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ABSTRAK 

 

 E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang 

dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang 

terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 

(satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Penerapan electronic 

government merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

public . Akan tetapi, untuk melaksanakan hal tersebut pasti terdapat kendala, seperti 

kurang transparansi dan keterbukaan Panitia ULP berkaitan dengan hasil evaluasi 

Tender, yaitu pada tahun 2019 tender Pemeliharaan Jalan Maron-Kandangan 

Kabupaten Temanggung. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserch) yang bersifat 

diskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang 

menggunakan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara langsung dengan Panitia ULP. Penelitian ini menggunakan teori asas 

hukum pemerintahan yaitu negara hukum, good government dan otonomi daerah. 

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia 

di Kabupaten Temanggung dalam mekanisme pengadaan barang/jasa telah sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanannya 

masih terdapat kekurangan yaitu pada asas transparansi dan keterbukaan dalam 

hasil evaluasi. 

Kata kunci : Tender, Good Government, Transparansi dan Akuntabilitas  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pancasila merupakan cerminan untuk berbangsa dan bernegara, 

tujuannya tak lain memperjuangkan kehidupan berbangsa yang bermakna 

secara sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya upaya pemerintah 

tersebut tidaklah mudah. Kewajiban pemerintah dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat, antara lain memenuhi barang dan jasa serta 

melakukan pembangunan. Karena hal tersebut, menjalankan roda 

pemerintahan jelas membutuhkan barang atau jasa guna mewujudkan 

mekanisme pengadaan barang atau jasa.1 

 Unsur dasar good governance terletak pada  process terlaksananya 

pengadaan barang/jasa pemerintah. Tujuan Pengadaan barang dan jasa 

pemerintah adalah memperoleh barang atau jasa dengan kualitas tanggi,  

harga terjangkau, jumlah sesuai serta dan tepat waktu.2 

 Proses pembangunan  di pusat/daerah merupakan sebuah kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya penting. Pengadaan barang/jasa dapat 

terlaksana melalui process penyedia barang dan jasa pemerintah , misalnya 

penyediaan barang untuk pembangunan jalan, gedung dan  jembatan. 

                                                            
 1 Amiruddin,  Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, (Yogyakarta: PT.Genta 

Publising, 2010), hlm. 1. 

 2 Purwosusilo,  Aspek Hukum Pengadan Barang dan Jasa, (Jakarta: Premedia Group, 

2014), hlm. 209. 

  



2 
 

Sehingga, dana yang disediakan pemerintah untuk merealisasikan proses 

pengadaan barang dan jasa tentunya tidak sedikit. 

 Pengadaan barang/jasa termasuk pengelolaan keuangan negara, 

yang tercantum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Pasal 23 (1) yang berbunyi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

sebagi wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun 

dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung 

jawab untuk kemakmuran rakyat sebesar besarnya.3 Hal tersebut 

menjadikan sebuah fokus tersendiri bahwasannya pengadaan barang dan 

jasa harus terealisasikan dengan baik tepat dengan undang-undang yang 

ada. 

 Peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa seiring 

berjalannya waktu terus mengalami perubahan. Hal ini jelas terlihat di 

undang-undang yang mengatur process pengadaan barang/jasa serta 

peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, seperti 

Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan 

Presiden.4 

 Undang-Undang yang dengan eksklusif mengendalikan penerapan 

pengadaan benda/ jasa kesatu kali diatur dalam Keputusan Presiden No 80 

Tahun 2003, yang diganti dengan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 

                                                            
 3 UUD 1945 Pasal 23 (1) 

 4 Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadan Barang dan Jasa, (Jakarta: Premedia Group, 

2014), hlm. 334. 
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tentang Pedoman Penerapan Pengadaan Benda/ Jasa Pemerintah setelah itu 

diubah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Benda/Jasa Pemerintah setelah itu diganti jadi Peraturan 

Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Pergantian kedua Peraturan Presiden 

No 54 Tahun 2010 tentang Pengadan Benda/ Jasa kemudian diganti lagi jadi 

Peraturan Presiden tentang Pergantian Ketiga atas Peraturan Presiden No 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Jasa/ Pemerintah yang setelah itu diganti 

lagi jadi Peraturan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang 

Pergantian keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Benda/ Jasa. Setelah itu diganti jadi Peraturan Presiden No 16 

Tahun 2018 tentang Pengadan Benda/ Jasa Pemerintah. 

 Tujuan pengadaan benda/ jasa bisa tercapai dengan baik apabila 

proses pengadaan benda/ jasa wajib mengikuti etika, norma serta prinsip 

yang berlaku untuk seluruh pihak. Etika, norma serta prinsip tersebut 

ketiganya bekarja sama supaya perbuatan yang tidak pantas untuk dicoba. 

