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BAB I 
GAMBARAN UMUM P3DN 

A. Latar Belakang           

1. Penyerapan Belanja Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa 

Belanja pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Perencanaan dan 

penganggaran serta penggunaan belanja harus dikelola secara tertib, taat pada 

ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan agar belanja dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Belanja 

pemerintah juga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Semakin besar nilai dan kecepatan perputaran realisasi 

belanja di dalam negeri, semakin besar pula ekspansi ekonomi yang akan 

dicapai. 

Belanja pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang 

signifikan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan 31 

Desember 2021, realisasi belanja pemerintah daerah mencapai Rp1.005,24 

Triliun atau 81,72% dari total anggaran Tahun 2021. Masih terdapat ruang 

penyerapan belanja sebesar Rp224,87 Triliun yang seharusnya dapat 

dioptimalkan, terutama dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri. 

Tabel 1 
Realisasi Belanja Daerah (per Tanggal 31 Desember 2021, dalam triliun rupiah) 

No. Pos Belanja Anggaran Realisasi % 

1. Belanja Operasi 839,48 721,38 85,93 

2. Belanja Modal 196,82 126,88 64,47 

3. Belanja Tak Terduga 12,09 9,55 79,02 

4. Belanja Transfer 181,73 147,42 81,12 

  1.230,11 1.005,24 81,72 

Sumber:  Diolah dari SIKD DJPK, Kementerian Keuangan, dalam Buku Hasil 
Pengawasan BPKP. 

Salah satu faktor kunci kesuksesan penyerapan belanja terletak pada 

kelancaran proses pengadaan barang dan jasa. Kelancaran pada tahapan 



perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa 

perlu dikawal sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam 

rangka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

2. Penggunaan Produk Dalam Negeri 

Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) yang disosialisasikan oleh Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Tahun 2022, dari total anggaran belanja 

pemerintah daerah secara nasional sebesar Rp535,4 Triliun, terdapat potensi 

belanja modal serta barang dan jasa sebesar Rp200 Triliun yang dapat 

diarahkan untuk penggunaan produk dalam negeri. Alokasi pada pemerintah 

daerah di wilayah Jawa-Bali berada di urutan pertama yang berpotensi 

melakukan pembelian produk dalam negeri senilai Rp86,3 Triliun (43%), 

disusul Sumatera senilai Rp47 Triliun (24%), dan Rp66,7 Triliun (33%) sisanya 

tersebar pada wilayah lainnya, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 

Rp3,4 Triliun. 

Gambar 1 
Perbandingan Anggaran Belanja PBJ antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

 

Sumber:  Diolah dari data LKPP dalam Paparan Rapat Koordinasi Pembelian 
dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Mendukung 
Gerakan Bangga Buatan Indonesia. 



3. Tantangan Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri 

Melalui belanja serta rencana pengadaan barang dan jasa yang dikelola 

dengan baik, pemerintah memiliki daya beli yang besar untuk menciptakan 

permintaan terhadap produk dalam negeri sehingga dapat memberikan 

stimulus terhadap proses industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, investasi, 

dan pertumbuhan UKM/IKM/artisan baru. Hal ini sesuai dengan kewajiban 

penggunaan produk dalam negeri yang sudah diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 2018 yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dengan nilai 

TKDN minimal 25% dengan nilai penjumlahan Tingkat Komponen Dalam 

Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%. 

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mewajibkan 

pengalokasian anggaran belanja sebesar 40% untuk produk UMKM/Koperasi. 

Menurut Kementerian Keuangan dan LKPP, terdapat tiga tantangan besar 

dalam perwujudan cita-cita besar penggunaan produk dalam negeri, yakni: (1) 

ketersediaan industri, (2) kemampuan produksi, dan (3) penayangan produk 

dalam e-purchasing dan e-tendering yang sesuai dengan kebutuhan belanja 

daerah. Untuk itu, diperlukan langkah nyata dalam menerapkan prinsip dan 

mekanisme aksi afirmasi yang terintegrasi untuk menggiatkan penggunaan 

produk dalam negeri. Aksi afirmasi yang diprakarsai oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditujukan untuk dapat 

memenuhi penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp400 Triliun dengan 

komposisi belanja pemerintah pusat dan daerah masing-masing sebesar 

Rp200 Triliun. Dengan penetapan target ini diharapkan pertumbuhan ekonomi 

nasional meningkat sebesar 1,6% -1,8%. 

  



Gambar 2 
Alur Sistem Pengadaan Terintegrasi 

 

Sumber:  Paparan Rapat Koordinasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk 
Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia. 

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan kerja sama 

banyak pihak, termasuk BPKP. Dalam Alur Sistem Terintegrasi Pengadaan, 

BPKP berkontribusi dalam melakukan monitoring PBJ melalui basis data, 

termasuk e-kontrak dan e-payment, termasuk melaksanakan pengawasan dan 

pendampingan untuk belanja produk dalam negeri. Orientasi pengawasan 

perlu didesain untuk menjawab tantangan sehingga kerangka kerja 

pengawasan disusun dengan mempertimbangkan dukungan kebijakan, 

implementasi, dan kepatuhan penggunaan produk dalam negeri dari perspektif 

pengguna/konsumen (sisi demand), produsen/supplier (sisi supply), dan 

penyerapan pasar (sisi marketplace). 

