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BAB III 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

3.1  Deskripsi Satuan Kerja 

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka memiliki 

visi dan misi sebagai berikut : 

Visi BANGKA SETARA (Sejahtera dan Mulia) : 

Sejahtera : Kondisi Masyarakat yang terpenuhi Ketahanan Materil dan 

Spiritual yang ditunjukkan oleh Pertumbuhan Ekonomi tinggi, Meratanya Tingkat 

Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari Kemiskinan, SDM yang Berkualitas 

dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah. 

 

Mulia : Kondisi Masyarakat yang Memiliki Harkat dan Martabat serta 

Kedudukan yang Setara/Mulia/Tinggi karena Keberhasilan dalam Pencapaian 

Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial yang Ideal. Masyarakat yang Mulia 

Memiliki Kemampuan  dan Membentuk Karakter serta Peradaban yang 

Bermartabat dan Unggul dalam Menjadi Manusia yang Sehat, Berilmu 

Pengetahuan, Cakap, Kreatif dan Mandiri 

Misi : 

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi 

Informasi. 

b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas. 

c. Mewujudkan Pemeratan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah. 

d. Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional. 

e. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan. 

 LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah unit kerja yang 

dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi 

Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan 

barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam 

melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan 

pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk 
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LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat 

kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain 

memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa 

secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang 

berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.  

 Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel 

yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan atau 

e-purchasing (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 Nomor 13). 

Pejabat Pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut (Peraturan Presiden Nomor 

12 Tahun 2021 Pasal 12) : 

a) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; 

b) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untu 

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling 

banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); 

c) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk 

pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 

(seratus juta rupiah); dan 

d) Melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua 

ratus juta rupiah). 
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3.1.1  Alur Proses Pengadaan Langsung Pejabat Pengadaan 

Adapun Alur Proses Pengadaan Langsung Pejabat Pengadaan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Proses Pengadaan Langsung Pejabat Pengadaan 
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Gambar 3.2 Alur Proses Pengadaan Langsung Pejabat Pengadaan   
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3.1.2 Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik 

A. Ketentuan Umum 

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang 

bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan 

teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa secara elektronik yang dikelola oleh unit kerja yang 

melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik. 

3. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya 

disebut aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web 

yang dikembangkan oleh LKPP. 

4. Pengguna adalah perorangan/Badan Usaha yang diberikan hak akses 

pada aplikasi SPSE yang diberikan hak akses (User ID dan Password) 

oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik. 

5. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari 

Pengguna yang digunakan untuk mengakses aplikasi SPSE. 

6. Password adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh Pengguna 

untuk memverifikasi User ID pada aplikasi SPSE. 

7. Aplikasi Pengaman Dokumen adalah perangkat lunak yang digunakan 

untuk mengamankan dokumen penawaran yang terdapat pada aplikasi 

SPSE yang dikembangkan oleh LKPP dan Badan Siber dan Sandi 

Negara (BSSN) 

8. User ID dan Password aktif dapat digunakan Pengguna untuk 

mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan aktivitas lain dalam aplikasi 

SPSE 
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9. Pengguna dapat mengganti Password sesuai dengan keinginannya dan 

wajib menjaganya agar selalu bersifat rahasia. 

10. Waktu yang digunakan untuk proses Pengadaan Barang/Jasa melalui 

aplikasi SPSE adalah waktu pada unit kerja yang melaksanakan fungsi 

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. 

11. Pengguna dianggap telah memahami/mengerti dan menyetujui semua 

isi di dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan aplikasi SPSE, 

Panduan Pengguna aplikasi SPSE, dan ketentuan lain yang diterbitkan 

oleh LKPP pada saat User ID dan Password diberikan oleh unit kerja 

yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik. 

12. Afiliasi adalah Institusi yang melakukan perjanjian kerja sama dengan 

LKPP dalam pengembangan aplikasi SPSE dan aplikasi pendukung 

SPSE. 