Apabila terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dicoba serta 

berlawanan dengan etika ialah melakukan korupsi, kolusi sdan nepotisme ( 

KKN). Sebab pengadaan barang serta jasa bisa jadi kesempatan 

terbentuknya KKN, oleh sebab itu butuh terdapatnya upaya buat tingkatkan 

mutu penerapan pengadaaan benda serta jasa. Upaya tersebut di antara lain 

bisa dicoba lewat perbaikan peraturan yang berhubungan dengan 



4 
 

pengadaan, tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum serta 

profesionalisme para pelaksana pengadaan.5 

 Penerapan Pengadaan Benda/ Jasa Pemerintah Wilayah ialah perihal 

yang rawan terbentuknya penerapan Korupsi, Kolusi serta Nepotisme( 

KKN). Perihal tersebut di perkuat dengan terdapatnya Country Precurement 

Assesment Report ( CPAR) pada tahun 2001 mengatakan 10%- 15% 

pengadaan benda serta jasa mengalami penurunan kinerja. Penemuan 

tersebut menguatkan sinyalemen kalau 30% pinjaman bank dunia dikorupsi, 

dan salah satu korupsinya melalui process pengadaan benda serta jasa.6 

 Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan reformasi 

untuk memperbarui praktik pengadaan. Kemudian, terbentuknya 

Pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP). Penyiapan suprastruktur pendukung upaya pembaharuan sistem 

pengadaan nasional, LKPP melakukan pengembangan sistem e-

precurement yang dipersiapkan guna meningkatkan transparansi dan 

memperkenalkan kompetisi yang lebih besar di pengadaan.7 

 Sistem e-precurement bernama Sistem Pengadaan Secara 

Elekteronik (SPSE) yang dioperasikan melalui Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE). Melalui LPSE, LKPP sebagai instansi pemerintah 

                                                            
 5 Andrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barng dan Jasa dan Berbagai 

Permasalahannya, (Jakarta: Sinargrafika, 2008), hlm. 11. 

 6 Ibid., hlm. 44. 

 7 Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadan Barang dan Jasa, (Jakarta: Premedia Group, 

2014), hlm. 212. 
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bertanggung jawab dengan masalah dan kendala pengadaan barang/jasa 

pemerintah berusaha menjaga kerahasiaan dokumen peserta yang kerjasama 

dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk menjaga setiap dokumen 

penawaran yang diunggah peserta.8 

 Penerapan electronic government merupakan salah satu usaha untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan public dan menguntungkan Usaha 

masyarakat. Selain memperbaiki efisiensi dan efektivitas, LPSE juga 

memperbaiki iklim kompetisi sehat dan kemudahan access untuk seluruh 

penyedia guna mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah.9  

 Kompetisi yang sehat merupakan harapan Pemerintah di saat para 

stakeholder mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah. Akan tetapi, 

untuk melaksanakan hal tersebut pasti terdapat kendala. Seperti yang terjadi 

di Kota Temanggung tahun 2019,  satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum 

Perumahan dan Kawasan Pemukiman melaksanakan sistem pengadaan 

tender yaitu Pemeliharaan Jalan Maron-Kandangan Kabupaten 

Temanggung dengan nilai harga paket Rp.4.000.000.000,00- yang di 

umumkan di portal LPSE. Kemudian terjadilah sebuah penawaran beberapa 

CV yaitu CV. Assa Engineering dan CV. Jaya Pratama. Disaat proses 

penawaran, terdapat dalam pembukaan dokumen penawaran, CV. Assa 

Enginering mempunyai kemungkinan memenangkan tender tersebut 

dikarenakan harga tawar paling rendah yaitu Rp.3.212.180.852,89. 

                                                            
 8 Ibid., hlm. 258.  

 9 Ibid., hlm. 259.  
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Dikarenakan suatu hal, CV tersebut belum bisa memenangkan tender 

tersebut. Sehingga, dalam rilis resmi LPSE yang memenangkan tender 

tersebut adalah CV. Jaya Pratama, dengan harga tawar Rp.3.590.497.941,92 

yang harga tawarnya lebih tinggi daripada CV.Assa Engineering. Akan 

tetapi dalam portal LPSE hasil evaluasi tidak dijelaskan dari pertimbangan 

Panitia Pengadaan/ULP. Mengingat prinsip good governmet yang 

memberikan prinsip utama administrasi publik yaitu akuntabilitas, 

transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum, maka kejadian tersebut 

menghadirkan pertanyaan. 

 Latar belakang yang disampaikan diatas, penyusun terdorong 

melakukan penelitian hukum yang berjudul PELAKSANAAN 

PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PEKERJAAN PEMELIHARAAN 

JALAN MARON-KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG 

TAHUN 2019 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 

16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang disampaikan dengan penyusun, maka penyusun 

merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih dalam. 

1. Apa yang menjadi pertimbangan Panitia Pengadaan/ULP untuk 

mengoperasionalkan prinsip good government dalam menentukan 

pemenang paket penyedia dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Maron-

Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ? 
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2. Apakah pelakasanaan tender Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Maron-

Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menjelaskan pertimbangan Panitia Pengadaan/ULP untuk 

mengoperasionalkan prinsip good government dalam menentukan 

pemenang tender pada Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Maron-

Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 di Sekretariat  

Daerah Kabupaten Temanggung bagian Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah.  

b. Menjelaskan pelaksanaan Peraturan yang berlaku dalam 

Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Maron-Kandangan Kabupaten 

Temanggung Tahun 2019, dengan sistem pengadaan tender di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung bagian Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, hasil penelitian mampu memperluas pengetahuan 

masyarakat ataupun akademisi dalam hal sistem pengadaan tender  

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
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b. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan pemerintah lebih 

memperhatikan dalam proses sistem pengadaan tender Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. 