Gambar 3 
Desain Pengawasan terhadap Kebijakan, Implementasi, dan Kepatuhan 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 

 



Secara bertahap BPKP akan melakukan rangkaian pengawasan Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hasil pengawasan BPKP akan 

diserahkan kepada pemangku kepentingan terkait. Adapun rangkaian kegiatan 

pengawasan ini diinisiasi dengan penyelenggaraan Focus Group Discussion 

(FGD) P3DN oleh seluruh unit Perwakilan BPKP secara serentak. 

B. Maksud dan Tujuan                           

Maksud diselenggarakannya FGD P3DN adalah mendapatkan gambaran besar 

terkait dengan implementasi P3DN di daerah dari pemangku kepentingan terkait 

serta melakukan penilaian awal terhadap efektivitas dan akuntabilitas P3DN di 

daerah. 

Tujuan penyelenggaraan FGD P3DN secara rinci adalah: 

1. Menyelaraskan pemahaman proses bisnis dari P3DN di daerah dalam konteks 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); 

2. Memperoleh testimoni implementasi P3DN di daerah dari perspektif 

pengguna/konsumen (sisi demand), produsen/supplier (sisi supply), dan 

penyerapan pasar (sisi marketplace); 

3. Mendapatkan capaian realisasi implementasi P3DN dihubungkan dengan 

proporsi belanja daerah (pengadaan barang/jasa); 

4. Mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasi P3DN di daerah.                                      

C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

1. Metode Pelaksanaan 

Metode FGD P3DN dalam Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia 

dilaksanakan secara hybrid, dengan komposisi sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan secara luring diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah, perwakilan Pemerintah Kota Palu, perwakilan Pemerintah 

Kabupaten Donggala, perwakilan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, 

perwakilan Pemerintah Kabupaten Sigi, dan perwakilan produsen/pelaku 

usaha/UMKM Provinsi Sulawesi Tengah; 

b. Pelaksanaan secara daring diikuti seluruh pemerintah kabupaten/kota lain. 

2. Waktu dan Tempat 

FGD P3DN dalam Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia 

dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 

15 Maret 2022. Secara luring, pelaksanaan FGD di Aula Kantor Perwakilan 



BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, secara daring, pelaksanaan 

FGD melalui alamat/tautan zoom yang disampaikan melalui WhatsApp dan 

atau e-mail sesuai data konfirmasi kehadiran peserta. 

  



BAB II 
PELAKSANAAN FGD DAN ANALISIS TATA KELOLA P3DN 

 

A. Pelaksanaan FGD 

1. Rangkaian Kegiatan 

Rangkaian kegiatan FGD P3DN dalam Mendukung Gerakan Bangga Buatan 

Indonesia adalah sebagai berikut:         

No. Waktu Acara 

1. 08.30-09.00 Registrasi 

2. 09.00-09.15 Pembukaan 

3. 09.15-09.20 Mendengarkan Indonesia Raya 

4. 09.20-09.30 Doa 

5. 09.30-09.40 Sambutan Kepala Perwakilan 

6. 09.40-10.00 Overview P3DN 

7. 10.00-12.00 Focus Group Discussion: Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Mendukung 

Gerakan Bangga Buatan Indonesia 

8. 12.00-12.15 Penutup 

 

2. Moderator dan Narasumber Kegiatan 

Kegiatan FGD P3DN dalam Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia 

dilaksanakan dengan metode diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang 

dipandu oleh moderator, yakni Bapak Memet Rusmana (Koordinator 

Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi pada 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah). Narasumber dalam kegiatan ini 

terdiri dari: 

a. Bapak Evenri Sihombing selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 

Sulawesi Tengah; 

b. Bapak Dheny Purnomo selaku Auditor Muda pada Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Tengah dengan judul materi “Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Mendukung Gerakan Bangga Buatan 

Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022”. 



Peserta yang hadir dan mengisi kuesioner dalam FGD P3DN dalam 

Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia sebanyak 102 orang baik 

secara luring maupun secara dari, terdiri dari: 

a. Peserta Luring 

1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 12 orang; 

2) Perwakilan Pemerintah Kota Palu sebanyak 6 orang; 

3) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 10 

orang; 

4) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sigi sebanyak 9 orang; 

5) Produsen/Pelaku Usaha/UMKM Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 

2 orang. 

b. Peserta Daring 

1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 12 orang; 

2) Perwakilan Pemerintah Kota Palu sebanyak 6 orang; 

3) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Banggai sebanyak 8 orang; 

4) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 5 

orang; 

5) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut sebanyak 9 orang; 

6) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Buol sebanyak 7 orang; 

7) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Donggala sebanyak 2 orang; 

8) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Morowali sebanyak 3 orang; 

9) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 5 orang; 

10) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 10 

orang; 

11) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Poso sebanyak 4 orang; 

12) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sigi sebanyak 9 orang; 

13) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 3 orang; 

14) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Toli-Toli sebanyak 3 orang; 

3. Pembukaan dan Sambutan 

Dalam arahannya, Bapak Evenri Sihombing selaku Kepala Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa hal, yaitu: 

a. Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Singapura merupakan 

negara maju yang sampai sekarang masih memproteksi produk dalam 

negeri. Demikian, Indonesia juga perlu memproteksi produk dalam negeri 



terutama setelah pandemik COVID-19 terjadi, khususnya dalam bidang 

kesehatan. Porsi penggunaan dana dari APBD khususnya belanja modal 

alat kesehatan masih kecil untuk penggunaan produk dalam negeri. 

b. Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah didorong segera 

membentuk Tim P3DN. Kualitas produk Indonesia juga tidak kalah dengan 

kualitas produk luar negeri. Penggunaan produk dalam negeri akan 

menyerap tenaga kerja dalam negeri dan mendorong kemajuan produksi di 

Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bangga menggunakan produk dalam 

negeri sehingga perputaran uang akan berada di dalam negara dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tumbuh. 

c. Gerakan Bangga Buatan Indonesia dapat dimulai dari pembuatan Tim 

P3DN yang didukung dengan Surat Keputusan.  

d. Komponen produksi dalam negeri ada 3, yaitu material, tenaga kerja, dan 

alat.  

4. Overview P3DN 

Dalam paparannya yang berjudul “Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 

Negeri (P3DN) Dalam Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia Wilayah 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022”, Bapak Dheny Purnomo selaku Auditor 

Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan 

beberapa hal, yaitu:                                                                                                                             

a. Permasalahan dan Tujuan Utama 

- Permasalahan Utama adalah belum optimalnya belanja Pemerintah 

Pusat dan Daerah untuk produk dalam negeri. 

- Untuk 2022, potensi pembelian produk dalam negeri sebesar 

Rp1.062,2 Triliun dengan alokasi anggaran Pemerintah Pusat sebesar 

Rp526,8 Triliun yang terkonsentrasi pada 10 K/L (77,4%). Adapun 

alokasi anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp535,4 Triliun. 

- Tujuan utama adalah menerapkan prinsip dan mekanisme terintegrasi 

aksi afirmasi untuk membeli produk dalam negeri sebesar Rp400 

Triliun dengan komposisi Rp200 Triliun Pemerintah Pusat dan Rp200 

Triliun Pemerintah Daerah. Hal ini akan menambah tingkat 

pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,6%-1,8%. 

 

 



b. Tujuan P3DN 

- Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, 

badan usaha, dan masyarakat. 

- Memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar 

domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan 

meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 

- Memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan 

barang modal, bahan baku, komponen, teknologi, dan SDM dari dalam 

negeri. 

c. Regulasi P3DN 

- PP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri turunan dari 

Pasal 86 UU Nomor 3 Tahun 2014 (pasal 57 dan pasal 61). 

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (pasal 65, 66, dan 67). 

- SEB Mendagri dan LKPP Nomor 27 dan 1 tanggal 25 Februari 2022 

tentang Gerakan Nasional BBI pada Pengadaan Barang/Jasa di 

Lingkungan Pemda. 

d. Desain Pengawasan Terhadap Kebijakan dan Implementasi P3DN 

- Tujuan Pengawasan 

Memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Peningkatan 

Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka Bangga 

Buatan Indonesia (BBI). 

- Objek Pengawasan P3DN 

 88 K/L. 

 542 Pemerintah Daerah. 

 BUMN Tertentu. 

- Sasaran Pengawasan 

Risiko Fraud: Mendeteksi tindak kecurangan dalam implementasi 

P3DN, serta mengidentifikasi langkah mitigasinya. 

- Isu Supply PDN 

Kemampuan industri dalam menyediakan produk dalam negeri, baik 

secara kualitas dan kuantitas. 



Sasaran Pengawasan 

Memastikan kesiapan industri dalam negeri dan UMKM dalam 

memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. 

- Isu Aksesibilitas PDN terhadap Pasar 

Kemudahan PDN untuk memasuki pasar PBJ Pemerintah. 

Sasaran Pengawasan 

Memastikan PDN mudah memasuki pasar PBJ Pemerintah. 

- Isu Kapasitas Pasar 

Kemampuan pasar (LKPP & marketplace lainnya) dalam memfasilitasi 

transaksi PDN, serta keberpihakannya pada PDN. 

Sasaran Pengawasan 

Memastikan pasar: (i) mampu memfasilitasi transaksi PDN, (ii) berpihak 

pada PDN, dan (iii) transparan dalam proses fasilitasi PBJ. 

- Isu Kemudahan Penggunaan 

Kemudahan penggunaan aplikasi dan transaksi belanja bagi 

K/L/D/BUMN dalam mencari barang. 

Sasaran Pengawasan 

Memastikan kemudahan penggunaan aplikasi dan transaksi belanja bagi 

K/L/D/BUMN. 

- Isu Kepatuhan PDN 

Kepatuhan K/L/D/BUMN dalam menjalankan kebijakan P3DN. 