B.  Keanggotaan Pengguna 

1) Registrasi Pengguna 

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa (Kepala UPPBJ), Kelompok Kerja 

Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan (PP), Auditor, 

Admin Agency, Verifikator, dan Helpdesk mengajukan 

permintaan sebagai Pengguna kepada pengelola unit kerja yang 

melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik dengan menunjukan surat tugas/surat keputusan/surat 

penunjukan yang berlaku. 

b. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran secara online pada aplikasi 

SPSE dan selanjutnya mengikuti proses verifikasi dokumen 

pendukung yang disyaratkan oleh unit kerja yang melaksanakan 

fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. 

2) Kewajiban Pengguna 
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a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

b. Tunduk dan taat pada semua peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik baik di 

wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia melalui 

aplikasi SPSE. 

c. Menjaga kerahasiaan User ID dan Password untuk menghindari 

penyalahgunaan User ID dan Password oleh pihak lain. 

d. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan 

informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan. 

e. Bertanggung jawab penuh atas isi transaksi yang dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi SPSE. 

f. Tidak memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik 

dan/atau tidak melakukan pelanggaran hukum lainnya. 

g. Setiap Pelaku Usaha yang menjadi peserta dalam proses pemilihan 

Pengadaan Barang/Jasa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) 

User ID dan Password pada aplikasi SPSE. 

h. Memahami dan menyetujui Pakta Integritas. 

3) Penundaan / Pembekuan / Pembatalan / Penonaktifan Keikutsertaan 

Pengguna 

a. Pengguna dapat dikenakan penundaan / pembekuan / pembatalan 

User ID dan Password apabila ditemukan/terindikasi membuat 

informasi / transaksi / aktivitas lain yang melanggar ketentuan 

peraturan perundangundangan. 

b. Pengguna dapat mengajukan penonaktifan User ID dan Password 

dengan cara mengajukan permohonan penonaktifan kepada unit 

kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan 

secara elektronik di tempat Pengguna terdaftar 

c. Dalam hal terjadi duplikasi Pengguna maka unit kerja yang 

melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara 
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elektronik dan/atau LKPP dapat melakukan aktivasi hanya pada 

salah satu User ID yang akan digunakan. 

C.  Tanggung Jawab dan Akibat 

a. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas keterlambatan / 

kesalahan / kerusakan penerimaan data pengadaan beserta segala 

akibatnya yang terjadi pada aplikasi SPSE yang disebabkan oleh 

Pengguna dan/atau pihak lain. 

b. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat 

adanya gangguan infrastruktur yang berakibat pada terganggunya 

proses penggunaan aplikasi SPSE. 

c. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas segala akibat 

penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengguna atau pihak lain. 

d. LKPP dan afiliasinya tidak menjamin aplikasi SPSE dan aplikasi 

Pengaman Dokumen berlangsung terus secara tepat dan andal tanpa 

adanya gangguan. 

e. LKPP dan afiliasinya berusaha meningkatkan dan memperbaiki 

aplikasi Pengaman Dokumen secara berkelanjutan. 

f. LKPP dan afiliasinya dapat membantu Pengguna terkait dengan 

penyelesaian kesalahan penggunaan atau penyelesaian keterbatasan 

fasilitas aplikasi namun tidak bertanggung jawab atas hasil yang 

diakibatkan oleh tindakannya. 

g. LKPP dan afiliasinya dapat melakukan suatu tindakan yang dianggap 

perlu terhadap: file-file yang dinyatakan tidak dapat didekripsi; 

ataufile-file yang dapat didekripsi dengan menggunakan aplikasi 

Pengaman Dokumen tetapi salah satu/beberapa/semua file tidak bisa 

dibuka oleh Pokja Pemilihan. 

h. Pengguna menanggung segala akibat terhadap file yang tidak dapat 

dilakukannya proses dekripsi atau tidak dapat dibukanya salah 

satu/beberapa/semua file akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian 

penggunaan aplikasi Pengaman Dokumen. 
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i. Pengguna bertanggung jawab atas segala resiko dan tidak terbatas 

pada tidak dapat dilanjutkannya proses Pengadaan Barang/Jasa 

apabila dalam penggunaan aplikasi SPSE tidak mengindahkan 

ketentuan ini. 

D.  Penyelesaian Perselisihan 

Penyelesaian Perselisihan yang terjadi antara Pengguna dan LKPP, atau 

LKPP dan afiliasinya diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. 

Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, Pengguna dan 

LKPP, atau LKPP dan afiliasinya dapat menyepakati untuk membawa 

kasus tersebut ke pengadilan atau Layanan Penyelesaian Sengketa yang 

berada di wilayah Indonesia. 

E.  Hak Cipta 

a. Pengguna atau pihak lain dilarang menggunakan, menyebarkan, 

memodifikasi sebagian atau seluruh kode sumber aplikasi SPSE 

tanpa izin tertulis dari LKPP. Pelanggaran atas ketentuan ini akan 

dituntut dan digugat berdasarkan peraturan hukum pidana dan 

perdata yang berlaku di Indonesia. 

b. Pengguna dilarang dengan cara apapun memanfaatkan, 

memperbanyak, atau berperan dalam penjualan/menyebarkan setiap 

data dan informasi yang diperoleh dari aplikasi SPSE untuk 

kepentingan pribadi dan/atau komersial. 

F. Perubahan Kebijakan Aplikasi 

a. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, 

memperbaiki aturan dan ketentuan aplikasi SPSE setiap saat, dengan 

atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

b. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, 

memperbaiki fasilitas yang disediakan aplikasi SPSE setiap saat, 

dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

c. Pengguna taat kepada aturan dan ketentuan yang telah ditambah, 

dikurangi, dan diperbaiki tersebut. Apabila Pengguna tidak setuju 

dapat mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai Pengguna. 
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d. Dengan maupun tanpa alasan, LKPP dan afiliasinya berhak 

menghentikan penggunaan aplikasi SPSE, aplikasi Pengaman 

Dokumen, dan hak akses Pengguna tanpa menanggung kewajiban 

apapun kepada Pengguna apabila penghentian operasional ini 

terpaksa dilakukan. 

 

 

3.2 Sejarah Singkat Lokasi Magang 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan yang terjadi, 

masyarakat akan sangat menuntut adanya transparansi dalam pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, 

pemerintah daerah perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, daerah, serta dapat 

dilaksanakan secara tepat dan selaras. Disamping itu perlu diperhatikan pula 

peluang dan tantangan yang dihadapi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi agar mampu menjalankan perannya membangun daerah dalam satu 

sistem penyelenggaraan yang berorientasi pada pemenuhan amanah dari seluruh 

elemen masyarakat. Pentingnya efisiensi kerja dalam kegiatan pengadaan 

barang/jasa di Kabupaten Bangka tidak hanya berdampak kepada penyelesaian 

kegiatan pengadaan secara cepat dan tepat, tetapi juga akan mempengaruhi citra 

profesionalisme dan kinerja pemerintah dan yang paling penting adalah 

berimplikasi kepada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan 

Pemerintah Kabupaten Bangka.  

 Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa melalui LPSE di 

Kabupaten Bangka tahun 2015 belum bisa dikatakan telah berjalan dengan baik, 

mengingat masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan 

proses pengadaan barang/jasa antara lain adalah : 

a. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang LPSE Kabupaten Bangka 

Keberadaan LPSE dalam mewujudkan pembangunan insfrastruktur di 

Kabupaten Bangka mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik akan meningkatkan 
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transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha 

yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (PBJP), mendukung proses monitoring dan audit serta dapat 

memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean 

and good government dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Pemanfaatan LPSE dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bangka  

menjadi harapan baru bagi terciptanya pengadaan yang efisien dengan 

penghematan biaya penggandaan dokumen, biaya transportasi peserta lelang 

dan biaya lain-lain serta dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah khususnya di 

Kabupaten Bangka.  

Namun tidak dapat dipungkiri, dalam memberikan pelayanan yang prima 

harus diikuti dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai guna 

mendukung kecepatan, ketepatan dalam melaksanakan proses E-procurement. 