D. Telaah Pustaka 

 Penyusun menyadari bahwasanya penelitian terkait Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah banyak dilakukan. Berikut 

merupakan bebarapa literatur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini 

sebagai berikut : 

 Pertama, penelitian pada tahun 2015, berbentuk tesis yang 

dilakukan oleh Homsiah Basrie, mahasiswa program pasca sarjana prodi 

Manajemen Universitas Bengkulu. Tesis ini berjudul “Analisis Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (E-Procurement) pada 

Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015”. Tesis ini membahas tentang 

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

Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 dengan memperhatikan dari 

tahapan pengumuman lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, 

pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi dan kualifikasi dokumen 

penawaran serta penetapan dan pengumuman pemenang, yang diukur 

dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara e-procurement sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.10 Berbeda dengan skripsi 

yang disusun oleh penyusun, skripsi ini akan membahas petimbangan 

                                                            
 10 Homsiah Basrie, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (E-

Procurement) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015”, Tesis Manajemen Universitas 

Bengkulu (2015), hlm. 8. 
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Panitia Penganadaan/ULP dalam menentukan pemenang tender dan 

pelaksanaan sistem pengadaan tender pengadaan barang/jasa di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Temanggung bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Kedua, penelitian pada tahun 2008, berbentuk skripsi yang 

dilakukan oleh Hendra Yoghasmara, mahasiswa ilmu hukum, Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi tersebut berjudul 

Pelaksanaan Lelang Umum (tender) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang. Skripsi tersebut 

membahas tentang prosedur pelaksanaan pemilihan langsung pengadaan 

barang dan jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang 

yang dikaitkan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, 

dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang umum 

tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.11 Berbeda dengan skripsi 

yang disusun oleh penyusun, skripsi ini akan membahas membahas 

petimbangan Panitia Penganadaan/ULP dalam menentukan pemenang 

tender dan pelaksanakan sistem pengadaan tender pengadaan barang/jasa di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung bagian Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

                                                            
 11 Hendra Yoghasmara, “Pelaksanaan Lelang Umum (tender) Dalam Pengadaan Barang 

dan Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang”, Skripsi Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta (2008), hlm.8. 



10 
 

 Ketiga, penelitian pada tahun 2015, berbentuk skripsi yang 

dilakukan oleh Donny Andrean Ekaputra, mahasiswa prodi Ilmu Hukum, 

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi 

tersebut berjudul Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta. Skripsi tersebut 

membahas mekanisme dan informasi terkait pengadaan barang/jasa yang 

melalui penunjukan langsung di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Kota Yogyakarta.12 Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun, 

skripsi ini akan membahas membahas petimbangan Panitia 

Penganadaan/ULP dalam menentukan pemenang tender dan pelaksanaan 

sistem pengadaan tender pengadaan barang/jasa di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Temanggung bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 Keempat, penelitian pada tahun 2017, berbentuk jurnal yang 

dilakukan oleh Utari Swadesi, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Jurnal tersebut berjudul 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (e-procurement) 

pada LPSE Kota Pekanbaru. Jurnal tersebut membahas efektivits dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengadaan Barng dan Jasa 

Secara Secara Elektronik (e-procurement) pada LPSE Kota Pekanbaru.13 

                                                            
 12 Donny Andrean Ekaputra, “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta”, Skripsi Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm.8 
 13 Utari Swadesi, “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (e-

procurement) pada LPSE Kota Pekanbaru”, Skripsi Sosial Politik Universitas Riau (2017), hlm.9 
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Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun, membahas 

pertimbangan Panitia Penganadaan/ULP dalam menentukan pemenang 

tender dan pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Temanggung bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

E. Kerangka Teorietik 

 Kerangka Teorietis (theoretical framework) merupakan kerangka 

berpikir kita yang bersifat teoritis atau konseptual berkaitan masalah yang 

diteliti.14 Makadari itu kerangka teoritik disusun untuk mengarahkan sudut 

pandang dari permasalahan ini. Adapun penelitian ini akan menggunakan 

teoritik sebagai berikut : 

1. Negara Hukum 

  Negara hukum berdasarkan dari arti kata rechsstaat. Konsep 

rechsstaat didasarkan pada sistem hukum perdata yang sering disebut civil 

law, sedangkan kosep the rule of law didasarkan pada sistem hukum yang 

dikenal dengan common law. Ciri civil law adalah administratif, sedangkan 

karakteristik common law adalah yuridis. Adapun ciri-ciri rechtsstaat 

adalah15 : 

a. Undang-Undang Dasar mengandung ketentuan tertulis tentang 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 

                                                            
 14 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 29.  

 15 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Edisi Revisi, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 82. 
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b. Pembagian kekuasaan negara. 

c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat. 

2. Good Government 

  Nathoins United Development Plan (UNDP) menjelaskan bahwa 

good governance merupakan penggunaan kekuatan ekonomi, politik dan 

administrasi untuk mengatur baik di tingkat daerah dan pusat. Tata kelola 

meliputi mekanisme, proses, dan kelembagaan bagi warga negara dan 

kelompok masyarakat untuk mengungkapkan kepentingannya dan  

menjalankan hak hukum.16 

  Akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan an kontrol 

kebijakan merupakan beberapa prinsip anti korupsi. Sehingga, terwujudnya 

sistem yang mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas merupakan 

perwujudan dari sprinsip good government, karena dengan terselenggaranya 

akuntabilitas dan trasnparansi akan cepat terwujudnya penyelenggara 

negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.17 

Menentukan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi untuk mencapai tata kelola 

yang baik berdasarkan metode yang dikembangkan oleh instansi tertentu. 

