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Menimbang : a. bahwa reformasi di bidang pengadaan barang/jasa merupakan salah
satu prinsip dari azas transparansi dan partisipasi penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik (good governance) dan merupakan komitmen
yang telah dibangun berdasarkan kesepakatan Bupati dan Ketua
DPRD Kabupaten Bandung;

b. bahwa agar reformasi dapat berjalan sesuai dengan azas-azas
transparansi dan partisipasi dalam Program Prakarsa Pembaharuan
Tata Pemerintahan (P2TPD), maka kegiatan pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian harus terprogram dan sejalan dengan Kerangka
Kerja Reformasi yang ditctapkan oleh Pemerintah Pusat melalui
Edaran Deputi Meneg PPN/Kepala BAPPENAS;

c. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas, perlu menetapkan
Peraturan Rupati tentang Pelaksanaan Reformasi di bidang Pengadaan
Barang/Jasa di Kabupaten Bandung,:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 44378);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3866);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 39 Seri
D);

11. Keputusan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang/Jasa
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Tahun 2004 Nomor 41 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI
DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN
BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Transparansi adalah keadaan dimana semua pihak dapat mengetahui penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Bandung secara terbuka.

6. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam menyumbangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses
pengambilan keputusan publik sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan.



7. Reformasi adalah bentuk kegiatan yang bersifat membangun melalui perubahan-
perubahan untuk perbaikan dibidang sosial, politik dan agama menuju pemerintahan yang
baik (good governance).

8. Pemerintahan yang amanah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas
prinsip-prinsip : Berwawasan kedepan, terbuka / transparan, cepat tanggap/responsif,
bertanggungjawab/akuntabel, profesional/kompeten, efisien dan efektif, Desentralistis,
Demokratis, Mendorong partisipasi masyarakat, Mendorong kemitraan dengan swasta
dan masyarakat, Menjunjung Supremasi Hukum, Berkomitmen pada pengurangan
kesenjangan, Berkomitmen pada tuntutan pasar dan Berkomitmen pada Lingkungan
Hidup.

9. Prosedur adalah metode/tata cara yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

10. Satuan Kerja adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa

11. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta dan data-data dengan
menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik maupun audio visual.

12. Unit Penggerak Reformasi Pengadaan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
selaku Unit Kerja Pemerintah untuk mengarahkan implementasi reformasi pengadaan
barang/jasa,

BAB II

RUANG LINGKUP REFORMASI DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Ruang Lingkup Reformasi di bidang Pengadaan barang/jasa, meliputi:

1. Informasi ;

2. Prosedur;

3. Pengambilan Keputusan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi dibidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

(1) Hasil-hasil Kegiatan melalui prosedur/metoda pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
oleh Satuan kerja.

(2) Aspek-aspek perumusan, perencanaan, pengambilan kebijakan/keputusan meliputi :

a. Informasi berkaitan dengan seluruh proses perencanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa Satuan kerja;

b. Informasi proses perjanjian/kontrak yang diterbitkan berkaitan dengan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

(3) Metoda/tata Cara-cara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dirumuskan
dalam mekanisme yang menjamin pemerataan informasi pada masing-masing Satuan
kerja.



BAB III

TUGAS POKOK DAN KEWAJIBAN UNIT PENGGERAK (LOCAL POINT)

Bagian pertama

Tugas pokok

Pasal 4

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai unit penggerak (focal point) di bidang
reformasi pengadaan barang/jasa, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan perumusan dana penerapan reformasi kebijakan,
sistem dan prosedur pengadaan , standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak yang
wajib diterapkan oleh Satuan kerja dan memelihara sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan baik yang ditetapkan oleh Pusat maupun oleh Lembaga
Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) Tingkat Pusat;

b. Menyusun dan memelihara database pengaduan/sanggahan pengadaan dan pengaduan
masyarakat, termasuk tindak lanjut penanganan penyelesaian keluhan/sanggahan beserta
penerapan sanksi serta mendiseminasikan melalui buletin pengadaan triwulanan dan
media lainnya.

c. Menyebarluaskan kepada masyarakat tentang kesempatan dan hasil-hasil pengadaan
melalui penerbitan buletin pengadaan triwulan.

d. Mengamati, memantau dan melaporkan kesesuaian penerapan peraturan dan prosedur
pengadaan untuk memastikan bahwa semua Satuan kerja dan para penawar mematuhi
peraturan yang ada selama proses pengadaan dan selama pelaksanaan kontrak dan dijaga
agar selalu akuntable.

e. Sebagai bagian perannya dalam memantau kesesuaian penerapan peraturan dan prosedur
pengadaan, memastikan bahwa pemeriksaan proses pengadaan telah dijadwalkan dalam
program pemeriksaan reguler Bawasda serta hasilnya dimuat dalam laporan hasil
pemeriksaan Reguler Bawasda.

f. Mengkoordinasikan dan/atau menyediakan pelatihan proses pengadaan yang diperlukan
oleh Satuan kerja.

g. Menyelenggarakan survei tahunan pengalaman penawar dalam mengikuti pengadaan dan
pandangan masyarakat tentang praktik pengadaan serta mempublikasikan hasilnya dalam
buletin pengadaan triwulanan sebagai penghubung dengan pihak LPKPP.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Kewajiban Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai unit penggerak (focal point) di
bidang reformasi pengadaan barang/jasa, meliputi :

a. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penerapan reformasi di bidang pengadaan
barang/jasa pada Satuan kerja.

b. Tidak terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan/proyek, termasuk
dalam kepanitiaan pengadaan atau pemeriksa.



