policy and its
implementation?”

Konsep Pressman dan Wildavsky di atas, mengindikasikan bahwa pada dasarnya

implementasi adalah untuk melaksanakan kebijakan yang harus mempunyai objek

dan dapat menimbulkan dampak tercapai atau tidaknya suatu kebijakan.

Ripley dan Franklin (1986:4) menuntun pemikiran bahwa untuk memahami

konsep implementasi kebijakan dibutuhkan pengertian tentang serangkaian

kegiatan sebagai berikut :

Implementation is what happens after laws are passed outhorizing a
program, a policy, a benefit, or some kind of tangible output. The term
refers to the set of activities the follow statements of intent about program
goals and desired result by goerment officials, implementation encompasses
action (and nanations) by e variety of actors, specially bureaucrats,
designed to put programs into effect, ostensibility in such a way as to achive
goals.

Grindle (1980:1) menyatakan bahwa: Implementasi Kebijakan Publik

sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran

keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-

saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik,

keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari satu kebijakan.

A breaft listing of those hwo moght be involved in the implementation of
particular program would include national level planer, national, regional
and local politicians, economic elit groups, especially at the local level;
receipient groups and bureaucratic imlementators at middle and lower
level.” Selanjutnya; “in addition, because policy implementation in
considerd to depend on program outcomes, it is difficult to sparate the fate
of polities from that of their constituent program... its success or failure can
be evaluated in term of the capacity actually to deliver program as designed
in turn, overall policy implementation can be evaluated bay measuring
programs outcomes against policy goals,
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Untuk implementasi kebijakan, Grindle (1980:11) menjelaskan model yang ide

dasarnya bahwa setelah kebijakan ditranformasikan, maka implementasi

kebijakan dilakukan. Grindle, yang diilhami hasil penelitian para ilmuan sosial

politik pada beberapa kasus kebijakan banyak terjadi di negara dunia ketiga

seperti asia, Afrika maupun Amerika latin, tampak lebih tertarik dan fokus

terhadap konflik dalam pembuatan kebijakan yang kerap terjadi. Karenanya

pertanyaan yang muncul terkait dengan implementasi kebijakan berkisar pada

konflik pembuatan keputusan; “siapa mendapat apa (who get what)”.

Pandangan implementasi sebagai proses umum dari tindakan administratif yang

dapat diteliti pada level program khusus, serta keberhasilan atau kegagalan dapat

dievaluasi terkait dengan kapasitas untuk penyampaian program. Jadi, seluruh

implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan mengukur hasil-hasil program

terhadap tujuan-tujuan kebijakan.

Bahwa proses umum implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan-tujuan dan

ide-ide umum telah dikhususkan, ketika program-program tindakan telah di disain

dan ketika dana telah dialokasikan untuk pelaksanaan tujuan tujuan tersebut. Hal

ini menjadi kondisi dasar yang jelas untuk implementasi kebijakan publik. Dalam

hal ini secara teori, proses formulasi kebijakanpun telah dilakukan oleh proses

implementasi kebijakan dan program-program dijalankan.

2.4 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan

yang mutlak harus ada yaitu:
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1. Unsur pelaksana

2. Adanya program yang dilaksanakan

3. Target group atau kelompok sasaran

1. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock &

Dimock dalam Tachjan (2006:28) sebagai berikut:

“Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan
yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta
perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan,
perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia,
pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian

2. Program Yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan

riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Menurut Terry

dalam Tachjan program merupakan;

Suatu program dapat didefinisikansebagai rencana komprehensif yang

mencakup penggunaan masa depan sumber daya yang berbeda dalam pola

terintegrasi dan membentuk urutan tindakan yang diperlukan dan jadwal

waktu untuk setiap dalam rangka mencapai tujuan yang dinyatakan. Make up

dari sebuah program dapat mencakup tujuan, kebijakan, prosedur, metode,

standar dan anggaran (Terry dalam Tachjan (2006:31).

Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah

menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu

kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur,
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metode, standar dan budjet. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagiaan,

program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki ,

2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,

3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,

4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan

5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun

dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang

diperlukan (Siagiaan, 1985:85).

Grindle (1980:11) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan;

“kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), jenis manfaat (type of  benefit),

derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned), status pembuat

keputusan (site of decision making), pelaksana program (program implementers)

serta sumberdaya yang tersedia (resources  commited)”.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap

yaitu:

1. Merancang bangun (design) program beserta perincian tugas dan

perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta

biaya dan waktu

2. Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan struktur-

struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan

metode yang tepat.
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3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana

pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan

(Tachjan, 2006:35).

3. Target Group atau Kelompok Sasaran

Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa: ”target group yaitu sekelompok

orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa

yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan”. Berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks

implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok

sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan,

pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap

efektivitas implementasi.

2.5. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu

banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Nugroho (2014, 665-678) menyatakan bahwa terdapat sembilan model dalam

implementasi kebijakan dengan karakteristiknya masing-masing, yaitu :

1. Model Van Meter dan Van Horn

2. Model Mazmanian dan Sabatier

3. Model Hogwood dan Gunn

4. Model Goggin

5. Model Grindle

6. Model Elmore, dkk
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7. Model Edward III

8. Model Nakamura dan Smallwood

9. Model Jaringan

Dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka yang akan

dipergunakan sebagai rujukan teori dalam penelitian Implementasi Perpres Nomor

70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

(E-procurement) di Unit Layanan Pengadaan Universitas Lampung ini adalah

Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III mulai dengan

mengajukan dua pertanyaan, yakni: (1) What is the precondition for successful

policy implementation? dan (2) What are the primary obstacles to successful

policy implementation?