Lembaga Transparansi Indonesia (MTI) menetapkan prinsip tata kelola 

meliputi  :18 

a. Partisipasi masyarakat 

                                                            
 16 Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadan Barang dan Jasa, (Jakarta: Premedia Group, 

2014), hlm. 182.  

 17 Faiq Tobroni, “Asistensi Pengisian e-LHKPN Untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan 

dan Akuntabel” , Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 67-85, hlm. 73 

 18 Ibid., hlm. 200.  
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Partisipasi publik berarti bahwa semua warga negara berhak mengambil 

keputusan secara langsung atau melalui badan hukum yang mewakili 

kepentingannya. 

b. Tegaknya supremasi hukum 

Di Indonesia, penegakan supremasi hukum diawali dengan struktur 

hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, meliputi dalam 

aspek hukum pembahasan HAM. 

c. Transparansi 

Transparansi adalah kebebasan masyarakat untuk memperoleh 

informasi. Semua prosedur, lembaga, dan informasi pemerintah 

memerlukan access oleh semua pihak, dan informasi yang ada 

harusmudah dipahami. 

d. Peduli pada Stakeholder 

Kekhawatiran ini berarti bahwa institusi dan semua prosedur pemerintah 

harus memberikan pelayanan kepada semua pihak dan penyedia. 

e. Berorientasi pada Konsensus 

Pengelolaan yang baik menghubungkan berbagai kepentingan untuk 

membangun konsensus komprehensif, untuk kelompok masyarakat, 

terlebih untuk kebijakan dan prosedur. 

f. Kesetaraan 

Kesetaraan di sini merupakan realisasi bahwa seluruh lapisan 

masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan dan memelihara 

kesejahteraannya agar dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. 
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g. Efektifitas dan Efisiensi 

Efektivitas dan efisiensi didefinisikan sebagai proses di mana 

pemerintah dan lembaga menghasilkan hasil dengan memanfaatkan 

sebaik mungkin sumber yang ada dan digunakan oleh warga negara 

sesuai kebutuhan. 

h. Akuntabilitas 

Sistem akuntabilitas yang dimaksud disini adalah pengambil keputusan 

pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan harus bertanggung 

jawab kepada publik dan institusi terkait. Bentuk tanggung jawab 

tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. 

3. Otonomi Daerah  

  Pemerintah Daerah menggunakan Otonomi daerah, hal tersebut dari 

kata otonomi dari bahasa Yunani, outonomos yang berarti pengaturan 

sendiri atau pemerintahan sendiri. Buku Encyclopedia Of Social Science 

menjelaskan, otonomi merupakan the legal self sufficiency of social body 

and its actual independence. Oleh karena itu, konsep otonomi menyangkut 

dua aspek utama, yaitu kekuasaan membuat hukum sendiri (own law) dan 

kebebasan mengatur otonomi (otonomi). Definisi tersebut, otonomi daerah 

pada intinya merupakan hak atau kekuasaan mengurus keluarga sendiri di 

suatu daerah. Hak atau kekuasaan termasuk pengaturan pemerintah dan 

pengelolaan pembangunan yang dialihkan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah. 
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  Alasan utama perlunya otonomi daerah yaitu kesetaraan politik 

untuk mengembangkan partisipasi politik masyarakat di daerah. Ini sangat 

penting guna mengembangkan demokratisasi penyelenggaraan negara. 

Sistem akuntabilitas daerah merupakan meningkatkan kemampuan dan 

tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan hak dan aspirasi 

masyarakat setempat. Untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat. Kemudian, responsivitas daerah merupakan meningkatkan 

tanggapan pemerintah daerah dengan kasus sosial ekonomi daerah. Elemen-

elemen ini penting untuk meningkatkan usaha pembangunan dan 

pengembangan kesejahteraan sosial.19 

F. Metode Penelitian 

 Penelitian dapat berjalan dengan lancar maka dibutuhkan metode 

penelitian yang tepat. Penyusun dalam penelitian ini, menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian menggunakan penelitian (field research) yaitu 

pengamatan, observasi langsung dengan objek penelitian yaitu 

pengadaan barang/ jasa di Sekretariat Kabupaten Temanggung bagian 

pengadaan barang/jasa pemerintah. Literature review  merupakan bahan 

pendukung peneliti oleh disamping menggunakan penelitian lapangan, 

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian 

                                                            
 19 Sjfrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), hlm. 106. 
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 Pendekatan yuridis empiis adalah metode penelitian yang digunakan 

di penelitian ini. Yuridis ialah mendalami konsep normatif atau 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk hal empiris 

memaknai hukum sebagai kenyataan sosial dan kekayaan kultur. 

Kajiannya bersifat deskriptif, sehingga bisa dikatakan kajian empiris 

law in action. Kajian empiris dunianya ialah das sein (apa 

kenyataannya).20 Penelitian ini empiris disebabkan mengkaji 

pelaksanannya adalah praktik pada lapangan. Sementara pendekatannya 

adalah yuridis empiris dengan melihat realita yang terjadi. 

3. Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang 

didapat dengan studi kepustakaan, didalamnya terdapat peraturan 

perundang-undangan, buku, dan wesite internet : 

a. Bahan Hukum Primer 

 Peraturan perundang-undangan khusus mengatur 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pertama kali diatur dalam 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lalu diganti 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian diubah 

                                                            
 20 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.  



