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BAB III 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

3.1 Deskripsi Instansi Pengadaan Barang dan Jasa 

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 : 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis 

Teknologi Informasi. 

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas. 

3. Mewujudkan Pemeratan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah. 

4. Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional. 

5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan. 

Pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka adalah 

layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk 

melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat/ 

Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan 
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Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registasi penyedia barang dan jasa 

yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang 

bersangkutan. 

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, 

memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring 

dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna 

mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa 

pemerintah. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan 

sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi 

persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini 

adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur. Selain itu LKPP juga 

menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem 

informasi elektronik yang memuat daftar,jenis, spesifikasi teknis dan harga barang 

tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online 

(e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-

Purchasing). Permasalahan pengadaan barang/jasa saat ini karena kurang baiknya 

perencanaan,tidak melibatkan unit yang berkompeten dalam pengadaan mulai dari 

penyusunan rencana pengadaan barang jasa sampai dengan penginputan RUP 

pada aplikasi SIRUP.  Oleh karena itu, kreabilitas pemerintah sangat ditentukan 

oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam 

membangunan daerah sehingga mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang 

tepat dan dapat dirasakan manfaatnya khususnya oleh masyarakat.Menyikapi 

kondisi tersebut maka diharapkan adanya keseimbangan antara perencanaan 

dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memandai demi 

kelancaran dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa secara dan untuk 

menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan dari perencanaan pengadaan 

barang dan jasa. 
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3.2 Sejarah Singkat Kantor Bupati Pengadaan Barang Dan Jasa 

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak 

pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang 

diinginkanya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dapat dicapai 

kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi 

pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka 

kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan 

pada filosofi pengadan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma 

pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan 

proses pengadaan barang dan jasa.Sebagai amanah Inpres Nomor 10 Tahun 2016 

tenang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maka institusi staf 

kepresidenan secara berkala memantau pelaksanaan tugas tersebut, berkenaan 

dengan hal tersebut pada tahun 2007 dibentuk lah ULP dikabupaten bangka. 

Namun, dalam pelaksanaan pengadaan kadang kala ditemukan kendala yang 

disebabkan oleh beberapa aspek, antara lain aspek kelembagaan, aspek 

pelaksanaan dan aspek sumber daya. disamping proses pelaksanaan pengadaan 

yang masih semi sistem, hal tersebut dikarena ULP masih melekat pada Bagian 

Administrasi Pembangunan, yang mana ULP memiliki dua tugas dan fungsi, yaitu 

sebagai panitia pengadaan untuk seluruh perangkat daerah yang ada dikabupaten 

bangka dan sekaligus tugas yang ada pada struktur organisasi tersebut, yang jelas 

akan menghambat kinerja ULP. ngadaan barang dan jasa tersebut dapat 

dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan 

penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadan barang dan jasa, 

tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, 

mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa. 

Mengingat dimensi struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)  

yang ada dan tugas yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku mempunyai dampak langsung atas efektivitas individual, kelompok dan 

organisasi itu sendiri dalam mencapai tujuan organisasi  berangkat dari berbagai 

persoalan dan permasalahan diatas, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan 
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pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan kab. bangka belum 

terintegrasi dan kurang optimal sehingga perlu maka perlu disusun langkah dan 

kebijakan strategis yang dituangkan dalam bentuk Grand Design layanan 

pengadaan barang/jasa.yang dapat diintegrasikan melalui partisipasi pemangku 

kepentingan baik dari internal maupun eksternal dipemerintah. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan 

Bupati nomor ….. kab. bangka resmi membentuk Bagian Pengadaan barang jasa 

sebagai pusat penyelenggara pengadaan di lingkup pemkab bangka. Terbentukya 

bagian  pengadaan bj tersebut bertujuan agar pengadaan barang/jasa Pemerintah 

Kab. Bangka yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan 

dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-

prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil 

bagi semua pihak, serta dibarengi dengan sistem pengadaan yang telah 

dikembangkan oleh LKPP, sehingga proses pelaksanaan pengadaan lebih banyak 

dilakukan melalui aplikasi SPSE. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud perlu 

adanya perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan 

kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang 

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal 

secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi yang dilakukan 

oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ULP belum dapat 

secara optimal melaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten 

Bangka. Mengingat banyaknya jumlah perangat daerah yang harus dilayani dan 

beragamnya masalah yang dikonsultasikan, serta personil ULP masih memiliki 

dua fungsi dan tersebar diberbagai perangkat daerah sedikit, hal ini berdampak 

pada tahapan pelaksanaan pengadaan mengalami sedikit keterlambatan. 