Edward III dalam Agustino (2009:149) menamakan model implementasi

kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.

Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel

yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1)

komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Variabel

pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut

George C. Edward III, adalah komunikasi.  Komunikasi, menurutnya lebih lanjut,

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan

publik.  Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.  Pengetahuan atas apa yang akan

mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga

setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditrasmisikan (atau
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dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang

dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau

pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para

implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang

akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur

keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

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

implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran

komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut

disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi,

sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksanaan kebijakan (streel-

level-bureuacrats) 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 pelaksanakan 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.
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Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno

(2005:127) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi

komunikasi yaitu: Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan

dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti

ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi

kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki

birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi

yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan

informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana

dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu

kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya,

menurut George C. Edward III, 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

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
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kebijakan.  Implementasi harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan

disaat mereka diberi perintah untuk melaksanakan 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 public

tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi

kebijakan.

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

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

efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanakan implementasi

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

diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi

kepentingan kelompoknya.

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.
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Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan

publik, bagi George C. Edward III, 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 kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang

akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya,

sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan

”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang

mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika

para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya

dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang

besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap

implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan

akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III

tentang ”zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan melalui

keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi

kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan

lainnya.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:162):

”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
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Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan
bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan
dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya
bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak
mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau
permasalahan yang harus diselesaikan”.

Oleh karena itu, 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; lebih khusus lagi

pada kepentingan warga.

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

mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan

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 factor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan

melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya

memenuhi kepentingan pribadi (iself interest) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan

implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-
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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 banyak 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 kearah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar

Operasional Prosedur (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu

kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana

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

tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang

dibutuhkan warga), sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran

tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara

beberapa unit kerja.

Tabel 1. Indikator Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Indikator Pengukuran
Komunikasi 1. apakah ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan

dipahami oleh individu-individu yang bertanggung
jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan

Sumber Daya 2. jumlah staf
3. keahlian dari para pelaksana
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Indikator Pengukuran
4. informasi yang relevan dan cukup untuk

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan
sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program

5. adanya kewenangan yang menjamin bahwa program
dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan

6. adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai
untuk melakukan kegiatan seperti dana dan sarana
prasarana

Disposisi 7. respon implementor terhadap kebijakan
8. kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk

merespon program ke arah penerimaan atau penolakan
9. intensitas respon

Struktur Birokrasi 10. kesesuaian karakteristik dalam badan-badan eksekutif
yang mempunyai hubungan baik potensial maupun
nyata dengan apa yang mereka miliki dalam
menjalankan kebijakan

11. kesesuaian norma-norma dalam badan-badan eksekutif
yang mempunyai hubungan baik potensial maupun
nyata dengan apa yang mereka miliki dalam
menjalankan kebijakan

12. kesesuaian pola-pola hubungan yang terjadi berulang-
ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai
hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa
yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan

Sumber : Riant Nugroho, 2015

2.6. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan

adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Islamy (1997:102-106) membagi

tahap implementasi kebijakan dalam dua bentuk, yaitu :

a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan

disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu  negara

terhadap kedaulatan negara lain.
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b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik  perlu

diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan

kebijakan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (1991:36)

mengemukakan sejumlah tahap implementasi  sebagai berikut :

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

a. Menggambarkan rencana program dengan penetapan tujuan secara jelas;

b. Menentukan standar pelaksanaan;

c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur

staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode;

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

a. Menentukan jadwal

b. Melakukan pemantauan

c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin lancarnya pelaksanaan

program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau

pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan

waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam

Wahab (1991:37) mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha

untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program

diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan

yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-
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usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu

pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga

yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan

berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi

kebijakan negara.

2.7. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (1994: 151), impelementasi kebijakan mempunyai beberapa

faktor penghambat, yaitu :

a. Isi Kebijakan

Pertama,implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan,

maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan

penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama

sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari

kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan

diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan

yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan

implementasi suatu kebijakan public dapat terjadi karena kekurangan-

kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu, misalnya yang

menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran

yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan



32

untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada,

misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada

pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan

public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang

terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas

dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat

menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung

jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya

pembatasan-pembatasan yang kurang jelas  (Sunggono, 1994 : 149 – 153).

Menurut james Anderson dalam Sunggono (1994:144-145), faktor-faktor yang

menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu

kebijakan publik, yaitu :

a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat

beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat

kurang mengikat individu-individu:

b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana

mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan

dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah:
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c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya anggota

masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau denga

jalan melawan hukum:

d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang

mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber

ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik:

e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai

yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam

masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai

manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau

perbuatan manusia sabagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang

diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan

mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu

kebijakan publik tidaklah efektif

2.8. Efektifitas Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis efektivitas berasal dari kata effectiveness yang berarti taraf

sampai yaitu sejauhmana suatu kelompok mencapai tujuannya (Soekanto, 1983:

96). Menurut Emerson bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti

tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Emerson,

dalam Syariffudin, 2000).
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Relevan dengan model kebijakan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini,

maka Edward III (dalam Isworo, 1996:42) mengemukakan bahwa efektivitas

suatu kebijaksanaan ditentukan oleh beberapa hal yaitu: (1) komunikasi, dalam hal

ini yang terpenting adalah kejelasan dan konsistensi informasi karena suatu

kebijaksanaan akan berimplikasi pada banyak pihak, terutama komunikasi antara

aparat pemerintah/birokrasi yang menyelenggarakan kebijaksanaan, (2)

sumberdaya manusia, adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan, dimana

keberhasilan pelaksanaan pekerjaan memerlukan jumlah dan kualitas sumber daya

yang sesuai, memiliki wewenang dan tanggungjawab yang jelas serta fasilitas

yang memadai, (3) disposisi, yaitu sikap dan komitmen pelaksana program/aparat

pemerintah/birokrat terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan, (4) struktur

birokrasi, dimana harus mewadahi proses kerja organisasi bersangkutan dan

pengaruh lingkungan.