17 
 

menjadi Peraturan  Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadan Barang/Jasa lalu diubah lagi menjadi Peraturan Presiden 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Jasa/Pemerintah yang kemudian diubah 

lagi menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian diganti 

menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadan Jasa/Pemerintah dan wawancara (interview). 

b. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sumber yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, contoh : buku yang 

menjelaskan materi pengadaan barang jasa pemerintah dengan 

metode tender dan hasil penelitian pakar hukum berhubungan 

dengan masalah yang dikaji. 

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan penelitian berupa jurnal yang 

didapatkan dari website internet. Bahan hukum tersier ini, adalah 

penjelas dan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

 Metode penelitian yang dipakai adalah metode wawancara 

semi terstruktur dengan Kepala atau Staf (Panitia ULP) di 
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Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung bagian Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

b. Dokumentasi 

 Metode ini adalah untuk memperoleh data tentang kasus 

yang ditelusuri dan dipelajari data primer, baik dari dokumen dan 

berkas-berkas pendukung. 

c. Studi Kepustakaan 

 Studi yang didapat melalui membaca, mempelajari, 

mengkaji buku, perundang-undangan dan data. 

5. Metode Analisis Data 

 Analisis data adalah kegiatan penelitian untuk melakukan kajian dan 

pendalaman dengan hasil pengolahan data dibantu dengan teori.21 

G. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memberikan penjelas berkaitan dengan arah atau tujuan 

penelitian ini, maka sistematika penulisan di penenlitian ini, susunan 

dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu : 

 Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang terdapat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                            
 21 Mukti Fajar Nur Dewata, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 183.  
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 Pada bab kedua, membahas tinjauan umum pengadaan barang/jasa 

pemerintah yaitu tinjauan pengadaaan barang/jasa dan tinjauan umum 

tender pengadaan barang/jasa. 

 Pada bab ketiga, membahas tinjauan umum tentang Pemerintah 

Daerah Kabupaten Temanggung, Kota Temanggung, dan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Temanggung bagian Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

 Pada bab keempat, membahas analisis pertimbangan Panitia 

Pengadaan/ ULP dan pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 

 Pada bab kelima, berisi penutup yang terdapat kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan ini adalah pokok dari pembahasan bab sebelumnya, sedangkan 

saran berisi kritik dan masukan yang bersifat membangun.  



78 
 

2. Barang/jasa yang memiliki spesifikasi sederhana dan 

tidak ada perbedaan spesifikasi antar penyedia. 

3. Tidak ada tambahan layanan/pekerjaan lain yang 

spesifik. 

4. Terdapat 2 penawar yang mampu dan bersedia 

berpartisipasi pada e-reverse auction. 

  Selama dalam proses proses reverse auction, identitas 

penawar di rahasiakan. Peserta yang mengikuti reverse auction 

adalah peserta yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat 

mengubah substansi penawaran teknis yang telah 

disampaikan/dievaluasi. Aplikasi untuk menampilkan informasi 

urutan posisi penawaran. Jaksa waktu pelaksanaannya reverse 

auction ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan dan/atau 

persaingan pasar. 

2. Solusi Teknis E-Reverse auction 

 Kriteria e-reverse auction apabila telah disepakati maka 

selanjutnya adalah menyelesaikan permasalahan teknis tata cara 

reverse auction. Pada SPSE tidak ditemukan menu untuk 

menghilangkan tahapan reverse auction. Untuk itu diperlukan 

solusi teknis berkaitan dengan reverse auction, dengan langkah-

langkah sebagai berikut130 : 

                                                            
 130 Ibid., 
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1. Melakukan setting waktu reverse auction seminimal mungkin.  

2. Menegaskan pada dokumen pemilihan bagian LDP bahwa paket 

tender tidak di lakukan reverse auction. 

3. Gunakan fassilitas acara penjelasan kepada peserta tender 

tentang reverse auction. 

 Persyaratan kemampuan keuangan dalam proses pengadaan memang sering 

kali dijadikan point yang tak kalah penting dari persyaratan lainnya, dikarenakan 

persyaratan ini berhubungan erat dengan APBD dan pemerintah harapannya 

menggunakan dana yang efisien mungkin dengan hasil yang maksimal. Hal ini 

menjadikan Panitia ULP harus bekerja keras untuk mengoperasikan dengan baik 

dari prinsip good government yaitu transparansi dan akuntabilitas, sehingga tidak 

ada kesalahpahaman dari penyedia, dan sering kali prinsip ini dalam 

implementasinya kurang baik. Misalnya pada pengumuman pemenang tender 

dengan adanya nominal penawaran awal, penawaran terkoreksi dan reverse auction 

disini seharusnya ditulis lengkap dan pada kolom alasan diberikan penjelasan 

dengan jelas. Mengingat masyarakat kurang pemahamannya dengan Pengadaan 

Barang/Jasa, sehingga harus dijelaskan reverse auction itu sendiri dan diiringi 

dengan nominal penawarannya. Sehingga, transparansi berkaitan dengan 

kemampuan keuangan bisa dirasakan dengan masyarakat dan akuntabilitas dari 

hasil kerja Panitia ULP bisa dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar. 
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B. Kesesuaian Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dengan Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah 

 Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia 

mengalami perubahan regulasinya dalam usaha memperbaiki proses 

pengadaan agar sesuai dengan harapan. Perubahan regulasi ini, 

dilakukan pemerintah agar mengurangi praktik kecurangan dalam 

pelaksanaan pengadaan. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No 

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 5 ayat (4) dijelaskan 

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan 

perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.131 Undang-Undang inilah 

yang diharapkan dijadikan pijakan dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya agar penyelenggara tidak melakukan korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

 Sebagaimana penjelasan diatas, Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden 

Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

menyatakan tentang kebijakan pengadaan barang/jasa untuk 

melaksanakan dengan transparan, terbuka dan kompetitif. Kemudian, 

Pasal 6 menyatakan prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, 

                                                            
 131 Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
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terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Sehingga diharapkan dalam 

pelaksanaannya berpijak pada peraturan yang berlaku. 

 Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Prinsip Pengadaan 

Barang/Jasa yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 

2018 berjalan beriringan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (1) 

menjelaskan Setiap Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses 

oleh Setiap Pengguna Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat 

diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.132 Undang-Undang 

tersebut juga diharapakan agar Pemerintah khususnya Pemerintah 

Daerah mampu memberikan informasi yang valid dan terbuka bagi 

masyarakat, agar masyarakat mampu memberikan partisipasinya dalam 

menggerakkan roda pemerintahan dalam bidang apapun. 

 Efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 2 

arti, yang pertama berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam 

memenuhi kebutuhan pemerintah. Dengan adanya efisiensi dan efektif 

maka proses yang berjalan akan menghabiskan sumber daya yang 

sedikit dalam proses pembelian yang dibutuhkan. Kemudian yang 

kedua efisiensi dan efektif prosedur, dalam hal ini maka proses 

pengadaan prosedurnya tidak memberatkan pelaku usaha dan biayanya 

bisa dijangkau. Pengadaan Barang/Jasa yang berlangsung di Kota 

                                                            
 132 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 
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Temanggung sejauh ini merasakan efisien dan efektif  dalam regulasi 

yang baru, hanya saja menjadikan catatan bahwa pelaku usaha harus 

bisa mengikuti teknologi dan informasi yang berkembang. 

 Transparan dan terbuka bagian dari persyaratan yang wajib bagi 

sistem Pengadaan Barang/ Jasa karena mengharuskan prosedur 

dilaksankan secara terbuka dan tidak memihak. Transparan dan terbuka 

berkaitan dengan media yang digunakan agar bisa diakses publik secara 

tepat waktu. Adanya transparan dan terbuka inilah praktik terbaiknya 

adalah pengumuman proses pengadaan secara luas dan bisa diakses dan 

publikasi prosedur-prosedur. Pengadaan di Kota Temanggung, 

pengumuman pengadaan bisa diakses melalui website 

lpse.temanggungkab.go.id dengan laman lengkap yaitu cari paket, non 

tender, pemenang, tender non-eproc dan kontak lpse. 

 Transparan dan terbuka berkaitan dengan pengambilan keputusan 

dan hasil evaluasi. Pengambilan Keputusan oleh Panitia ULP di Kota 

Temanggung dengan Metode Penyedia, memakai pada Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 

2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui 

Penyedia. Jadi Panitia ULP memantau penyedia yang memenuhi syarat 

kualifikasi. Akan tetapi Panitia ULP di Kota Temanggung untuk hasil 

evaluasi seringkali tidak dijelaskan sebab mengapa penyedia tersebut 

tidak memenangkan tender. Hal-hal seperti itu sebaiknya Panitia ULP 

melakukan pembenahan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. 
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Verifikasi dan penyelesaian sengketa merupakan cerminan dari 

transparansi dan terbuka. Sehingga hal ini mencakup kesempatan bagi 

penyedia untuk diberikan alasan mengapa mereka dipilih dan tidak 

dipilih.  

 Bersaing, adil dan akuntabel hal ini merupakan pokok dasar yang 

terdapat dalam proses pengadaan. Kompetisi dalam pengadaan 

dirancang sedemikian rupa untuk mendorong partisipasi maksimal dari 

penyedia barang/jasa seluas mungkin. Partisipasi yang baik dengan 

sistem yang baik akan membuahkan kompetisi yang bersaing secara 

sehat, dan panitia ULP memberikan keputusan hasil yang adil dan 

akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga 

pelaksanannya bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 Mengingat hal tersebut maka sudah menjadi kewajiban pemerintah 

untuk lebih akuntabel. Karena dalam Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah transparansi dan akuntabilitas sangat terlihat pentingnya 

karena dengan laporan yang terbuka serta kemudahan masyarakat 

dalam mengaakses informasi yang berkaitan dengan seluruh proses 

Pengadaan Barang/Jasa akan dapat meningkatkan transparansi dalam 

hal ini adalah menjadi salah satu koridor pemerintah untuk 

mewujudkan akuntabilitasnya dihadapan masyarakat.  

 Adanya penyatuan yang sempurna antara transparansi dan 

akuntabitas akan mengembalikan trust masyarakat dengan aparat 
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birokrasi. Sehingga, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat 

berjalan dengan baik tanpa adanya masalah dan dapat diterima dengan 

masyarakat. 

 Kasus yang terjadi satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan 

dan Kawasan Pemukiman Temanggung melakukan sistem pengadaan 

tender yaitu Pemeliharaan Jalan Maron-Kandangan Kabupaten 

Temanggung dengan nilai harga paket Rp.4.000.000.000,00- yang di 

umumkan di portal LPSE. Terjadilah sebuah penawaran beberapa CV 

yaitu CV. Assa Engineering dan CV. Jaya Pratama. Kedua CV tersebut 

lolos tahap adminsistratif dan teknis. 

