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RINGKASAN 

Kualitas infrastruktur publik di Indonesia masih rendah dibandingkan 
dengan Negara ASEAN yang lain. Menurut data Global Competitiveness Index 

(GCI) 2013-2014, Indonesia menduduki peringkat ke 5 di Negara ASEAN dalam 
sektor infrastruktur publik. Rendahnya kualitas infrastruktur publik menjadi 
kendala utama dalam meningkatkan daya saing suatu Negara akibat banyaknya 
pembangunan infrastruktur publik yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga 
program pembangunan infrastruktur publik harus dilakukan dengan berpegang 
pada prinsip-prinsip efektif, efisien, terbuka, transparan, adil dan akuntabel 
melalui program pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, pengadaan barang dan 
jasa pembangunan jembatan Kedungkandang Kota Malang telah terjadi 
wanprestasi dan proses pembangunannya mangkrak ditengah jalan, sehingga 
dibutuhkan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mengetahui 
kejadian apa saja yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa serta kendala yang dihadapi oleh organisasi pelaksana agar mampu 
memberikan rekomendasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih baik 
di masa yang akan datang. 

Ketersediaan sumber daya yang mencukupi tidak sebanding dengan output 
yang dihasilkan dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga berpotensi terjadinya 
praktek penyimpangan dalam setiap prosedur pengadaan barang dan jasa baik 
dilakukan oleh panitia maupun penyedia barang dan jasa. Keterbukaan informasi 
publik tentang pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk memberikan 
kesempatan kepada publik dalam mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa baik itu menyangkut prosedur maupun penggunaan anggaran guna 
meminimalisir adanya praktek penyimpangan. Penyusunan rencana acuan kerja 
dalam rencana umum pengadaan barang dan jasa tidak hanya memperhatikan 
batas akhir efektif tahun anggaran, akan tetapi faktor sosial ekonomi juga perlu 
dipertimbangkan, mengingat banyaknya wanprestasi dalam pengadaan barang dan 
jasa diakibatkan oleh faktor sosial ekonomi yang tidak mendukung.  

Pengadaan barang dan jasa pembangunan jembatan Kedungkandang 
dilakukan melalui pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi. Proses 
pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara bertahap mulai dari perencanaan 
sampai penyerahan barang hasil pekerjaan. Pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa tidak menggunakan e-procurement, sehingga pelaksanaan lelang diumumkan 
melalui media masa maupun papan pengumuman resmi serta dokumen pemilihan 
diambil langsung oleh peserta lelang ke kesekretariat panitia pengadaan sesuai 
dengan jadwal yang ditetapkan. Hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh 
panitia pengadaan menetapkan PT NAT sebagai pemenang lelang dan 
diumumkan melalui media masa maupun papan pengumuman resmi. Dalam 
pelaksanaan prosedur pelelangan umum tidak ada sanggahan dari perseta lelang, 
sehingga bisa disimpulkan prosedur pelaksanaan lelang dilakukan secara baik. 

Pada tahap pekerjaan konstruksi, PT NAT tidak bisa langsung 
melaksanakan pekerjaan teknis pembangunan dikarenakan proses pembebasan 
lahan yang belum selesai dan molor. Disatu sisi, kemampuan PT NAT dalam 
menyelesaikan pembangunan jembatan Kedungkandang tidak sesuai dengan 
harapan sehingga menyebabkan wanprestasi. Hasil pekerjaan konstruksi jembatan 
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tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas PU Kota Malang 
sebesar 7 M, sehingga berpotensi terjadi penyimpangan dalam penggunaan 
anggaran. Lemahnya pengawasan dari APIP dan tidak adanya keterbukaan 
informasi publik tentang penggunaan anggaran mengakibatkan pengadaan barang 
dan jasa pembangunan jembatan Kedungkandang bermasalah secara hukum. 

