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ABSTRAKSI  
 
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum maka pemerintah menyelenggarakan 
kegiatan pelayanan publik yang tersebar di berbagai sektor. Untuk menunjang kegiatan 
pelayanan publik itu maka diadakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang merupakan suatu tindakan pemerintahan yang berupa tindakan 
hukum, baik tindakan yang didasarkan pada hukum publik maupun hukum privat. Ruang 
lingkup hukum publik meliputi hukum administrasi yang dimulai dari tahapan pengumuman 
pengadaan sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/jasa dan hukum pidana 
yang melingkupi keseluruhan tahapan pengadaan dari awal sampai dengan akhir kegiatan. 
Sedangkan ruang hukum privat adalah hukum perdata yang dimulai pada tahapan 
penandatangan kontrak antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa sampai dengan 
berakhirnya kontrak pengadaan. 
Mengingat banyaknya ruang lingkup hukum yang mengaturnya serta sangat kompleksnya 
tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut maka rawan akan timbulnya 
sengketa antara para pihak yang terlibat di dalamnya terutama antara pemerintah (c.q. 
Pejabat/Panitia pengadaan) dengan para peserta pengadaan. Sengketa administrasi pengadaan 
barang/jasa pemerintah dititikberatkan atas dikeluarkannya sebuah Keputusan Tata Usaha 
Negara (KTUN) berupa penetapan calon pemenang penyedia barang/jasa pemerintah oleh 
Pejabat/Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 27 
ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa para peserta pemilihan penyedia barang/jasa 
yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya KTUN tersebut dapat menempuh beberapa 
prosedur untuk menyelesaikan sengketa administrasi tersebut. Penyelesaian sengketa 
administrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menurut ketentuan Keppres Nomor 80 
Tahun 2003 dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu upaya administratif berupa sanggahan 
dan sanggahan banding, serta upaya peradilan dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata 
Usaha Negara (PTUN).  
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