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KONSEPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nilai korupsi persepsi indeks (CPI) kita yang
selama 2 (dua) tahun berturut-turut
mengalami stagnasi di nilai 37

Penindakan korupsi tahun 2017 yang
ditangani APH 495 ASN, 102 Kades, 37
anggota DRPD dan 30 KDH

Modus korupsi ditangani APH 2016:
Penggelapan = 514 kasus
Penyalahgunaan wewenang = 514 kasus
Mark up = 399 kasus
Proyek fiktif = 61 kasus
Penyalahgunaan anggaran = 229 kasus
Laporan fiktif = 139 kasus
Suap/graftifikasi = 68 kasus

Nilai temuan BPK terkait PBJ di Pemda
Tahun 2017
Kekurangan volume pekerjaan
= 693 kasus senilai Rp 416 M;
Denda keterlambatan
= 343 kasus senilai Rp 263 M;
Potensi kelebihan pembayaran ke rekanan
= 246 kasus senilai Rp 230 M;
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PBJ harus menghasilkan barang/jasa yang
tepat dari setiap rupiah yang

dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,
jumlah, waktu, harga, dan penyedia

PBJ bertujuan meningkatkan nilai
manfaat yang sebesar-besarnya (value for
money) dalam rangka pelayanan publik
dan pembangunan daerah secara
nasional.
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RAPOR MERAH AKUNTABILITAS PEMDA



Adanya intervensi karena kebutuhan
Sumber anggaran untuk mengembalikan
pembiayaan politik yang tinggi;
Hedonisme dan gaya hidup mewah
Sifat konsumtif

Kesempatan karena lemahnya
pengendalian intern
Integritas personil yang terlibat belum
terjaga
Belum menggunakan LPSE, SiRUP dan e 
katalog secara memadai;
Organisasi ULP belum memadai, masih
ad hoc atau hanya salah satu eselon IV di 
Biro;
Belum dilakukannya konsolidasi
pengadaan

Rasionalisasi

Tunjangan
cenderung kecil

Kompetensi sama
dengan sektor lain
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PENYEBAB & DAMPAK PENYIMPANGAN
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KEBIJAKAN KEMENDAGRI

Permendagri 35 Tahun 2018 

tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

“APIP Bekerja Mencegah Korupsi”

Pencegahan korupsi merupakan tugas kita semua khususnya
APIP

Menghadirkan sistem pencegahan korupsi yang efektif adalah
tugas APIP

Upaya pencegahan korupsi merupakan upaya bersama yang 
masih belum tuntas

Sebagai musuh bersama, maka korupsi harus kita lawan dan 
berantas sampai akar-akarnya termasuk oleh APIP
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perencanaan anggaran

pajak dan retribusi

daerah, 

pengadaan barang dan

jasa,

hibah dan bansos

perjalan dinas

FOKUS 
PENGAWA
SAN APIP

FOKUS PENGAWASAN APIP



Indikator Keberhasilan
Pengawasan APIP

Sasaran Fokus Peran APIP Indikator Capaian

PBJ Perencanaan

pengadaan

Reviu BMD sesuai kebutuhan bukan

keinginan

e-proc dan e-katalog Evaluasi Terdapat katalog lokal

Kelembagaan ULP Evaluasi ULP mandiri dan jafung

pengadaan



•Pencegahan korupsi merupakan tugas kita semua

•Menghadirkan sistem pencegahan korupsi yang efektif

•Upaya pencegahan korupsi merupakan upaya bersama yang masih belum tuntas

•Sebagai musuh bersama, maka korupsi harus kita lawan

Diterbitkannya permendagri nomor 35 tahun 2018

•Revisi Permendagri 99/2014 tentang ULP yang difokuskan pada penyesuaian kelembagaan

•Revisi Permendagri 8/2009 tentang Pedoman Pengawasan Pemda, Mandat kepada APIP untuk
melakukan probity audit dan melakukan pengawalan dari tahapan perencanaan sampai dengan
pemanfaatan barang/jasa

Bersama KPK dan LKPP melakukan penguatan terhadap bisnis proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah

•Khususnya dalam hal probity audit

Pembinaan teknis secara bertahap kepada APIP daerah

•Memasukkan penilaian tingkat maturitas kelembagaan ULP dalam aksi daerah

Bersama KPK dan KSP melalui rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi

•Telah melaksanakan upaya peningkatan kompetensi APIP daerah dalam melakukan audit PBJ

Kegiatan Korsupgah yang dikoordinasikan dengan KPK

•Sebagai salah satu tugas APIP yang sifatnya mandatory yang harus dibiayai oleh pemda dalam 
APBD sesuai  permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang penyusuna APBD

Memasukkan reviu PBJ

AGENDA BERSAMA KPK, BAPPENAS, DAN KSP

TERKAIT PENGUATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH



Pemda melaksanakan PBJ 

sesuai yang dibutuhkan

bukan yang diinginkan

ATENSI 
MENDAGRI

APIP mengawal PBJ agar 

konsisten antara dokumen

perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan sampai dengan

pemanfaatan
Daerah memberikan dukungan

penganggaran APIP, minimal 

terhadap 31 kegiatan mandatory

pengawasan ke dalam APBD

Pemerintah dalam proses penguatan

APIP, sehingga APIP lebih

independen dan obyektif. Proses ini

masuk tahapan harmonisasi di 

Kemenkumham.

Senantiasa meningkatkan 

integritas, kapasitas, dan 

profesionalisme