 CV Assa Engineering lolos pada kualifikasi administrasi yaitu 

memenuhi persyaratan mulai dari memiliki izin usaha, memiliki Nomor 

Induk Usaha (NIB), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

mempunyai alamat kantor yang jelas terletak di Jl. Raya Peniron No.1 

Karangpoh Pejagoan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, secara hukum 

juga mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang 

dibutktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda 

Penduduk, dan mempunyai Surat Pakta Integritas untuk tidak 

melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada saat kualifikasi 

teknis, CV Assa Engeenering juga lolos dengan mampu membuktikan 

dokumen yang menjelaskan memiliki pengalaman sejenis, memiliki 

tenaga yang berkompeten di bidangnya, memiliki fasilitas untuk 
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melaksanakan pekerjaan, sertifikat keselamatan kerja dan sertifikat 

mutu. 

 CV Jaya Pratama lolos pada kualifikasi administrasi yaitu 

memenuhi persyaratan mulai dari memiliki izin usaha, memiliki Nomor 

Induk Usaha (NIB), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

mempunyai alamat kantor yang jelas terletak di Lingkungan Bebengan 

RT 03 RW 05 Kertosari Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, secara 

hukum juga mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak 

yang dibutktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda 

Penduduk, dan mempunyai Surat Pakta Integritas untuk tidak 

melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada saat kualifikasi 

teknis, CV Jaya Pratama juga lolos dengan mampu membuktikan 

dokumen yang menjelaskan memiliki pengalaman sejenis, memiliki 

tenaga yang berkompeten di bidangnya, memiliki fasilitas untuk 

melaksanakan pekerjaan, sertifikat keselamatan kerja dan sertifikat 

mutu. 

 Disaat proses penawaran pada kualifikasi kemampuan keuangan 

terdapat dalam pembukaan dokumen penawaran, CV. Assa Enginering 

dengan harga tawar paling rendah yaitu Rp.3.212.180.852,89. 

Sedangkan CV. Jaya Pratama, dengan harga tawar 

Rp.3.590.497.941,92 yang harga tawarnya lebih tinggi daripada 

CV.Assa Engineering.  
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 Akan tetapi pada tahap  reverse auction, CV. Assa Engineering 

dengan harga Rp. 3.212.180.852,89 sedangkan CV. Jaya Pratama 

3.200.302.741,96. Maka dari hasil reverse auction ini dapat di ambil 

kesimpulan pemenang penyedia dalam tender Pemeliharaan Jalan 

Maron-Kandangan Kabupaten Temanggung yaitu CV. Jaya Pratama 

3.200.302.741,96. dengan memenangkan pada tahap akhir yaitu reverse 

auction.  

 CV. Assa Engineering sebagai penyedia yang kalah bersaing dengan 

penyedia lawan di tahap Persyaratan Kemampuan Keuangan dengan 

harga tawar yaitu Rp.3.212.180.852,89 yang bisa dikatakan rendah 

karena dengan nilai Pagu Anggaran Rp.4.000.000.000,00- dan pada 

tahap reverse auction, denga  harga Rp. 3.212.180.852,89 sangat 

menyayangkan atau bisa dikatakan kecewa dengan Panitia ULP karena 

tidak memberikan informasi yang jelas  di kolom alasan karena hal itu 

menghadirkan tanda tanya yang wajib diselesaikan antara pihak Panitia 

ULP dengan pihak penyedia. Jika Panitia ULP dari awal pengumuman 

memberikan alasan yang jelas berkaitan dengan pemenang pemilihan 

paket penyedia tender, CV. Assa Engineering sebagai penyedia akan 

menerima keputusan dengan baik dan hormat. 

 Penyedia juga menyarakan agar Panitia ULP juga lebih paham 

berkaitan dengan menyelesaikan permasalahn teknis tata cara reverse 

auction karena dari kaca mata penyedia, teknis tata cara reverse auction 

ini kurang efisien untuk digunakan karena penyedia kerja dua kali 
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karena menawar paket pekerjaan berulang yang nantinya potensi untuk 

memenangkan sebuah paket pekerjaan menjadi rendah. Pengaruh 

mekanisme yang terjadi pada Panitia ULP terhadap masalah 

akuntabilitas sebenarnya masih memerlukan pembenahan dikarenakan 

akuntabel ini merupakan sebuah tolok ukur sesuai atau tidaknya 

aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan dengan 

pemerintah dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat 

dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi 

kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. 

 Dari penjelasan diatas, Mekanisme Pelaksanaan pemilihan penyedia 

di Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Pemeliharaan 

Jalan Maron-Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanannya masih 

terdapat kekurangan yaitu pada asas transparansi dan keterbukaan 

dalam hasil evaluasi yang tidak dijelaskan secara jelas berkaitan dengan 

reverse auction pada kolom alasan website, sehingga mempengaruhi 

akuntabilitas Panitia ULP selaku Kelompok Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dan walaupun telah sesuai dengan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

namun sayangnya masih kurang dengan adanya asas transparasi, 

keterbukaan dan akuntabilitas. 
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 Apabila hal tersebut dijelaskan akan tidak menimbulkan konflik 

dimasyarakat dikarenakan sebuah ketidak jelasan Panitia ULP dalam 

memberikan informasi. Sehingga diperlukan sebuah upaya agar hal 

tersebut terulang kembali yaitu : 

1. Aspek Hukum 

 Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak 

rakyat dan nilai-nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat yang 

dalam pencapaian tujuan (nasional) yang mempunyai sifat 

kemadirian, pembangunan berkelenjutan dan keadilan sosial 

merupakan salah satu pengertian dari Good Government untuk 

mencapai transparansi dan akuntabilitas. Sehingga, sifat 

kemandirian menurut good government harus dimiliki bagi semua 

pihak.  