Sasaran Pengawasan 

Memastikan kepatuhan K/L/D/BUMN dalam menjalankan kebijakan 

P3DN. 

5. Gambaran Implementasi P3DN dari peserta FGD 

a. Perwakilan dari masing-masing daerah antara lain Kabupaten Parigi 

Moutong, Donggala, Sigi, Morowali Utara, Banggai Laut, Tolitoli, Buol, 

Banggai, Morowali, Tojo Una-Una, dan Kota Palu menyatakan bahwa saat 

ini progres P3DN sedang dalam proses penyusunan Surat Keputusan (SK) 

Tim P3DN. Belum ada Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi yang 

mengatur secara rinci tentang P3DN dan mengimplementasikannya pada 

kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). 

b. Beberapa OPD seperti Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Laut 

dan Pemda Kabupaten Buol mengalami kesulitan dalam menentukan 



siapa saja yang harus dimasukkan ke dalam Surat Keputusan Tim 

P3DN. 

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Tengah 

menyatakan bahwa e-katalog lokal sudah disusun dan mulai digunakan, 

terutama untuk pengadaan makanan dan minuman. Setiap penyedia yang 

berpartisipasi pada e-katalog harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini 

diharapkan dapat memudahkan apabila ada pengadaan barang dan jasa di 

kemudian hari karena penyedia sudah otomatis terseleksi. 

d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Morowali Utara 

mengatakan saat ini sudah membentuk tim verfikasi yang akan 

berkoordinasi dengan OPD di Morowali Utara untuk penyusunan e-katalog. 

Dan akan melaksanakan sharing knowledge dengan bagian PBJ di Provinsi 

yang telah mengimplementasikan P3DN. 

e. Inspektorat Daerah Morowali Utara belum pernah melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan P3DN di daerahnya. Inspektorat juga belum pernah 

mendapat arahan/bimbingan atas pengawasan P3DN dan mengharapkan 

peran BPKP agar dapat memberikan bimbingan teknis atau pelatihan 

mengenai pengawasan atas P3DN. 

f. OPD yang hadir pada kegiatan FGD mengharapkan untuk dapat diadakan 

bimbingan teknis terkait P3DN agar pelaksanaannya seragam dan terarah. 

g. Perwakilan dari penyedia produk dalam negeri yang selama ini sudah 

berpartisipasi dalam kegiatan PBJ mengalami kesulitan dalam proses 

penginputan harga pada SIRUP. 

6. Sesi Tanya Jawab 

Pertanyaan 

a. Apakah Inspektorat termasuk kedalam tim P3DN? (Mengingat perannya 

sebagai APIP). 

b. Dalam menyusun identifikasi kebutuhan, apakah harus mencantumkan 

produk dalam negeri? Dan apakah persyaratan minimal penggunaan 

produk dalam negeri sebesar 40% berlaku untuk masing-masing OPD? 

Karena terdapat OPD yang kesulitan untuk memenuhi kriteria tersebut. 

Misalnya Dinas Kesehatan yang dalam pengadaan alat-alat kesehatan 

sebagian besar masih menggunakan produk impor. 



c. Bagaimana peran Bappeda dalam implementasi P3DN, apakah ada 

regulasi yang mengatur mengenai peran Bappeda dalam segi 

perencanaan? 

Jawaban 

a. Tim P3DN dibuat di masing-masing OPD, begitu juga dengan Inspektorat 

sebagai pelaksana PBJ akan membentuk tim P3DN di internal Inspektorat 

sendiri. 

b. Setiap identifikasi kebutuhan harus dipastikan apakah produk yang akan 

digunakan tersedia di pasar atau tidak. Jika memang tidak tersedia, atau 

yang dipersyaratkan tidak terpenuhi maka dapat dibuat justifikasi. 

c. Bappeda dapat bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

untuk mengidentifikasi setiap kebutuhan OPD saat proses perencanaan. 

7. Rencana Selanjutnya 

a. BPKP akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 

untuk melakukan bimbingan teknis mengenai P3DN agar kegiatan yang 

akan dilaksanakan lebih terarah sesuai dengan juknis dan pedoman yang 

berlaku. 

b. BPKP akan melakukan pemantauan bersama dengan Inspektorat Daerah 

mengenai progres pelaksanaan P3DN di masing-masing Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk pemantauan dalam mencegah 

kecurangan. 

c. Pemda diharapkan dapat berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian untuk menjaring penyedia dalam rangka penyusunan e-

katalog. 

