
 

 
Inovasi dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah di Kota Yogyakarta 

 

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan 

aktivitas pemerintah yang penting dalam 

pembangunan daerah. Proses PBJ menghasilkan 

barang dan atau jasa yang berupa infrastruktur, aset 

dan konsultasi yang menunjang kegiatan 

pemerintahan serta pembangunan daerah. PBJ juga 

mendapatkan porsi 52 persen dari total APBN atau 

sekitar Rp1.214,1 triliun di tahun 20211. Persentase 

dan besaran alokasi tersebut dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat dalam proses pembangunan 

daerah. Namun, adapun beragam isu dan potensi 

penyelewengan dalam pelaksanaan PBJ menjadi 

hambatan dampak manfaat dari kegiatan PBJ.  

  

Indonesia Corruption Watch mencatat kasus dugaan korupsi pengadaan yang ditangani oleh aparat 

penegak hukum sebanyak 269 kasus dari 443 kasus di tahun 2020, atau sekitar 61 persen. Nilai kerugian 

negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut sebesar Rp1,1 triliun dari Rp18,6 triliun. Kerugian 

tersebut berpotensi untuk memiliki dampak pada kurang maksimalnya proses pembangunan di beberapa 

sektor dan daerah. 

 Ringkasan kebijakan ini bertujuan guna memberikan alternatif tindakan yang penting untuk 

diambil dalam upaya pencegahan korupsi di sektor PBJ. Pemerintah daerah melalui Kepala Daerah dan 

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran yang strategis dalam mengambil dan 

mengarahkan kebijakan tentang pengelolaan proses PBJ. Beberapa rencana aksi yang ada dalam 

kebijakan pengelolaan proses PBJ diharapkan dapat mencegah tindak pidana korupsi dan 

penyelewengan PBJ di suatu daerah.  

 

Isu-Isu dalam Pengadaan Barang/Jasa 

Proses Implementasi PBJ masih memiliki 

beberapa catatan korupsi terbesar. Hal tersebut 

tercatat dalam data ICW yang menunjukkan bahwa 

sebesar 61% dari persentase keseluruhan kasus 

korupsi di Indonesia tahun 2020 adalah kasus 

korupsi PBJ. IDEA & ICW melakukan penelitian 

secara independen terhadap 71 paket pengadaan 

Kota Yogyakarta dalam rentang tahun 2018 - 2020 

di bidang infrastruktur/pekerjaan konstruksi yang 

disinyalir memiliki potensi penyimpangan dengan 

total kontrak Rp 750.153.170.391,00 (Rp. 750 

 
1 https://nasional.kontan.co.id/news/nilai-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-pada-2021-mencapai-rp-1214-triliun 



 
miliar). Pengambilan data dihimpun melalui platform opentender.net ditambah beberapa indikator 

pendalaman penelusuran informasi. Dari total paket pengadaan yang dipantau, ditemukan ada ada 6 

(enam) jenis temuan yang berpotensi menimbulkan kecurangan. Jenis temuan tersebut antara lain: 1). 

Ada 5 pekerjaan tidak selesai tepat waktu (14 persen), 2). Dua pekerjaan yang terduga terlibat 

persekongkolan (6 persen), 3). 4 pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi (12 persen), 4). 4 catatan 

pekerjaan mangkrak (6 persen), 5). Kualitas pekerjaan buruk (9 persen) dan 6). Penyedia memiliki 

rekam jejak buruk (47 persen).  

Policy brief ini mendiskusikan beberapa persoalan yang muncul dalam proses 71 paket 

pengadaan barang/jasa yang ditelaah serta rekomendasi untuk perbaikan proses pengadaan barang/jasa 

di Pemerintah Kota Yogyakarta ke depannya. Beberapa isu yang dimunculkan memiliki keterkaitan 

dengan misi dan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 

tahun 2018 – 2022. Dua aspek prioritas 

pembangunan yang diangkat berkenaan 

dengan ekonomi kerakyatan yang berhubungan 

dengan daya saing daerah pada visi dan misi 

ke-2 serta mewujudkan Good & Clean 

Governance pada misi ke-7.2 

 

Pengadaan Barang/Jasa dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah 

 Pengadaan Barang/Jasa yang bertata kelola baik akan berkontribusi positif terhadap penguatan 

ekonomi dan daya saing daerah khususnya pelaku bisnis di Kota Yogyakarta3. Hal demikian, selaras 

dengan visi serta misi ke-2 Kota Yogyakarta mengenai ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah. 

Beragam aktivitas pengadaan dan pembangunan membutuhkan pelaku bisnis sebagai eksekutornya. 