Permasalahan tersebut memunculkan wacana untuk membentuk formula untuk 

menguatkan peran ULP, sehingga pada tahun 2018 dibuatlah kebijakan yang tepat 

dan sesuai dengan keadaan yang mana ULP hanya berfokus kepada pelaksanaan 

pengadaan dalam upaya untuk  meringankan beban personil ULP dalam 



 

5 
 

KEPALA BAGIAN 

SUB BAG PENGELOLAAN 
LAYANAN PENGADAAN 
SECARA ELEKTRONIK 

(LPSE) 

SUBBAG PENGELOLAAN  
PENGADAAN BARANG JASA 

SUBBAG PEMBINAAN DAN 
ADVOKASI PENGADAAN 

BARANG JASA 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

mengaplikasikan tugas dan dan fungsinya, serta memudahkan dalam menerapkan 

kebijakan-kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Kabupaten Bangka 

merupakan satu dari sedikit daerah di Indonesia yang menerapkan penggunaan 

ULP atau Unit Layanan Pengadaan dalam proses lelangnya. Alasan utama 

pembentukan ULP oleh Pemerintah Kabupaten Bangka bukan hanya karena 

bentuk organisasi pengadaan ini disebutkan dalam Kepres nomor 80 tahun 2003, 

melainkan lebih kepada keterbatasan sumber daya manusia yang sudah memiliki 

sertifikat pengadaan. Dengan pembentukan ULP, otomatis beban kerja panitia 

yang jumlahnya terbatas ini dapat dipantau, sehingga tercapainya citra Good 

Governance. Salah satu elemen penting untuk mendorong suksesnya penerapan 

good governance adalah melakukan upaya pencegahan korupsi dalam sektor 

pengadaan barang/jasa. Sektor ini menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) paling besar dan juga akan memunculkan resiko kerugian negara 

yang besar pula akibat korupsi dan ketidakefisienan. Pengadaan barang/jasa 

merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untuk mendorong terjadinya 

penciptaan lapangan kerja, pengembangan produksi dalam negeri, daya saing 

dunia usaha, pemberdayaan usaha kecil dan lain sebagainya. 

3.3 Struktur Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa 
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 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. 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. 

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola diatas saya selaku peserta 

magang melaksanakan magang pada bagian SUB BAG Pengolaan Layanan 

Pengadaan  Secara  Elektronik (LPSE) saya masuk kebagian penerapan rencana 

umum pengadaan batang dan jasa pada aplikasi sirup, apabila didalam struktur 

organisasi dan tata kelolanya pada bagian tersebut ini saya selaku peserta magang 

melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dibidang tempat saya melakukan 

magang pada umumnya. Seperti halnya pada bagian Sub Bag pengolaan layanan 

pengadaan secara elektronik  mengurusi hal-hal pekerjaan yang berkaitan dengan 

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan koordinasi dan pengendalian 

operasional. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan secara keseluruhan 

tugas dan pekerjaan perbagian Subsatker masing-masing : 

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

mempunyai tugas sebagai berikut: 

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/jasa dan infrastrukturnya. 

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik 

f. Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh 

sistem informasi pengadaan barang/jasa. 

g. Menyiapkan bahan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem 

informasi. 

h. Memberikan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah 

kepada masyarakat luas. 

i. 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). 

j. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil 

pengadaan. 

k. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan dan 

informasi kontrak. 

2. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pada Sub Bagian 

pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa. 

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/Jasa. 
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c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi koordinasi penyusunan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pengadaan Barang/Jasa. 

d. Menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa. 

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan riset dan analisis pasar barang. 

f. Menyiapkan bahan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa. 

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/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. 

3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai 

tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pada Sub Bagian 

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/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/jasa. 

c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi koordinasi penyusunan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa. 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan 

barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa 

dan personel pada Bagian. 

e. Menyiapkan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan 

barang/jasa. 

f. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 
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g. Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi 

proses pengadaan barang/jasa. 

4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi sebagai  berikut : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bagian Pengadaan 

Barang  dan Jasa. 

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah bidang 

pelayanan pengadaan barang dan jasa. 

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pengadaan 

barang dan jasa. 

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa. 

e. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian operasional Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).  

f. Pemfasilitasian penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang 

berkepentingan menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik 

(SPSE). 

g. Penyiapan bahan-bahan penyusunan pengelolaan Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik (SPSE) dan infrastrukturnya.  

h. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 

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

Pemerintah Daerah. 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

dan tugasnya. 

Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah 

dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 