 Pertama, bagi pihak birokrasi jadi tidak ada lagi perubahan 

aturan yang dilakukan pemerintah akan tetapi Panitia ULP dan Staf 

lalai untuk mengikuti perkembangan peraturan. Kedua, sifat 

kemadirian bagi Perancang Peraturan Perundang Undangan di 

Daerah  mempunyai kemandirian sehingga pemerintah Kota 

Temanggung  mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar bisa diikuti oleh semua 

pihak. 

 Sehingga apabila Panitia ULP selalu mengikuti dengan 

peraturan perundanng-undangan dan Pemerintah Kota 
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Temanggung memiliki Peraturan Darah yang mengatur berkaitan 

dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemrintah maka transparansi dan 

akuntabilitas dalam aspek hukum berjalan dengan baik. 

2. Aspek Sumber Daya Manusia (Aparat dan Birokrasi) 

 Pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan aspek 

fungsional dari Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya untuk 

mencapai tujuan, dan hal tersebut merupakan pengertian dari Good  

Government. Efektifitas dan efisiensi dalam aspek Sumber Daya 

Manusia khususnya aparat dan birokrasi ini harus di efektifitas dan 

efisienkan karena merupakan sebuah cerminan dari trasnparansi 

dan akuntabilitas sehingga pekerjaan yang mereka kerjakan tidak 

ada kesalahan, tidak menimbulkan kesalah pahaman dan bisa 

diterima disemua kalangan. 

 Maka diperlukan pelatihan Sertifikasi Pengadaan Brang/Jasa 

karena mengingat kurangnya pemahaman berkaitan dengan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan minimnya jumlah pegawai 

yang mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang 

disyaratkan, sehingga diharapkan Pemerintah lebih giat 

memberikan pelatihan berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

3. Aspek Sumber Daya Manusia (Masyarakat) 

Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu prinsip Good 

government sehingga diharapakn masyarakat memiliki peran yang 
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pro-aktif dalam setiap agenda/acara pemerintah terlebih dalam 

proses Pengadaan Barang/Jasa.  

 Akan tetapi masyarakat mempunyai kendala yaitu 

kurangnya pemahaman berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dan minimnya penyedia yang paham teknologi dan 

informasi, hal ini harus segera diatasi sehingga peran serta 

masyarakat dapat berjalan baik, harapannya Pemerintah bisa  

memberikan pelatihan atau sosialisasi berkaitan dengan Pengadaan 

Barang/Jasa sehingga prinsip dari Good Government partisipasi 

masyarakat bisa tercapai dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia 

Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Maron-Kandangan Kabupaten 

Temanggung Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dikemukakan, 

dapat disimpulkan: 

1. Pertimbangan Panitia untuk mengoperasionalkan prinsip good 

government dalam menentukan pemenang  Paket Penyedia pada 

Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Maron-Kandangan Kabupaten 

Temanggung tahun 2019 adalah penyedia memenuhi kualifikasi yang 

disyaratkan dengan pengadaan/barang yang diadakan dengan hukum 

dan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. 

Penyedia wajib memenuhi syarat administrasi, syarat teknis dan syarat 

keuangan yang dalam proses pelasanannya menggunakan prinsip-

prinsip good government salah satunya yaitu transparansi dan 

akuntabilitas karena dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

transparansi dan akuntabilitas sangat terlihat pentingnya karena 

berkaitan dengan laporan yang terbuka serta kemudahan masyarakat 

dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan seluruh proses 
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Pengadaan Barang/Jasa akan dapat meningkatkan transparansi dalam 

hal ini adalah menjadi salah satu koridor pemerintah untuk mewujudkan 

akuntabilitasnya dihadapan masyarakat. 

2. Kesesuaian Pelaksanaan Pemilihan Penyedia di Kota Temanggung 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikatakan cukup baik. Pasal 6 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menggunakan prinsip 

pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan 

akuntabel. Walaupun pelaksanannya sesuai dengan Ketentauan 

Peraaturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah tetapi sayangnya terdapat masalah 

akuntabilitas, dan transparan berkaitan dengan pengambilan keputusan 

dan hasil evaluasi, Panitia ULP pada Tender Pemeliharaan Jalan Maron-

Kandangan Kabupaten Temanggung di Kota Temanggung hasil 

evaluasi tidak dijelaskan sebab mengapa penyedia tersebut tidak 

memenangkan tender. Hal-hal seperti itu sebaiknya Panitia ULP 

melakukan pembenahan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Temanggung sebaiknya melakukan 

pelatihan atau pembinaan untuk menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berkompeten memiliki Sertifikat Keahlian 
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Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan. 

Sehingga bisa memahami ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dengan baik dan benar. 

2. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kota 

Temanggung sebaiknya mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga ada aturan yang 

jelas berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di Kota 

Temanggung. 

3. Bagi masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan hak-haknya sebagai 

penyedia apabila merasa tidak transparansi dan tidak terbuka Panitia 

ULP dalam memenagkan sebuah Tender, penyedia tidak takut untuk 

menanyakan verifikasi hasil evaluasi tender. Sehingga jelas dan bisa 

diterima oleh Penyedia dan Panitia ULP. 
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