Melalui kegiatan PBJ yang efektif dan efisien akan dapat menumbuhkan lembaga ekonomi industri, 

perusahaan kecil atau kecil menengah yang berpartisipasi dalam proses PBJ. Pada tahun 2020, Kota 

Yogyakarta dapat diasumsikan telah memberikan kesempatan pasar yang kompetitif dengan tingkat 

indeks Herfindahl-Hirschman (HHI)4 sebesar 541,675. Namun, penelitian tentang pemantauan PBJ 

yang dilakukan IDEA – ICW menunjukkan bahwa masih ada 2 pekerjaan yang terindikasi adanya 

persekongkolan dalam proses PBJ di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2018 - 2020. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan salah satu contoh kasus keterlibatan penyedia pada Pembangunan Gedung Kuliah 

Kampus Universitas Negeri Yogyakarta - Gunung Kidul Tahap I6. Jika dibiarkan, tindakan tersebut 

akan memiliki implikasi pada nilai HHI dan merusak persaingan pasar yang sehat. Sehingga kondisi 

demikian yang mendorong kepala daerah untuk mengambil langkah rekomendasi yakni: 

 

Rekomendasi 1: Kepala Daerah mendorong Inspektorat dan Bagian PBJ untuk memperbaiki Tata 

Kelola Proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mempertimbangkan potensi 

persekongkolan, khususnya dalam pengadaan infrastruktur. 

 

Rekomendasi 1.1: Kepala Daerah mendorong Bagian PBJ memberikan afirmasi positif dan 

peluang kepada kelompok UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna memastikan 

kompetisi pasar yang inklusif. 

 

 

 
2 https://umumprotokol.jogjakota.go.id/assets/instansi/def/files/rpjmd-2017-2022-2257.pdf diakses pada 16 September 2021 
3 Misi & Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Nomor 2 tentang Ekonomi Kerakyatan & Daya Saing Daerah dalam RPJMD  2017-2022 

4 ICW. Opentender.net. https://opentender.net/#/dashboard/info.  dimana nilai HHI kurang dari 1.500 diartikan pasar yang kompetitif, 

1500 - 2.500 dikatakan pasar dengan konsentrasi sedang (cukup kompetitif), dan yang melebihi 2.500 mengindikasikan tingkat konsentrasi 
pasar yang tinggi (kurang kompetitif). 
5 www.opentender.net. Diakses pada 16 September 2021. 
6 https://kepri.antaranews.com/berita/14873/terlibat-persekongkolan-tender-10-perusahaan-dikenai-sanksi diakses pada 20 September 

2021 

https://opentender.net/#/dashboard/info
http://www.opentender.net/


 
 

 

Pengadaan Barang/Jasa dalam Mewujudkan Good & Clean Governance 

Dinamika PBJ memiliki keterkaitan dengan pencapaian konsep pembangunan Good & Clean 

Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih7. Hal demikian memiliki keterkaitan 

dengan misi pembangunan ke-7 Kota Yogyakarta. Saat ini, tingkat kematangan Bagian PBJ Kota 

Yogyakarta dikategorikan sebagai “maturity” dengan nilai 7 dari 98. Kategori tersebut masuk dalam 

pembacaan sebagai tingatk kematangan yang cukup baik.   

 

 
 

  Namun demikian, berdasarkan Catatan Sistem Informasi Unit Kerja PBJ, LKPP-RI Kota 

Yogyakarta masih perlu melakukan perbaikan di bidang Manajemen Pengadaan dan Sistem Informasi 

PBJ. Penelitian IDEA & ICW menemukan adanya Pekerjaan tidak selesai tepat waktu (14%) salah 

satunya seperti penyedia yang menangani proyek Penataan pedestrian Jalan Jenderal Sudirman Segmen 

Gondolayu-Tugu, Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi (12%) dan Kualitas pekerjaan buruk (9%) sebagai 

contohnya adalah proyek Pembangunan SAH Jl. Indraprasta Cs yang dikeluhkan warga, dan Proyek 

mangkrak (6%) salah satunya adalah proyek Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

yang masuk dalam informasi laman BPK Yogyakarta bahwa proyek yang berjalan tahun 2019 tersebut 

tertunda hingga kini9, yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap aspek Manajemen 

Pengadaan UKPBJ Kota Yogyakarta masih perlu ditingkatkan. Serangkaian temuan dan permasalahan 

tersebut menjadi potret tidak maksimalnya manajemen pengadaan dalam memproses proyek PBJ. Tidak 

maksimalnya manajemen pengadaan yang efektif dan efisien dapat berkontribusi terhadap buruknya 

tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk memperbaiki proses implementasi dan evaluasi 

PBJ, maka langkah berikut perlu dilakukan: 

 

Rekomendasi 2.  Kepala Daerah mendorong Inspektorat selaku APIP bekerjasama dengan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman perbaikan manajemen pengadaan baik 

pada tingkat implementasi sampai dengan evaluasi pelaksanaan PBJ khususnya pada sektor 

infrastruktur/proyek konstruksi. 