2.9. Tinjauan Tentang e-procurement

Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa K/L/D/I wajib

melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh

paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011. Ketentuan teknis operasional

pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP

Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan

Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan

Barang/Jasaa Pemerintah Secara Elektronik. Terhadap informasi, transaksi
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elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Berdasarkan hal tersebut, lembaga Pengadaan barang dan jasa secara elektronik

mulai dipersiapkan sejak tahun 2008. Sistem pengadaan barang dan jasa secara

elektronik ini diciptakan dengan berlandaskan Kepres No. 80 Tahun 2003 yang

mengatur tentang tata cara pelelangan barang dan jasa. Kepres ini mengalami

transisi perubahan kepada Kepres baru No. 54 Tahun 2010 yang memuat tentang

tata cara pelelangan barang dan pengadaan barang/jasa yang tidak dilakukan

secara manual melainkan secara elektronik (e-procurement). Proses secara

elektronik ini adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang

pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan

memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi

pelelangan umum secara elektronik. Pelaksanan e-procurement merupakan salah

satu langkah penting dalam mendukung diberlakukannya keterbukaan informasi

publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik. Menurut Rancangan Perpres, mulai tahun 2012 semua lelang

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah wajib

dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, telah merancang pembuatan sistem pengadaan secara

elektronik yang bernama lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE)

merupakan salah satu wujud dari inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Mulai tahun 2008, mulai mempersiapkan sistem ini sampai terbentuk susunan
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mulai dari ketua, sekretaris serta pengelola sistem di tahun 2009. Pada bulan

Januari tahun 2010, sistem pengadaan barang dan jasa mulai diimplementasikan.

Sistem ini diberlakukan berdasarkan aturan yang berasal dari Kemendagri dan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah mulai dari rekomendasi software dan

hardware yang dipilih. Sendiri telah mengadakan pelatihan yang diberikan kepada

sumber daya pengelola sistem ini. Tim pengelola sistem ini dibagi menjadi tim

persiapan yang terdiri dari admin, verifikator dan tender. Tim lainnya dinamakan

dengan tim pelatihan panitia yang terdiri dari pejabat pengguna anggaran, pejabat

pembuat komitmen serta rekanan. Dalam pengadaan barang/jasa, membentuk

suatu panitia pengadaan. Setiap panitia pengadaan ini memiliki account number

masing-masing. Panitia pengadaan tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan

rekanan untuk mengurusi masalah pengadaan. Dengan demikian masalah

pengadaan secara elektronik diserahkan pada petugas LPSE, di mana para petugas

LPSE ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan sertifikat dari LKPP.

Petugas LPSE ini tidak diperkenankan untuk menjadi panitian pengadaan, mereka

hanya mengelola berkas-berkas yang masuk dari perusahaan-perusahaan yang

mengikuti proyek. Proyek pengadaan barang dan jasa ini terdiri dari 2 paket, yaitu

paket pengadaan barang dan/atau jasa dan paket konstruksi.

Selain membantu panitia pengadaan, petugas LPSE ini memiliki tugas untuk

memberikan pelatihan dan bidding kepada rekanan yang akan mengikuti lelang.

Bagi rekanan yang tidak memiliki jaringan internet yang bagus, belum menguasai

teknologi internet, dan lain sebagainya dipersilakan datang di bagian LPSE untuk

mengikuti pelatihan khusus dari pegawai LPSE yang menyediakan ruang
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komputer khusus dengan jaringan internet yang kuat. Jaringan internet yang kuat

akan berpengaruh pada proses searching download form, dan input data. Oleh

karena itu, dibutuhkan jaringan internet yang memiliki volume maksimal 500 MB

dengan jumlah file maksimal 250 file. Pelatihan diadakan pada hari senin dan

rabu untuk para rekanan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) dapat

dilakukan dengan e-Tendering atau e-Purchasing. e-Tendering merupakan tata

cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat

diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan

elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang

telah ditentukan. Sedangkan e-Purchasing merupakan tata cara pembelian

barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Ruang lingkup e-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa

sampai dengan pengumuman pemenang oleh para pihak yang terlibat dalam

E-tendering yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan

(ULP)/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa menggunakan aplikasi.

Aplikasi e-Tendering wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan

intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem

keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen

elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.

e-Tendering tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan

Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara

Elektronik. Sistem Pengadaan Secara Elektornik yang diselenggarakan oleh
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Layanan Pengadaan Secara Elektronik tersebut wajib memenuhi persyaratan

dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan

interoperabilitas dan integrasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang

dikembangkan oleh LKPP, mengacu pada standar proses pengadaan secara

elektronik yang ditetapkan oleh LKPP, serta bebas lisensi (free lisence).

Manfaat dari e-procurement dapat dirasakan oleh rekanan dan juga pemerintah.