B. Analisis atas Kebijakan dan Kelembagaan P3DN 

Grafik. 1.1 
Responden Survei P3DN pada Pemda di Sulawesi Tengah 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan hasil FGD secara luring dan daring serta didukung dengan kuesioner 

yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah diperoleh 

gambaran bahwa secara umum kebijakan dan kelembagaan P3DN belum 

memadai sebagaimana penjelasan dalam uraian sebagai berikut: 

1. Kebijakan P3DN 

Seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah belum memiliki atau 

menetapkan kebijakan P3DN dalam bentuk peraturan atau keputusan kepala 

daerah Hal ini disebabkan Pemda belum mendapatkan informasi/sosialisasi 

yang cukup dari pemerintah pusat untuk menguatkan P3DN dalam bentuk 

penetapan kebijakan. Adapun progres penetapan kebijakan berdasarkan 

informasi dari FGD dan kuesioner adalah sebagai berikut: 

Grafik 1.2 
Progres Peraturan P3DN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun kebijakan terkait keberpihakan perlindungan atau prioritas 

penggunaan produk lokal sebagian pemerintah daerah telah mengatur hal 

tersebut akan tetapi belum memadai dengan gambaran sebagai berikut: 

Grafik 1.3 
Keberadaan Kebijakan Perlindungan Produk Lokal 
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Belum memadainya kebijakan perlindungan/prioritas penggunaan produk lokal 

disebabkan belum terbentuknya kelembagaan P3DN secara terpadu dan OPD 

terkait belum mendapatkan sosialisasi terhadap ketentuan perlindungan 

produk lokal. 

2. Kelembagaan P3DN 

Implementasi P3DN di Sulawesi Tengah belum seluruhnya didukung dengan 

kelembagaan yang berfungsi dalam mendorong penggunaan produk dalam 

negeri khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal ini 

disebabkan OPD terkait tidak mengetahui kewajiban untuk membentuk Tim 

P3DN secara terpadu yang melibatkan banyak pihak dan sebagian OPD 

berpandangan bahwa optimalisasi P3DN belum dibutuhkan tim terpadu, cukup 

dengan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan 

pengadaan barang dan jasa.  

Grafik 1.4 
Keberadaan Kelembagaan P3DN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik di atas, terdapat pemda yang memiliki kelembagaan P3DN yaitu 

Provinsi Sulawesi Tengah. Kelembagaan P3DN yang telah dibentuk meliputi 

Tim P3DN, Tim Pengelola e-katalog Lokal dan Tim Pengelola Kapasitas PBJ 

namun belum berperan secara efektif dalam mendorong penggunaan produk 

dalam negeri karena tugas dan peran yang tercantum dalam SK Tim belum 

disosialisasikan kepada pegawai/unit kerja yang terlibat. 

C. Analisis atas Implementasi P3DN  

1. Perencanaan 

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) adalah aplikasi Sistem 

Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (web based) yang 

fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum 
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pengadaan (RUP). Berdasarkan hasil FGD dan kuesioner diperoleh informasi 

bahwa sebagian besar rencana pengadaan pemda di Sulawesi Tengah telah 

dicantumkan dalam SIRUP sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini: 

Grafik 1.5 
Rencana PBJ dalam SIRUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namun masih terdapat kendala dalam melakukan akses atau integrasi rencana 

pengadaan dalam SIRUP diantaranya: 

a. Rencana pengadaan lambat ditetapkan, bahkan ada yang belum menyusun 

RUP. 

b. Sinkronisasi dengan sistem informasi keuangan daerah (SIPD, FIMS) 

masih sulit. 

c. Informasi rencana pengadaan tidak lengkap sehingga belum memenuhi 

beberapa informasi yang harus diinput dalam SIRUP. 

d. Pegawai unit kerja tidak memahami akses aplikasi SIRUP. 

2. Penganggaran 

Proporsi anggaran belanja pengadaan barang dan jasa dalam APBD yang 

dialokasikan untuk P3DN pada pemda di Sulawesi Tengah telah ada namun 

belum dapat diketahui angka persentase TKDN-nya. Hasil FGD dan kuesioner 

terkait proporsi P3DN dalam APBD sebagai berikut: 

Grafik 1.6 
Proporsi P3DN dalam APBD 
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3. Pelaksanaan 

a. Akses e-katalog 

Secara umum pengadaan barang dan jasa dalam mendukung P3DN pada 

pemerintah daerah Sulawesi Tengah telah mengacu kepada Peraturan 

Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

dan Peraturan LKPP No. 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog 

Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (e-katalog). Namun, 

sebagian besar pemda belum memiliki e-katalog lokal untuk mendukung 

produk lokal di Sulawesi Tengah. Pemprov Sulawesi Tengah telah 

berinisiatif untuk membuat e-katalog lokal namun terkendala kesulitan akses 

memasukkan produk ke dalam aplikasi tersebut. 

Beberapa kendala bagi pemda dalam penggunaan aplikasi e-katalog antara 

lain: 

- Barang yang dibutuhkan sesuai speksifikasi belum semuanya termuat di 

e-katalog; 

- Respon atas ketersediaan barang dalam e-katalog  dari pihak penyedia 

cenderung lambat; 

- E-katalog belum mengakomodasi semua barang yang dibutuhkan oleh 

pemerintah daerah; 

- Harga di e-katalog tidak sesuai dengan standar harga Pemda. 

Adapun saran dari peserta FGD atas aplikasi e-katalog sebagai berikut: 

- Aplikasi e-katalog agar lebih user friendly; 

- Jenis barang yang ada dalam e-katalog diharapkan selalu tersedia 

(ready stock); 

- Jumlah penyedia agar lebih banyak; 

- Agar memperbanyak produk lokal yang dapat dibeli melalui e-katalog; 

- Agar harga disesuaikan dengan wilayah daerah masing-masing. 

b. Fasilitasi SPSE 

Secara umum pendaftaran Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 

bagi calon penyedia barang/jasa di daerah Sulawesi Tengah dapat diakses 

dengan mudah. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi oleh calon 

penyedia yaitu aplikasi SPSE sulit diakses jika dilakukan secara bersamaan 

oleh banyak penyedia. 