 

Rekomendasi 2.1. Kepala Daerah mendorong Inspektorat selaku APIP bekerjasama dengan 

Organisasi Masyarakat Sipil untuk melibatkan dan membuka ruang kolaborasi masyarakat sipil 

atau asosiasi profesi dalam proses monitoring PBJ 

 

 
7 Misi & Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta nomor 7 tentang peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam 

RPJMD  2017-2022. 
8 Kematangan ini merupakan tingkat perkembangan performa UKPBJ yang diukur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) dalam sistem Sistem Informasi Unit Kerja PBJ (https://siukpbj.lkpp.go.id/) 
9 https://yogyakarta.bpk.go.id/3-proyek-gagal-lelang/ diakses pada 20 September 2021. 



 
  Selaras dengan upaya mewujudkan misi Kota Yogyakarta untuk meningkatkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, upaya perbaikan pada Sistem Informasi UKPBJ akan mengisi gap capaian 

tingkat kematangan PBJ Kota Yogyakarta. Perbaikan penelusuran informasi, dapat secara khusus untuk 

ditekankan dalam proses perbaikan dan penelusuran mendalam mengenai latar belakang rekam jejak 

penyedia/vendor—baik dalam daftar hitam dan jejak media massa—yang akan mengikuti proses 

seleksi/tender. Informasi demikian diharapkan menjadi pertimbangan yang serius bagi Pokja/Tim 

seleksi dalam memilih pemenang tender. Hasil penelitian IDEA – ICW menunjukkan bahwa terdapat 

47% penyedia memiliki rekam jejak buruk seperti, penyedia proyek Pembangunan Kantor Dinas 

Lingkungan Hidup dan Pembangunan SAH Jl. Indraprasta Cs yang telah disebutkan beberapa catatan 

sebelumnya juga memiliki catatan daftar hitam dan tercatat dalam media massa mangkrak; pekerjaan 

tidak sesuai spesifikasi dan tidak tepat waktu dalam mengelola proyek. Penyedia dengan beragam 

catatan tersebut justru lolos pada proses lelang PBJ Infrastruktur pada tahun 2020. Penyedia dengan 

rekam jejak buruk akan berpotensi proyek gagal atau bahkan penyimpangan dalam proses PBJ. 

Opentender.net menjadi salah satu platform alternatif untuk melakukan pemantauan penyelewengan 

PBJ. Selain itu, perkembangan internet seperti Google News, Google Map, Google Photos, dan 

platform lainnya juga sangat membantu proses penggalian data dan informasi secara mendalam. 

Kondisi demikian yang perlu disikapi oleh pengambil kebijakan yakni kepala daerah untuk mengambil 

tindakan rekomendasi yakni: 

 

Rekomendasi 3. Kepala Daerah mendorong Inspektorat untuk bekerjasama dengan bagian PBJ untuk 

mendorong penggalian data informasi pengadaan barang/Jasa Pemerintah secara inovatif baik melalui 

penggunaan Opentender.net sebagai salah satu platform alternatif dan penelusuran melalui Internet. 

 

Nilai-nilai keterbukaan, transparansi, efisiensi dan efektifitas manajemen birokrasi menjadi 

faktor kunci mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good & Clean Governance). 

Tiga rekomendasi yang telah diusulkan merupakan salah satu bentuk inovasi dan alternatif dalam upaya 

pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika Pemerintah Kota Yogyakarta 

menindaklanjuti rekomendasi tersebut, maka anggaran daerah sejumlah Rp. 750 Triliun atau sekitar 45 

% dari APBD Kota Yogyakarta tahun 202110 dapat dialokasikan lebih efektif dan efisien - tidak hanya 

mencegah korupsi namun juga memberikan peluang bagi pelaku bisnis, khususnya di Kota Yogyakarta, 

untuk berkompetisi dalam PBJ Pemerintah.  

 

 

 

Peneliti: 

Sinergy Aditya Airlangga  
(Peneliti di IDEA Yogyakarta) 
 

Pengarah: 

Tenti Novari K.  
(Direktur IDEA Yogyakarta) 
 

Christian Evert Tutoroong  
(Kepala Divisi Publikasi dan Investigasi, di Indonesian Corruption Wacth) 
 

Ahmad Haedar  
(Kepala Divisi Knowledge Management, di IDEA Yogyakarta) 

 
10 Perda Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tanggaran 2021 