Banyaknya keluhan yang disampaikan Panitia pengadaan bahkan Penyedia 

barang/jasa mengenai sulitnya mengupload data serta mengunggah file 

penawaran ke dalam aplikasi SPSE. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya 

jumlah server dan jumlah perangkat komputer serta LPSE Kabupaten Bangka 

belum memiliki jaringan internet tersendiri namun terhubung pada jaringan 

internet yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. Hal ini otomatis 

akan menjadi penghambat dalam upaya mengoptimalkan proses pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bangka dikarenakan jaringan internet 

yang dimiliki Sekretariat Daerah juga terhubung keseluruh Bagian yang ada di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. Apabila permasalahan ini tidak 

ditanggapi dan tidak segera diatasi dengan cermat maka akan memberikan 

dampak yang negatif bahkan dapat melahirkan permasalah-permasalahan baru 

dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bangka. 

b. Terbatasnya SDM yang menguasai Aplikasi LPSE di Kabupaten Bangka 

Terwujudnya keberhasilan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia 

dalam menyelenggarakan setiap tugas secara cepat, tepat, tertib serta kinerja 
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yang optimal. Kapasitas personil Dalam  pengoperasian dan pengelolaan sistem 

aplikasi LPSE mempunyai peran cukup penting dalam mengoptimalkan 

pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bangka. LPSE tidak 

hanya melayani panitia pengadaan pada instansi induk namun juga dapat 

melayani serta digunakan oleh panitia pengadaan instansi yang belum memiliki 

LPSE. Dengan demikian peran LPSE tidak hanya ke arah teknis untuk 

mengelola perangkat keras dan perangkat lunak (aplikasi software), namun juga 

dapat mengelola aspek-aspek non-teknis seperti memberikan pelatihan 

penggunaan SPSE, dan menertibkan kode akses bagi para pengguna baik di 

lingkungan instansinya maupun di instansi lain. 

Dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat 

dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan 

mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, oleh 

karena itu dalam mengoptimalkan pengadaan barang/jasa secara elektronik di 

Kabupaten Bangka tentunya akan  menjadi kendala apabila kapasitas personil 

yang mengelola dan mengoperasikan aplikasi LPSE jumlahnya terbatas, serta 

belum menguasai sepenuhnya sistem aplikasi LPSE. Masalah ini perlu 

dipikirkan secara baik dan bijak oleh lembaga terkait dan pihak-pihak yang 

menentukan kebijakan, sebab sumber daya manusia dalam bidang aparatur 

pemerintah dalam hal ini LPSE merupakan power bagi pelayanan publik demi 

suksesnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bangka. 

 Saat ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat 

dari kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang 

dapat dirasakan adalah masyarakat semakin cerdas dan perubahan pola pikir 

masyarakat kearah yang semakin kritis. Masyarakat semakin menuntut adanya 

transparansi dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Bangka. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah Kabupaten 

Bangka sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan 

yang dihadapi dalam membangunan daerahnya sehingga mampu menghasilkan 

kebijakan-kebijakan yang tepat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

khususnya di Kabupaten Bangka.  
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 Namun tidak dapat di pungkiri, pelaksanaan pengadaan barang/jasa di 

Kabupaten Bangka pada tahun 2015 belum sepenuhnya berjalan mulus, mengingat 

masih terdapat beberapa permasalahan yang harus dilakukan evaluasi dan 

penanganan yang tepat. Dalam mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah di Kabupaten Bangka tahun 2015, maka perlu dibenahi beberapa faktor 

meliputi : 

a. Membangun sarana dan prasarana yang memadai dalam penunjang LPSE 

Kabupaten Bangka 

Di Kabupaten Bangka Layanan Pengadaan Barang/Jasa (LPSE) e-

procurement telah memainkan peran penting dalam reformasi dan efisiensi 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerinntah (PBJP). Karena pada prosesnya e-

procurement memunculkan perasaan aman dan nyaman karena sistem 

elektronik ini mengedepankan transparansi, dan kompetisinya pun berlangsung 

adil dan terbuka. Disamping itu e-prucurement juga mengubah budaya kerja 

aparatur negara, sehingga tidak ada lagi toleransi keterlambatan dan 

memastikan semua proses, ketentuan, dan persyaratan dipenuhi. Seluruh proses 

pengadaan mulai dari pengumuman tender hingga pengumuman pemenang 

tercatat secara sistem, sehingga setiap kegiatan mencerminkan kinerja 

organisasi serta menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa, serta memudahkan audit oleh masyarakat, akuntan publik maupun 

oleh BPK nantinya. 