Bagi rekanan, mereka tidak perlu bolak-balik untuk memberikan keterangan

berkas-berkas terkait yang dibutuhkan serta tidak perlu memfotokopi berkas-

berkas. Jika ada masalah atau hal-hal yang masih belum dimengerti, rekanan bisa

chatting dengan petugas untuk mempertanyakan semua hal terkait dengan

pengadaan. Selain itu, rekanan cukup datang sekali ke LPSE untuk mendapatkan

account number yang akan digunakan untuk mengikuti lelang. Setelah itu,

pengiriman berkas dapat dilakukan di rumah tanpa harus datang ke LPSE.

Sedangkan manfaat untuk pemerintah adalah bisa mendapatkan barang/jasa yang

lebih kompetitif dan berkualitas dengan adanya pengadaan lelang secara

elektronik. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan keuntungan terkait praktik

transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Dengan adanya e-procurement ini kinerja pemerintah dalam proses pengadaan

barang/jasa cenderung lebih efektif dan efisien daripada melalui cara manual.

e-procurement ini juga dapat mencegah praktek korupsi yang sering terjadi pada

pengadaan barang/jasa karena antara petugas dan rekanan tidak dapat bertemu

langsung. Hal ini menghalangi rekanan maupun petugas untuk bermain curang

dalam penentuan pemenang pengadaan barang/jasa.
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2.10. E-government

E-government bukanlah sebuah perubahan fundamental yang berjangka pendek

pada pemerintahan dan kepemerintahan dan hal itu kita tidak dapat menyaksikan

pada permulaan era industrialisasi. E-government adalah sebuah perubahan yang

global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh pihak pemerintah dan

pihak yang terkait dengannya. Menurut UNDP (United Nation Development

Programme) dalam situs resminya (www.undp.org) mendefinisikan e-government

sebagai berikut: “e-government is the application of information and

Comunication Technology (ICT) by government agencies.” Konsep e-government

diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan

masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien,

efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat

pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam

negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya

dengasn nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan

pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan e-government adalah salah

satu caranya. Selain itu tujuan penerapan e-government adalah untuk mencapai

suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengertian dari tata

pemerintahan yang baik (good governance) menurut UNDP seperti yang

dinyatakan dalam Dokumen Kebijakan UNDP yang diterbitkan pada bulan

Januari 1997 dengan judul "Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan

Manusia Berkelanjutan", adalah : "penggunaan wewenang ekonomi, politik dan

administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.
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2.11. Good and Clean Governance

Istilah good and clean governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu

politik. Ia muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah good and clean

governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan

atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi

urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, pengertian good governance tidak sebatas pengelolaan

lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerntah

maupun nonpemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) dengan istilah

good corporate.  Bahkan, prinsip-prinsip good governance dapat pula diterapkan

dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling

sederhana hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan

olahraga di tingkat Rukun Tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi di

atasnya.

Di Indonesia, substansi wacana good governance dapat dipadankan dengan istilah

pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah

sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai

tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial,

budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih

(clean governance) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur,

transparan, dan bertanggung jawab.
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Prinsip-Prinsip Pokok Good Governance dan Clean Governance

Lembaga administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental

dalam good governance harus diperhatikan yaitu:

1. Partisipasi (participation)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,

baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili

kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasrkan

prinsip demokrasi yaitu kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat

secara konstruktif.

2. Penegakan Hukum (rule of law)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan

kebijakan publik memerlukan system dan aturan-aturan hukum. Tanpa

ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen,

partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis.

Karakter-karakter rule of law antara lain:

a. Supremasi Hukum (The supremacy of law)

b. Kepastian Hukum

c. Hukum yang responsive

d. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif

e. Independensi Peradilan

3. Transparansi (Transparancy)

Transparansi adalah unsure lain yang menopang terwujudnya good

governance yang akan menghasilkan pemerintah yang bersih (clean

governance). Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak



42

ahli, Indoneia telah terjerambab kedalam kubangan korupsi yang

berkepanjangan dan parah.

4. Responsif (Responsive)

Sesuai dengan asas responsive, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua

etika, yakni etika individual dan etika social. Kualifikasi etika individual

menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas

dan loyalitas professional. Sedangkan etika sosial menuntut mereka agar

memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhn publik.

Dalam upaya mewujudkan asas refonsif sebagai asas fundamental menuju

tatanan good governance, pemerintah harus melakukan upaya-upaya strategis

dalam memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok-kelompok

marginal tersebut.

5. Konsensus (consensus)

Asas ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses

musyawarah melalui consensus. Model pengambilan keputusan tersebur,

selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan

menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama sehingga ia akan

mempunyai kekuatan memaksa (coersive power) bagi semua komponen yang

terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Untuk meningkatkan dinamika dan menjaga akuntabilitas dari proses

pengelolaan tugas-tugas pemerintahan, dalam pengambilan berbagai

kebijakan, jajaran birokrasi pemerintah harus mengembangkan beberapa

sikap antara lain:
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a. Optimistik

b. Keberanian

c. Keadilan yang berwatak kemurahan hati

6. Kesehatan (Equity)

Terkait asas consensus, transparansi dan responsive, clean and goog

governance juga harus didukung dengan asas kesetaraan (equity), yakni

kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan.

7. Efektivitas (effectivenss) dan Efisiensi (efficiency)

Konsep effektivitas dalam sector kegiatan-kegiatan public memiliki makna

ganda, yakni efektivitas dalam pelaksanaan proses-proses pekerjaan, baik

oleh pejabat public maupun partisipasi masyarakat, dan kedua, efektivitas

dalam konteks hasil, yakni mampu memberikan kesejahteraan pada sebesar-

besarnya kelompok dan lapisan social.

8. Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban jabatan buplik terhadap

masyarakat yang memberinya kewenangan untuk kepentingan mereka. Secara

teoritik, Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabiitas vertical

dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertical menyangkut hubungan

antara pemegang kekuasaan dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan

warganya. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban pemegang

jabatan publik pada lembaga yang setara, seperti Gubernur dengan DPRD

tingkat I, Bupati dengan DPRD tingkat II, dan Presiden dengan DPR pusat,

yang pelaksanaannya bisa dilakukan oleh para mentri sebagai pembantu

Presiden.
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9. Visi Strategis (strategic vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa

yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka

perwujudan good governance, karena perubahan dunia dengan kemajuan

tekhnologinya yang begitu cepat. Dengan kata lain, kebijakan apapn yang

akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau

duapuluh tahunkedepan.

Selain itu ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa

dalam melaksanakan good governance, yakni:

1. pemerintah (the state),

2. civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil),

dan

3. pasar atau dunia usaha.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru

tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi

ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik.

Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila

ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas

dan pasti, good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah

kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas. http://

bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/12/06/eksistensi-good-governance-di-

indonesia/
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2.12. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Djuyandi, (2013) yang

berjudul “Implementasi Kebijakan Layanan Secara Eletronik Pengadaan

Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat” yaitu hasil penelitian diketahui

bahwa implementasi kebijakan LPSE dalam pengadaan kendaraan dinas selain

mampu meminimalisir terjadinya potensi korupsi anggaran, juga mampu

memberikan dampak yang positif bagi kondisi keuangan daerah.  Kesimpulan

penelitian ini adalah implementasi LPSE dalam pengadaan kendaraan dinas

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik. Saran, LPSE Pemerintah

Provinsi Jawa Barat menjabarkan kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional,

sehingga dapat mudah diinterpretasikan oleh pegawai.

Menurut Rahayu, (2012) penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan E-

procurement untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi”, yaitu hasil dari

penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan e-procurement sudah berjalan

dengan baik karena telah memberikan output yang positif sesuai dengan tujuan e-

procurement. Saran dalam implementasi kebijakan e-procurement PT. PLN

(Persero) Area Malang agar memperbaiki Sumberdaya Manusia (SDM) dan

kelancaran sistem (koneksi).

Menurut Mulyono, (2013) penelitian yang berjudul “Implementasi Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak”, hasil dari penelitian

menunjukkan bahwa pengadaan jasa konstruksi pada Dinas PU Kota Pontianak

sudah terimplementasi dengan cukup baik, hal ini dikarenakan sistem
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e-procurement memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel dan

mampu mengurangi praktek KKN dan premanisme dalam proses lelang. Saran,

(1). Sistem lelang secara elektronik melalui LPSE Kota Pontianak, perlu didukung

oleh semua pihak termasuk para pimpinan daerah, (2). Manfaat LPSE dalam

menciptakan efisiensi proses lelang perlu dukungan oleh pemerintah dengan

mempersiapakn sumberdaya baik petugas yang profesional, sarana dan prasarana

yang memadai serta dukungan pendanaan untuk kelancaran akses layanan LPSE,

(3). Panitia yang ditunjuk melakukan lelang proyek konstruksi (ULP) pada Dinas

PU Kota Pontianak diharapkan memiliki integritas yang tinggi untuk tidak

terpengaruh dengan adanya intervensi berbagai pihak dalam menentukan

perusahaan pemenang lelang.

2.13. Kerangka Pikir

Kebijakan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

secara elektronik (e-procurement) ini wajib diimplementasikan di seluruh unit

instansi pemerintahan, salah satunya adalah ULP Universitas Lampung, sesuai

semangat reformasi perubahan pelaksanaan/proses pengadaan barang/jasa dari

model konvensional (manual) menjadi metode online melalui Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE). Salah satu tujuan dari perubahan metode tersebut

adalah agar proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara transparan dan

meminimalkan adanya pertemuan fisik antara pelaku pengadaan yang selama ini

dianggap memunculkan praktek kolusi. Salah satu model implementasi kebijakan

yang dapat menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan adalah

model Edward III. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III,
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terdapat 4 (empat) variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi

suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4)

struktur birokrasi. Tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam

mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: (a). transmisi, (b). kejelasan,

dan (c). konsistensi. Empat indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam

mengukur keberhasilan variabel sumberdaya yaitu: (a). Staf, (b). informasi, (c).

wewenang dan fasilitas. Dua hal penting yang perlu dicermati pada variabel

disposisi yaitu: (a). Pengangkatan birokrat, dan (b) Insentif. Selain itu terdapat

dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke

arah yang lebih baik adalah dengan menyediakan dan menjalankan Standar

Operasional Prosedur (SOP) secara baik serta melaksanakan Fragmentasi.

Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-procurement) dibagi

menjadi dua bagian yaitu: e.tendering dan e-purchasing. E.tenderin adalah: Tata

cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat

diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan

elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang

telah ditentukan sedangkan e-purchasing adalah: Tata cara pembelian barang/jasa

melalui sistem katalog elektronik. Tujuan dari pengadaan barang/jasa secara

elektronik atau e-procurement yang telah digariskan dalam kebijakan Perpres No.