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pembangunan jembatan 
Kedungkandang berjalan tidak efektif dan tidak efisien dikarenakan (1) 
Pembebasan lahan yang tidak tepat waktu menghambat pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi jembatan Kedungkandang, (2) Manajemen koordinasi antar Dinas PU 
dan Dinas Perumahan yang kurang maksimal mengakibatkan hasil pelaksanaan 
tugas di lapangan tidak sinkron, (3) Kemampuan penyedia barang dan jasa (PT 
NAT) kurang memadai dalam menyelesaikan pekerjaan proyek, (4) Kinerja tim 
teknis dan jasa konsultan kurang maksimal dalam mengawasi dan mengendalikan 
pelaksanaan pekerjaan proyek, (5) Pemanfaatan anggaran yang disediakan tidak 
sesuai dengan pencapaian hasil pengadaan barang dan jasa yang telah 
dilaksanakan. Produk yang dihasilkan tidak ada sehingga tidak ada produk yang 
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Penggunaan anggaran pengadaan barang dan 
jasa kurang akuntabel yang berdampak pada adanya dugaan korupsi. Lemahnya 
kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi dan 
mengaudit prosedur maupun penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa 
pembangunan jembatan Kedungkandang Kendala yang dihadapi dalam pengadaan 
barang dan jasa pembangunan jembatan Kedungkandang yaitu: pembebasan lahan 
yang molor yang mengakibatkan pekerjaan pembangunan tidak selesai sesuai 
waktu, serta kemampuan PT NAT yang kurang baik dikarenakan kuantitas kerja 
yang tidak maksimal.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa pembangunan jembatan Kedungkandang dalam 
kerangka untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengadaan 
barang/jasa pembangunan jembatan Kedungkandang serta mengidentifikasi 
dampak yang ditimbulkan dari output pelaksanaan pengadaan barang dan jasa  
pembangunan jembatan Kedungkandang. Pengadaan barang/jasa pembangunan 
jembatan Kedungkandang dilakukan dalam upaya untuk menguraikan kemacetan 
lalu lintas yang menjadi problem masyarakat 

Penelitian menggunakan pendekatan perspektif evaluasi dengan metode 
evaluasi kualitatif. Penelitian difokuskan pada pengadaan barang/jasa 
pembangunan jembatan Kedungkandang di Kota Malang. Data dikumpulkan 
melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis 
data model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Validitas data dilakukan secara triangulasi data dengan menggunakan 
strategi triangulasi sumber data. 

Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa pembangunan jembatan Kedungkandang  tidak efektif 
dan tidak efisien dikarenakan (1) Pembebasan lahan yang tidak tepat waktu 
menghambat pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan Kedungkandang, (2) 
Manajemen koordinasi antar Dinas PU dan Dinas Perumahan yang kurang 
maksimal mengakibatkan hasil pelaksanaan tugas di lapangan tidak sinkron, (3) 
Kemampuan penyedia barang dan jasa (PT NAT) kurang memadai dalam 
menyelesaikan pekerjaan proyek, (4) Kinerja tim teknis dan jasa konsultan kurang 
maksimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan proyek, 
(5) Pemanfaatan anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan pencapaian hasil 
pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan. Produk yang dihasilkan tidak 
ada sehingga tidak ada produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa kurang akuntabel yang 
berdampak pada adanya dugaan korupsi. Kendala yang dihadapi dalam pengadaan 
barang dan jasa pembangunan jembatan Kedungkandang yaitu: pembebasan lahan 
yang molor yang mengakibatkan pekerjaan pembangunan tidak selesai sesuai 
waktu, serta kemampuan PT NAT yang kurang baik dikarenakan kuantitas kerja 
yang tidak maksimal.  

 
Kata Kunci: Evaluasi, Pengadaan Barang/Jasa, Efektivitas 
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ABSTRACT 

This research was aimed to evaluate how the implementation of supply of 

goods/service for Kedungkandang Bridge building in order to identify the 

obstacle that faced in supply of goods and service for Kedungkandang Bridge 

building and also to identify impact which emerged from implementation output of 

supply of goods/service was for Kedungkandang Bridge building. Supply of 

goods/service for Kedungkandang Bridge building was conducted in order to 

reduce the traffic jam that been a problem for society. 

The research used evaluation perspective approach with qualitative 

evaluation method. The research was focused in supply of goods/service for 

Kedungkandang Bridge building in Malang City. Data was collected through 

interview and documentation. Data analysis used data analysis technique of 

interactive model through data reduction, data display, and conclusion drawing 

step. Data validity was conducted by data triangulation using data source 

triangulation strategy. 

Based on analysis result, it was obtained that the implementation of supply 

of goods and service for Kedungkandang Bridge building was not effective and 

efficient because (1) Acquisition of land which does not the timely hinder 

execution of the bridge construction work Kedungkandang, (2) Management 

coordination between the Department of Public Works and Housing Department 

of less than the maximum resulted in the implementation of tasks in the field 

results are not in sync, (3) The ability of goods/service supplier (PT NAT) was not 

sufficient, (4) Performance of technical team and consultants less than the 

maximum in monitoring and controlling the execution of project work, (5) 

Utilization of the budget provided does not match the achievement of the 

procurement of goods and services that have been implemented. Product that 

been resulted from policy implementation of supply of goods and service for 

Kedungkandang Bridge building was nothing and not realized and also the use of 

budget for supply of goods/service for Kedungkandang Bridge building was less 

accountable. The obstacle that faced in supply of goods and service for 

Kedungkandang Bridge building in Malang City was longer time for land 

acquisition thus it hampered the implementation of construction and the ability of 

goods and service supplier was not good enough.  

 

Keywords: Evaluation, Procurement, Effectiveness 
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