Menyikapi kondisi tersebut diatas, maka diharapkan adanya keseimbangan 

antara perencanaan dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang 

memadai demi kelancaran dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa 

secara elektronik di Kabupaten Bangka tahun 2015. Dengan membangun sarana 

dan prasarana LPSE yang memadai, antara lain mencakup perangkat TI, 

tersedianya perangkat komputer, server yang memadai, memiliki jaringan 

internet yang stabil dan tersendiri. Dengan kata lain apabila hal ini dilaksanakan 

dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka semua pihak yang terlibat 

pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik LPSE Kabupaten Bangka, 

Panitia Pengadaan, Pengguna Anggaran serta Penyedia barang/jasa akan 
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merasa lebih tenang tanpa adanya kendala dalam pelaksanaan E-procurement, 

mulai dari pengumuman paket pekerjaan  sampai dengan penetapan pemenang 

tender. 

b. Tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengoperasian 

aplikasi LPSE 

Kabupaten Bangka dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi dan 

keahlian teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Maka menjadi 

penting bagi siapa pun yang bergerak di bidang pengadaan khususnya yang 

bernaung di LPSE untuk memahami secara komperehensif panduan dan tata 

cara pengoperasian LPSE. Untuk itu diperlukan pengembangan sistem 

kelembagaan yang lebih baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang 

mumpuni dalam pengelolaan proses pengadaan melalui aplikasi LPSE, dalam 

hal ini perlu dilakukan peningkatan kualitas personil LPSE secara masif dengan  

berbagai pembekalan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan serta mengikuti 

bimtek terkait aplikasi LPSE. Melalui kegiatan tersebut diharapkan personil 

LPSE Kabupaten Bangka akan dapat mengidentifikasi dan mendorong 

kemajuan implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten 

Bangka. 

c. Membekali admin RUP dengan pelatihan yang berkelanjutan dalam 

mengoptimalkan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bangka 

Untuk menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan dari pengadaan 

barang jasa, maka dibutuhkan penguatan sumber daya manusia dalam 

penguatan kapasitas admin RUP, sehingga proses pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Bangka dapat berjalan maksimal. 

Menyikapi hal tersebut maka admin RUP harus dibekali pelatihan yang 

berkelanjutan mengenai aplikasi SIRUP yang di fasilitasi oleh LPSE. Selain itu 

admin RUP juga harus terus berkoordinasi dengan admin PPE SIRUP agar tidak 

terjadi kesalahan dalam menentukan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi 

SIRUP. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan 

paket-paket kegiatan pun dapat diselesaikan tepat waktu, dengan kata lain 
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KEPALA BAGIAN

SUB BAG PENGELOLAAN 

LAYANAN PENGADAAN 

SECARA ELEKTRONIK 

(LPSE)

SUBBAG PENGELOLAAN  

PENGADAAN BARANG 

JASA

SUBBAG PEMBINAAN 

DAN ADVOKASI 

PENGADAAN BARANG 

JASA

JABATAN 

FUNGSIONAL

apabila hal tersebut berjalan maksimal maka penyerapan anggaran di 

Kabupaten Bangka tahun 2015 akan berjalan optimal. 

 

3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 46 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Tipe A Kabupaten Bangka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin 

oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis 

administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengoordinasian instansi terkait 

di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/ 

jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Pembinaan dan 

Advokasi Pengadaan Barang/Jasa. 

 

3.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bagian Pengadaan Barang  

dan Jasa; 
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2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah bidang 

pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;  

3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Pengadaan Barang 

dan Jasa;  

4. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa;  

5. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian operasional Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE);  

6. Pemfasilitasian penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan 

menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);  

7. Penyiapan bahan-bahan penyusunan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE) dan infrastrukturnya;  

8. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);  

9. Pelaksanaan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) 

Pemerintah Daerah; 

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan 

tugasnya;  

11. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah 

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :  

a. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);  

b. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 

c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa. 

Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan secara keseluruhan tugas masing-

masing Sub Bagian : 

a. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

a) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pada Sub Bagian 

Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE); 

b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta mengolah data dan informasi 
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yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan bidang Pengelolaan 

Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE); 

c) Menyiapkan bahan dan fasilitasi koordinasi penyusunan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan 

urusan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE); 

d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi 

Pengadaan Barang dan Jasa dan infrastrukturnya; 

e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 

pemerintah secara elektronik; 

f) Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh 

sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa; 

g) Menyiapkan bahan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem 

informasi; 

h) Memberikan pelayanan informasi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah 

kepada masyarakat luas; 

i) Mengumpulkan dan mengelola informasi kontrak; 

j) Melaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam 

penggunaan system informasi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintahan 

meliputi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), E-katalog, E-monev dan Sistem 

Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP); 

k) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil 

pengadaan; 

l) Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan dan 

informasi kontrak; dan 

m) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil serta melaksanakan 

tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

b. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 

a) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pada Sub Bagian 

pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;  
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b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta mengolah data dan informasi 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa;  

c) Menyiapkan bahan dan fasilitasi koordinasi penyusunan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan 

Pengadaan Barang dan Jasa;  

d) Menginventarisasi paket Pengadaan Barang dan Jasa;  

e) Menyiapkan bahan pelaksanaan riset dan analisis pasar barang dan jasa;  

f) Menyiapkan bahan penyusunan strategi Pengadaan Barang dan Jasa;  

g) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa;  

h) Menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen  

pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;  

i) Menghimpun dan meneliti berkas permohonan pemilihan penyedia 

barang jasa dari Perangkat Daerah;  

j) Melaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam 

penyusunan rencana umum pengadaan;  

k) Menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;  

l) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan 

Jasa pemerintah; dan  

m) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 

a) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pada Sub Bagian 

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;  

b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta mengolah data dan informasi 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan pelaku Pengadaan 

Barang dan Jasa;  
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c) Menyiapkan bahan dan fasilitasi koordinasi penyusunan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pembinaan pelaku Pengadaan Barang dan Jasa;  

d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku Pengadaan 

Barang dan Jasa pemerintah, terutama para pengelola Pengadaan Barang 

dan Jasa dan personel pada Bagian;  

e) Menyiapkan bahan pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan 

Barang dan Jasa;  

f) Menyiapkan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan 

Barang dan Jasa;  

g) Menyiapkan bahan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;  

h) Menyiapkan bahan pengelolaan personil Pengadaan Barang dan Jasa; 

i) Menyiapkan bahan fasilitasi implementasi standarisasi layanan 

pengadaan secara elektronik;  

j) Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ);  

k) Menyiapkan pokja pemilihan dan pejabat pengadaan;  

l) Menyiapkan bahan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui 

mediasi;  

m) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi 

proses Pengadaan Barang dan Jasa; dan  

n) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

 

3.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki Sumber Daya Manusia 

(SDM) 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 tenaga honorer Pemerintah Daerah. 

Dari 20 Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 12 orang tenaga fungsional pengadaan 

barang dan jasa, 4 orang sebagai pejabat struktural, dan 4 orang sebagai staf 

pelaksana. 
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Rincian pegawai PNS Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 sebagai 

berikut 

1) Berdasarkan Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 

 

 

2) Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Sumber Daya Manusia (SDM) 

3) Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Sumber Daya Manusia (SDM) 

NO JENJANG 

PENDIDIKAN 

JUMLAH 

1. SMA 0 

2. D3 1 

3. S1 18 

4. S2 1 

 TOTAL 20 

NO PANGKAT DAN GOLONGAN JUMLAH 

1. GOL IVB 1 

2. GOL IIID 7 

3. GOL IIIC 6 

4. GOL IIIB 2 

5. GOL IIIA 4 

 TOTAL 20 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH 

1. LAKI-LAKI 15 

2. PEREMPUAN 5 

 TOTAL 20 
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4) Tenaga Fungsional Berdasarkan Jenjang 

Tabel 3.4 Sumber Daya Manusia (SDM) 

 

NO JENJANG FUNGSIONAL JUMLAH 

1. Jf. Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama 2 

2. Jf. Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda 10 

3. Jf. Pengelola Pengadaan Barang JasaAhli  Madya 0 

 TOTAL 12 