 

c. Proporsi TKDN dalam Rencana PBJ 

Sebagian besar proporsi TKDN dalam rencana pengadaan barang dan jasa 

berada di atas 40% sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP tentang Percepatan Pelaksanaan 

Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 027/2929/SJ 

dan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021. Gambaran bobot TKDN 

pada pemda di Sulawesi Tengah berdasarkan hasil FGD dan kuesioner 

sebagai berikut: 

Grafik 1.7 
Persentase TKDN dalam Rencana PBJ 

 

 

 

 

 

 

Adapun bobot TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 

40% belum dapat dipenuhi oleh penyedia/badan usaha yang hadir pada saat 

FGD. 

4. Pembinaan 

Secara umum OPD yang menangani urusan Perindustrian dan UMKM, telah 

melakukan pembinaan (coaching clinic) kepada penyedia barang/jasa untuk 

peningkatan mutu/kualitas produk dalam negeri, serta fasilitasi sertifikasi 

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi produsen/pelaku usaha/UMKM 

di daerah namun masih pada sebagian kecil pelaku usaha. Beberapa bentuk 

pembinaan dari pemda adalah dalam bentuk peningkatan kualitas produk, 

packaging, manajemen mutu serta sertifikasi TKDN.  

Permasalahan yang diungkapkan terkait pembinaan P3DN terhadap pelaku 

usaha yaitu keterbatasan jumlah pegawai yang membina, kompetensi pegawai 

yang melakukan pembinaan peningkatan kualitas produk masih terbatas dan 

ketersediaan anggaran yang belum memadai. 
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5. Pengawasan Oleh APIP 

APIP Pemda di Sulawesi Tengah sebagaian besar belum melakukan 

pengawasan terhadap P3DN khususnya TKDN dalam pengadaan barang dan 

jasa sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini: 

Grafik 1.8 
Pengawasan APIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa APIP Daerah telah melakukan pengawasan terkait komponen TKDN 

dalam pengadaan barang dan jasa namun belum semua rekomendasi yang 

dihasilkan ditindaklanjuti. 

Grafik 1.9 
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

 

Adapun hambatan yang diungkapkan APIP terkait pengawasan P3DN adalah 

anggaran pengawasan yang sangat terbatas dan kompetensi auditor terkait 

P3DN masih belum memadai. 
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D. Permasalahan Implementasi P3DN 

Berdasarkan uraian diatas beberapa sebab yang disimpulkan dari kondisi 

implementasi P3DN di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:  

1. Pegawai dari OPD terkait dengan P3DN belum mendapatkan 

sosialisasi/bimbingan teknis secara memadai; 

2. Kelembagaan P3DN sebagian besar belum dibentuk, adapun pemda yang 

telah membentuk belum menjalankan perannya secara efektif; 

3. Kompetensi pegawai yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, 

fasilitasi P3DN, pengelolaan aplikasi SIRUP, pembinaan serta pengawasan 

belum memadai. 

E. Identifikasi Risiko Fraud 

Risiko fraud atas P3DN khususnya terkait pengadaan barang dan jasa di Sulawesi 

Tengah telah dirumuskan pada setiap tahapan dengan jumlah sebanyak 23 risiko 

sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini: 

Grafik 1.10 
Identifikasi Risiko Fraud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian risiko fraud dan mitigasinya tercantum pada Lampiran III 
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BAB III  
USULAN REKOMENDASI STRATEGIS 

Berdasarkan gambaran implementasi dan hambatan yang diuraikan pada bab 

sebelumnya, berikut ini usulan rekomendasi kebijakan strategis: 

1. Menetapkan kebijakan P3DN termasuk perlindungan terhadap produk lokal dan 

menyosialisasikannya pada seluruh OPD dan stakeholder terkait; 

2. Membentuk kelembagaan P3DN dengan melibatkan OPD terkait dan memuat 

pembagian tugas dan fungsi yang spesifik; 

3. Berkoordinasi dengan LKPP terkait kemudahan akses aplikasi e-katalog untuk 

produk-produk lokal; 

4. Meningkatkan kompetensi APIP terkait P3DN agar dapat melakukan pengawasan 

untuk mendukung pencapaian tujuan P3DN; 

5. Mempertimbangkan dalam regulasi LKPP untuk membuat evaluasi khusus atas 

komponen dalam negeri sebagai salah satu bobot dalam penentuan calon 

penyedia barang atau jasa; 

6. Mendorong Kementerian Dalam Negeri mencantumkan regulasi pengutamaan 

P3DN dalam penerbitan pedoman penyusunan APBD setiap tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 

SURAT UNDANGAN 
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LAMPIRAN III 

DAFTAR RISIKO FRAUD 
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IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD 

PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) 
KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN USAHA/DAERAH 

DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 
TAHUN 2022 

 
 

No Aspek/Tahapan Risiko Fraud Skenario Fraud Mitigasi Risiko 

1.  Kebijakan    

a.  Penyusunan  Tim P3DN pada 
Pemerintah Daerah/ Badan 

Usaha Milik Daerah 

Penetapan personal dalam tim 
yang memiliki kepentingan 

pribadi 

Pejabat daerah menetapkan personil 
yang sudah dikenal dalam Tim P3DN 

dengan maksud dan tujuan tertentu  

Menetapkan syarat khusus terkait 
kompetensi dan pengalaman 

terhadap personil yang tergabung 
dalam Tim P3DN 

b.  Penyusunan dukungan 
anggaran terkait P3DN  

Menyusun anggaran kegiatan 
titipan dari pihak tertentu  

 

Pejabat daerah menyusun kegiatan 
dan anggaran yang tidak terkait 

dengan P3DN (titipan)  dengan 
maksud dan tujuan tertentu 

Melakukan verifikasi dan validasi 
secara berjenjang dan melibatkan 

pihak independen dalam 
menyusun kegiatan dan anggaran 

P3DN 

  Melakukan suap/gratifikasi 
agar dapat memperoleh 
kegiatan titipan 

Pejabat daerah menerima 
uang/barang dari pihak tertentu 
terkait penyusunan anggaran 

kegiatan P3DN 

Menerapkan sistem 
whistleblowing  secara 
terintegrasi yang mudah diakses 

2.  Implementasi     

a.  Perencanaan PBJ    

 1) Menyusun Kebutuhan barang Penetapan kebutuhan barang 
yang mengarah kepada barang 

Pejabat daerah menyusun daftar 
kebutuhan barang yang 
mengarahkan kepada merk tertentu 

Melakukan verifikasi dan validasi 
secara berjenjang dan melibatkan 
pihak independen dalam 
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No Aspek/Tahapan Risiko Fraud Skenario Fraud Mitigasi Risiko 

tertentu untuk mengakomodir 

kepentingan pihak tertentu 

dan pengusaha tertentu dengan 

mengabaikan TKDN 

menyusun kebutuhan barang 

yang terkait P3DN 

 2) Menyusun RKA Manipulasi anggaran kegiatan 

pengadaan barang/jasa  

 

Pejabat daerah memanipulasi 

kegiatan dan anggaran yang tidak 
sesuai dengan TKDN yang ditentukan  

dengan maksud dan tujuan tertentu 

Melakukan verifikasi dan validasi 

secara berjenjang dan melibatkan 
pihak independen dalam 

menyusun kegiatan dan anggaran  

  Melakukan suap/gratifikasi 

agar dapat memperoleh 
kegiatan titipan 

Pejabat daerah menerima 

uang/barang dari pihak tertentu 
terkait penyusunan anggaran 

kegiatan pengadaan barang/jasa 

Menerapkan sistem 

whistleblowing secara 
terintegrasi yang mudah diakses 

 3) Menyusun HPS Memanipulasi data dukungan 

dalam menetapkan harga/jasa 
barang 

Pejabat daerah memalsukan data 

dukung untuk menetapkan harga 
barang/jasa yang diinginkan 

Melakukan verifikasi dan validasi 

secara berjenjang dan melibatkan 
pihak independen dalam 

menyusun HPS 
  Melakukan persengkongkolan 

dengan pihak tertentu dengan 

menetapkan harga yang yang 

tidak sesuai kondisi yang 
sebenarnya 

Pejabat daerah bersepakat dengan 

pihak tertentu untuk mengatur 

anggaran kegiatan yang sesuai 

diinginkan dengan tujuan 
kepentingan pribadi 

  Mark up harga Pejabat daerah menetapkan harga 
barang/jasa yang lebih tinggi dari 

yang seharusnya untuk kepentingan 
pribadi 
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No Aspek/Tahapan Risiko Fraud Skenario Fraud Mitigasi Risiko 

b.  Pemilihan Penyedia PBJ    

 1) Penyusunan justifikasi teknis Manipulasi justifikasi teknis 
untuk kepentingan pihak 