70 Tahun 2012 adalah: (a) efisien, (b) efektif, (c) transparan, (d) terbuka, (e)

bersaing, (f) adil/tidak diskriminatif, dan  (g) akuntabel.
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Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

EFEKTIF TIDAK EFEKTIF

Tercapai/Tidaknya Tujuan
Kebijakan :

(a) efisien
(b) efektif
(c) transparan
(d) terbuka
(e) bersaing
(f) adil/tidak diskriminatif
(g) akuntabel

Implementasi Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik (e-procurement) di

ULP Universitas Lampung

Faktor yang Mempengaruhi :
(Teori Edward III) :
a. Komunikasi
b. Sumberdaya
c. Disposisi
d. Struktur Birokrasi

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012

e-tendering e-purchasing



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan gambaran permasalahan yang diuraikan pada bagian sebelumnya

maka peneliti merumuskan penelitian ini sebagai jenis penelitian kualitatif sebagai

upaya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Penelitian kualitatif lebih

memberikan penekanan pada upaya untuk menjawab makna yang ada di balik

realitas dan terungkap lewat data yang terkumpul, (Moleong, 2002:14).

Sementara itu pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus

dengan penekanan pada kasus implementasi atau pelaksanaan pengadaan

barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di Unit Layanan Pengadaan

Universitas Lampung dalam konteks studi implementasi kebijakan publik. Hal ini

dijelaskan oleh Cresswell (2010:109) bahwa terdapat lima jenis penelitian yakni,

biografi, fenomenologi, grounded theory etnograpi dan studi kasus. Dalam hal ini

studi kasus adalah yang tepat digunakan sebagai pendekatan utama di dalam

penelitian ini.

Kasus yang dianalisis terutama terkait dengan implikasi dan atau pengaruh empat

faktor implementasi kebijakan dalam perspektif model Edward III yaitu

komunikasi, sumberdaya disposisi, dan struktur birokrasi yang dapat menjadi
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pengganggu dan juga pendorong berhasilnya implementasi pengadaan barang/jasa

di Universitas Lampung secara online.

Moleong (2002:16) menambahkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif

dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus terbatas, kaulistik

sifatnya, namun mendalam dan menyeluruh, dalam arti tidak mengenal

pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang

eksekutif yang dikenal dengan variabel.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Lampung,

letaknya berada di Jalan Sumantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng Raja Basa

Bandar Lampung.  Dipilihnya ULP Universitas Lampung karena ULP Universitas

Lampung dianggap oleh pengguna barang/jasa lain sebagai ULP yang berhasil,

terbukti ULP Universitas Lampung diminta menjadi domain user bagi Pokja non

Universitas Lampung seperti Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Pesisir

Barat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa kendala yang

masih bermasalah dalam proses implementasi pengadaan barang/jasa. Hal ini yang

menjadikan alasan tersendiri bagi peneliti untuk menjadikan instansi tersebut sebagai

lokasi penelitian, sehingga diharapkan dapat menjadi lesson learned (pembelajaran)

bagi instansi lain yang akan mengimplementasikan kebijakan yang sama.
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3.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk membatasi studi dan bidang kajian

penelitian, karena tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada

melimpahnya volume data yang diperoleh dilapangan, oleh karena itu fokus

penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing dan

mengarahkan jalannya penelitian, melalui fokus penelitian, informasi yang

diperoleh dari lokasi penelitian sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan pendapat Edward III (1980: 10) yang mengatakan bahwa

pelaksanaan implementasi dapat berhasil dengan baik harus didukung empat

faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, maka

fokus penelitian implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang

mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, disposisi dan

struktur birokrasi. Fokus ini diturunkan menjadi empat dimensi kajian: dimensi

komunikasi, dimensi sumberdaya, dimensi disposisi dan dimensi struktur

birokrasi pelaksana. Oleh karena itu, dikaitkan dengan tipe penelitian dan

indikator implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III di atas, maka

fokus penelitian ini adalah:

a. Dimensi komunikasi, yaitu implementasi mensyaratkan agar implementor ULP

mengetahui apa yang harus dilakukan, sebagai upaya memberikan/

menyalurkan informasi yang jelas, akurat dan konsisten kepada objek

kebijakan (penyedia), dan sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan guna

mengurangi kesalahan kebijakan.

b. Dimensi sumb erdaya yaitu staf ULP, informasi yang didapatkan oleh ULP

dalam menjalankan, wewenang yang dimiliki, dan fasilitas pendukung yang
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dimiliki ULP Universitas Lampung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

secara elektronik.

c. Dimensi disposisi, yaitu bagaimana penyamaan pandangan kebijakan, dan

insentif diberikan pada ULP Universitas Lampung.

d. Dimensi struktur birokrasi/lembaga yaitu bagaimana Standar Operasional

Prosedur (SOP) pengadaan barang/jasa di ULP Universitas Lampung disusun

dan dijalankan, serta bagaimana fragmentasi pengadaan barang/jasa dalam

bentuk e-tendering dan e-purchasing dilakukan oleh ULP Universitas

Lampung maupun  dalam bentuk pembagian tanggung jawab untuk sebuah

bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi yang terdiri dari keterlibatan

aktor luar dan dukungan aktor di luar organisasi ULP Universitas Lampung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa

di ULP Universitas Lampung, yakni komunikasi, sumber daya, pelaksana

kebijakan, dan struktur organisasi.

3.4. Sumber Data

Menurut Lofland dan Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui

wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan

sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan

informasi yang akurat dengan fokus penelitian.
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Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan melakukan wawancara

mendalam terhadap stakeholders di Sekretariat Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Lampung,

yang mengetahui dengan baik proses terlaksananya e-procurement di Universitas

Lampung.

1. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian atau

objek penelitian. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil

wawancara terhadap pelaksanaan kebijakan pada lingkungan kerja Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Universitas Lampung.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber

sekunder dari data yang dibutuhkan peneliti.  Data sekunder juga diperlukan

untuk melengkapi informasi.  Data tersebut dapat bersumber dari dokumen

berupa photo (gambar), surat keputusan Menteri atau Rektor, Peraturan

Presiden, dan jurnal tentang implementasi keijakan e-procurement.

3.5. Penentuan Informan

Menurut Sparadley dan Faisal dalam Sugiyono (2009:78) agar lebih terbukti

perolehan informasinya, maka ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan

dalam menentukan informan yaitu :

1. Subyek yang telah lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau medan

aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.

2. Subyek yang masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan atau

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
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3. Subyek yang mempunyai cukup informasi banyak waktu dan kesempatan

untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan kriteria tersebut, pada penelitian ini informan (stakehoders) yang

dipilih sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Lampung;

2. Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Lampung;

3. Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Lampung;

4. Penyedia Pengadaan Barang Pemenang Pelelangan Sederhana/Pelelangan

Umum Penyedia Barang di Universitas Lampung;

5. Penyedia Pengadaan Barang yang gugur Pelelangan Sederhana/Pelelangan

Umum Penyedia Barang di Universitas Lampung;

6. Penyedia Jasa Konstruksi Pemenang Pemilihan Langsung/Pelelangan Umum

Jasa Konstruksi di Universitas Lampung;

7. Penyedia Jasa Konstruksi yang gugur Pemilihan Langsung/Pelelangan Umum

Jasa Konstruksi di Universitas Lampung;

8. Penyedia Jasa Konsultansi Pemenang Seleksi Umum/Seleksi Langsung Jasa

Konsultan di Universitas Lampung;

9. Penyedia Jasa Konsultansi yang gugur Seleksi Umum/Seleksi Langsung Jasa

Konsultan di Universitas Lampung;

10. Penyedia Jasa Lainnya Pemenang Seleksi Umum/Seleksi Langsung Jasa

Lainnya di Universitas Lampung;

11. Penyedia Jasa Lainnya yang gugur Seleksi Umum/Seleksi Langsung Jasa

Lainnya di Universitas Lampung.
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3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan

informasi langsung dari informan tentang proses pelelangan. Peneliti

mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan

wawancara, agar isu yang digali tidak keluar dari konteks.  Wawancara

dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan pertanyaan-

pertanyaan terbuka dan tersetruktur alat bantu berupa laptop, dan catatan-

catatan. Oleh karena itu, penambahan informan dalam pelaksanaan penelitian

masih sangat mungkin untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan secara langsung namun tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang

sedang dilakukan, sesuai dengan penelitian mengenai penyelenggaraan

pelayanan publik tentang pelelangan di ULP Universitas Lampung. Observasi

ini dilakukan dengan meneliti setiap tahapan pada paket pekerjaan pelelangan

di ULP Universitas Lampung pada tahun anggaran 2015. Observasi ini

dilakukan dalam 4 (empat) tahapan pekerjaan, yaitu 1). Proses pekerjaan

pengadaan barang, 2). Proses pekerjaan jasa konstrusi, 3). Proses pekerjaan

jasa konsultansi, 4). Proses pekerjaan jasa lainnya, proses ini dilakukan

kurang lebih memerlukan waktu selama satu bulan.

3. Dokumentasi, yaitu segala hal yang terkait dengan data-data lain dalam

bentuk dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu seluruh

hasil pelelangan/seleksi. Pemilihan serta kontrak kerja antara Pejabat
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Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Lampung dengan penyedia

barang/jasa.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah

mengolah data tersebut yaitu dengan cara:

1. Editing yaitu, teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang

telah diperoleh melalui wawancara mendalam maupun dokumentasi untuk

menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap editing yang dilakukan oleh

peneliti dalam penelitian ini yaitu menyajikan hasil wawancara dan observasi

berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan

kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

2. Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih

mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan

menggunakan bagan, tabel dan pembahasan menggunakan teori rujukan.

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian

secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di

lapangan melalui bebepara teknik pengumpulan data di atas.

3.8. Teknik Analisis Data

Setelah data dari lapangan diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif data

yang diperoleh diolah secara sistematis, dengan cara mengumpulkan data dan

fakta tentang kajian penelitian untuk kemudian digambarkan dalam bentuk

penafsiran pada data yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan
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penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun dari

dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik

analisis yang dipaparkan oleh Matew Milles dan Huberman (1992:16) dengan tiga

komponen analisis yaitu :

1. Reduksi data yaitu, sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai dengan cara sedemikian rupa

sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data (display data) penyajian data sebagai kumpulan informasi yang

tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu

cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling

sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis

matrik, grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi

yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih. Dalam penelitian ini

penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan

dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini tentunya.

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi) yaitu, kesimpulan diverifikasi selama

penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data yang ada diuji

kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya,

sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya.
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3.9. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu

keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui

keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan

triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007:330).

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan

sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007:29).

Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Reformasi pengadaan barang/jasa penting untuk dilakukan karena selama ini

beberapa isu dan kasus kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) ditengarai berasal

dari proses pengadaan barang/jasa. Perbaikan sistem pengadaan barang/jasa

penting dilakukan karena sangat terkait dengan penyerapan anggaran, pelaksanaan

pembangunan, serta kinerja pemerintah. Untuk tujuan itulah, perpres nomor 70

tahun 2012 sebagai revisi atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman

pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres ini tegas mewajibkan seluruh

intansi/kementerian dan daerah diseluruh Indonesia untuk menerapkan pengadaan

barang/jasa secara elektronik/onine (e-procurement) meninggalkan metode

konvensional atau manual.

Penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement)

di ULP Universitas Lampung selaras dengan beberapa pilar utama dari good

governance dalam pengadaan barang/jasa, tujuan dan manfaat diterapkannya e-

procurement telah menunjukkan adanya keberhasilan walaupun belum maksimal,

dimana diperoleh efisiensi dan efektifitas pada sejumlah indikator. Dari aspek

waktu, proses pengadaan dengan sistem e-procurement terbukti lebih cepat karena

hanya memerlukan waktu 14-18 hari kerja. Sedangkan sistem konvensional
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prosesnya lebih lama karena memerlukan waktu lebih dari 30 hari kerja. Melalui

e-procurement dapat mengurangi potensi terjadinya praktik KKN, karena

pertemuan antara panitia lelang dan provider sangat dibatasi. Pada saat lelang

secara konvensional masih banyak dilakukan pertemuan langsung antara peserta

lelang dan panitia sehingga membuka kesempatan terjadinya “transaksi negatif”.

Pemasukan dokumen penawaran pada lelang secara konvensional ada

kecenderungan saling menunggu, dan memasukkan dokumen pada saat akhir

menjelang penutupan. Kesempatan tersebut bisa digunakan untuk “mengintip”

mencari informasi berapa harga penawaran terendah, sehingga yang bersangkutan

atau calon yang sudah dikondisikan bisa mengajukan harga penawaran yang lebih

rendah. Dengan sistem e-procurement tidak bisa lagi saling “mengintip” karena

dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk soft file dan sudah diprogram

tidak bisa dibuka sebelum waktu yang dijadwalkan

Sedangkan faktor penghambat pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik (e-procurement) di ULP Universitas Lampung, mengingat bahwa

sistem ini adalah baru maka tidak mudah untuk merubah mindset & cultureset dari

para stakeholder terkait, yang notabene selama ini sudah nyaman dengan sistem

konvensional, dalam hal penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran ULP

juga hanya menerima hasil jadinya. Masalah yang lain adalah munculnya rasa

ketidakpuasan dari pegawai ULP dikarenakan tidak sebandingnya beban kerja

yang diemban oleh mereka dengan jumlah tambahan pendapatan yang

diperolehnya. Ketidak tepatan dalam melakukan mutasi pegawai bisa berdampak

pada tidak connect keberlanjutan program/kegiatan yang menjadi tujuan sebuah

organisasi
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5.2. Saran

5.2.1. Saran Akademik

Saran akademik dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Diperlukan penelitian yang lebih koperhensif dengan cakupan yang lebih luas

mengenai e-procurement dengan sejumlah pendekatan yang multidisipliner.

Apabila hendak melakukan penelitian dengan tema e-procurement di

Universitas Lampung, sebaiknya obyek utama penelitiannya tidak hanya di

ULP saja, namun melakukan  penelitian  juga  di Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE).  Sebab antara ULP dan LPSE adalah bagaikan dua sisi

mata uang yang saling melengkapi dan masing-masing memiliki peran strategis

dalam mengawal proses pengadaan barang/jasa di Universitas Lampung.

2. Diperlukan penelitian lanjutan baik dengan pendekatan kualitatif ataupun

pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi sejauh mana aktor dapat

mempengaruhi efektifitas e-procurement.

5.2.2. Saran Praktisi

Saran praktisi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Hambatan yang berupa keterbatasan anggaran pada tahap awal implementasi

bisa dipecahkan dengan melakukan sharing anggaran oleh sejumlah instansi

yang memiliki anggaran rutin sesuai kebutuhan ULP.

2. ULP Universitas Lampung perlu melakukan kajian mendalam terhadap hal-hal

yang menjadi masalah dalam tubuh Sekretariat ULP. Penting kiranya

menentukan skala prioritas terhadap masalah mana yang penting diselesikan

lebih dahulu. Menurut hemat peneliti, ULP Universitas Lampung perlu
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memfokuskan kepada dua masalah, yang pertama adalah bagaimana

memperkuat kapasitas kelembagaan ULP, dan yang kedua adalah memberikan

perhatian kepada pegawai pengelola ULP atas ketidakpuasan mereka dengan

reward yang selama ini mereka terima. Ketidakpuasan dari para pengelola

ULP dikhawatirkan dapat melemahkan komitmen mereka sehingga berdampak

negatif terhadap sistem e-procurement yang selama ini telah dibangun dengan

baik oleh Universitas Lampung.

3. Peningkatan tindakan dari pemimpin kepada seluruh pegawai perlu dilakukan,

mulai dari pendekatan persuasive, peningkatan insentif agar disposisi pada titik

yang positif. Selain pada itu disposisi pada para aktor e-procurement harus

terus diawasi dengan perangkat pengawasan yang efektif.

4. Birokrasi pemerintah selalu berubah menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan

publik dan kemajuan zaman. Salah satu prasyarat untuk melakukan perubahan

yang baik perlu adanya desain dan strategi manajemen perubahan. Prasayarat

lainnya untuk melakukan perubahan adalah adanya agen perubahan. Dalam

kaitannya dengan penerapan e-procurement di Universitas Lampung, agen

perubahan yang dibentuk bekerja efektif hanya sampai pada tahap persiapan.

Adapun pada tahap pelaksanaan dan penguatan sudah tidak ada lagi agen

perubahan. Perubahan dapat berjalan dengan baik apabila seluruh tahapan

perubahan dikawal oleh agen perubahan.
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