BAB IV ORGANISASI UNIT PENGGERAK REFORMASI PENGADAAN
BARANG/JASA

Pasal 6

BAB V

REFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

Langkah-langkah Reformasi di bidang pengadaan barang/jasa, meliputi :

a. Memberlakukan dokumen lelang standar sesuai format-format yang tercantum dalam
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

b. Menetapkan mekanisme untuk merekam dan menangani pengaduan dan sanggahan dalam
hal pengadaan beserta mekanisme pemberian sanksi kesalahan pengadaan sebagai
berikut:

b. 1. Sanggahan dilakukan oleh pihak-pihak peserta lelang dan dapat menunda
pelaksanaan pengadaan jika sanggahan belum terselesaikan.

b.2. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur
yang merugikan Negara dan/atau masyarakat yang dirugikan.

b.3. Pengaduan dapat dilakukan oleh anggota masyarakat yang bukan peserta lelang
baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama apabila telah terjadi penyimpangan
prosedur yang merugikan Negara/masyarakat.

b.4. Pengaduan masyarakat dapat diajukan kepada pimpinan Satuan kerja pengguna
barang/jasa, BAWASDA dan/atau Kepolisian jika penyimpangan yang terjadi
sudah menyangkut tindak pidana.

b.5. Sanggahan dan pengaduan dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Panitia/Pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan
wewenangnya;

- Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

- Terjadi praktek KKN diantara peserta lelang dan/atau dengan anggota
panitia/pejabat pengadaan/pejabat yang berwenang.

- Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak
adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

ASSISTEN EKBANG
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PEMBANGUNAN

KASUBAG
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KASUBAG EVALUASI
DAN PELAPORAN
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b.6. Panitia / Pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses
pelelangan dan hasil evaluasi dilakukan, Panitia/pejabat pengadaan wajib
menyampaikan bahan-bahan yang berkaitan dengan sanggahan para peserta lelang
dan pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang
berwenang memberikan jawaban atas sanggahan dan pengaduan tersebut.

b.7. Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban
tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja atas sanggahan peserta lelang.

b.8. Pengaduan masyarakat harus ditindak lanjuti secara proporsional sesuai dengan
masalahnya. Proses penyelidikan dan tindak lanjut atas proses pengaduan
masyarakat tidak harus menunda proses pelaksanaan pengadaan.

b.9. Ketentuan tindak lanjut atas sanggahan dan pengaduan adalah sebagai berikut :

- Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan penyedian barang/jasa karena kesalahan atau
kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang
memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang.

- Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota
panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan
peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan
pejabat/anggota panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan
penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang
berwenang mengganti panitia/pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk
melakukan evaluasi ulang.

- Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa dikenakan sanksi berupa
pencarian jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan
barang/jasa di Instansi Pemerintah selama 1 (satu) tahun.

- Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas
sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat
mengajukan sanggahan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 5 (lima)
hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut, sedangkan proses
pengadaan dapat melanjutkan tanpa menunggu hasil keputusan tersebut.

c. Penggunaan prosedur Pasca Kualifikasi untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai
dibawah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB VI

PENGAWASAN

Fungsi Pengawasan

Pasal 8

Fungsi Pengawasan yang dilakukan terhadap Satuan kerja Pengelola Barang/Jasa, meliputi
Pengawasan Fungsional.

Pasal 9

(1) Pengawasan Fungsional, dilakukan oleh Bupati ;

(2) Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh
Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) yang menyangkut pelaksanaan verifikasi atas
pelaksanaan reformasi di bidang pengadaan barang/jasa dan melaporkan kepada Bupati.



Pasal 10

Dalam melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bupati
Cq. Bawasda, dapat :

a. Meminta, menerima dan mengusahakan untuk memperoleh bahan-bahan dan atau
keterangan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pada Satuan kerja.

b. Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan publik
berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pada satuan kerja;

c. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat
preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa;

Pasal 11

(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan pengadaan
barang/jasa, melalui:

a. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik bersifat
preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan ;

c. Memantau proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12
(1) Setiap orang yang memberikan informasi mengenai pelanggaran ketentuan dalam

prosedur pengadaan barang/jasa dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap orang yang termasuk dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, memiliki hak-hak
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini
dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA
Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 33 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa

NIP. 19740717 199803 1 003