tertentu 

Pejabat daerah memanipulasi 
justifikasi teknis dengan 

mengabaikan TKDN yang ditetapkan 
agar pihak tertentu dapat turut serta 

mengikuti proses lelang 

Melakukan verifikasi dan validasi 
secara berjenjang dan melibatkan 

pihak independen dalam 
menyusun justifikasi teknis 

  Pemecahan nilai kegiatan/ 

proyek agar bisa dilakukan 
penunjukkan langsung 

Pejabat daerah mengatur nilai 

kegiatan yang sama dan memecah 
beberapa kegiatan dengan tujuan 

agar kegiatan tersebut dapat 
dilakukan dengan penunjukkan 

langsung kepada pihak tertentu  

 2) Penyusunan persyaratan 

lelang 

Manipulasi persyaratan lelang 

untuk kepentingan pihak 
tertentu 

Pejabat daerah menyusun 

persyaratan teknis yang mengarah 
kepada pihak tertentu untuk dapat 

dimenangkan dengan tujuan untuk 

kepentingan pribadi 

Melakukan verifikasi dan validasi 

secara berjenjang dan melibatkan 
pihak independen dalam 

menyusun persyaratan lelang 

 3) Pelaksanaan lelang Rekayasa proses lelang untuk 
kepentingan pihak tertentu 

Pejabat daerah mengatur proses 
lelang dengan tujuan agar pihak 

tertentu dapat dimenangkan dengan 
alasan kepentingan pribadi 

Melakukan verifikasi dan validasi 
secara berjenjang dan melibatkan 

pihak independen dalam proses 
lelang 

  Melakukan suap/gratifikasi dari 

pihak tertentu agar dapat ikut 
lelang 

Pejabat daerah menerima 

uang/barang dari pihak tertentu 
terkait pelaksanaan lelang 

Menerapkan sistem 

whistleblowing secara 
terintegrasi yang mudah diakses 
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No Aspek/Tahapan Risiko Fraud Skenario Fraud Mitigasi Risiko 

 4) Penilaian kualifikasi Manipulasi penilaian kualifikasi 

agar bisa memenangkan pihak 

tertentu 

Pejabat daerah memanipulasi 

penilaian kualifikasi dengan 

mengabaikan pemeriksaan nilai 
TKDN yang dipersyaratkan agar 

pihak tertentu dapat dimenangkan 

Melakukan verifikasi dan validasi 

secara berjenjang dan melibatkan 

pihak independen dalam proses 
penilaian kualifikasi 

 5) Penetapan pemenang Melakukan suap/gratifikasi 

agar bisa menjadi pemenang 
lelang 

Pejabat daerah menerima 

uang/barang dari pihak tertentu agar 
dapat dimenangkan dalam proses 

lelang 

Menerapkan sistem 

whistleblowing secara 
terintegrasi yang mudah diakses 

c.  Pelaksanaan Kontrak PBJ    

 1) Pengadaan barang/jasa Pengadaan fiktif Penyedia dan PPK mengatur 
pengadaaan seolah-olah 
dilaksanakan, namun uang negara 

digunakan untuk kepentingan 
pribadi  

Melakukan verifikasi dan validasi 
secara berjenjang dan melibatkan 
pihak independen dalam proses 

pengadaan 

  Manipulasi volume/kualitas 

barang/jasa yang diadakan 

Penyedia dan PPK mengatur 

pengadaaan dengan menurunkan 
volume/kualitas barang 
(mengabaikan nilai TKDN) seolah-

olah barang yang diadakan sesuai 
kontrak, dengan tujuan untuk 

mengambil keuntungan pribadi 

  Melakukan suap/gratifikasi 
agar barang yang diadakan 
dapat diterima 

Pejabat daerah menerima 
uang/barang dari pihak tertentu agar 
barang yang diadakan diterima 

Menerapkan sistem 
whistleblowing secara 
terintegrasi yang mudah diakses 
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No Aspek/Tahapan Risiko Fraud Skenario Fraud Mitigasi Risiko 

 2) Pertanggungjawaban Manipulasi bukti 

pertanggungjawaban 

Penyedia dan PPK memanipulasi 

bukti pertanggungjawaban 

(mengabaikan nilai TKDN) 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

agar seolah-olah barang yang 
diadakan sesuai kontrak 

Melakukan verifikasi dan validasi 

secara berjenjang dan melibatkan 

pihak independen dalam 
menerima barang/jasa 

d.  Pengawasan TKDN dan Sanksi    

 1) Pengawasan pada tahapan 
perencanaan, pemilihan dan 

pelaksanaan kontrak 

Melakukan persengkongkolan 
dengan pihak tertentu agar 

seluruh proses dapat berjalan 
untuk memenuhi kepentingan 

pihak tertentu 

Pejabat daerah yang melakukan 
pengawasan mengatur/ 

memanipulasi laporan pengawasan 
seolah-olah proses tahapan 

pelaksanaan P3DN sudah sesuai 
dengan yang telah ditentukan 
dengan tujuan untuk kepentingan 

pribadi 

Menerapkan sistem 
whistleblowing secara 

terintegrasi yang mudah diakses 

 2) Penerapan sanksi Manipulasi pemberian sanksi  Pejabat daerah memanipulasi 

laporan pemberian sanksi seolah-

olah sanksi telah diberikan kepada 
pihak penyedia yang telah 
melakukan pelanggaran dengan 

tujuan untuk kepentingan pribadi 

Melakukan verifikasi dan validasi 

secara berjenjang dan melibatkan 

pihak independen dalam 
menetapkan pemberian sanksi 
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DOKUMENTASI RANGKAIAN PELAKSANAAN  

FGD P3DN DALAM MENDUKUNG GERAKAN BANGGA BUATAN INDONESIA 

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 
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(Focus Group Discussion: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

(P3DN) dalam Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia-Luring) 
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Link Berita:  

https://www.bpkp.go.id/sulteng/berita/read/34615/0/Dukung-Program-BBI-

BPKP-Sulteng-Gelar-FGD-P3DN.bpkp 

 


