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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Pembangunan  infrastruktur publik menjadi faktor pendukung dalam 

meningkatkan daya saing suatu Negara. Menurut data Global Competitiveness 

Index (GCI) 2013-2014 yang dilansir oleh World Economic Forum (WEF), indeks 

daya saing global dalam  sektor infrastruktur publik Indonesia berada di peringkat  

61. Kualitas infrastruktur publik di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan 

dengan Negara ASEAN yang lain seperti Singapura yang berada di peringkat 2, 

Malaysia berada di peringkat 29, Thailand berada di peringkat 47 dan Brunei 

Darussalam berada di peringkat 58. Dengan demikian pembangunan infrastruktur 

publik dan kualitas infrastruktur publik Indonesia masih lebih rendah 

dibandingkan dengan empat (4) Negara ASEAN yang lain.  

Tabel 1.1 

Data GCI Sektor Infrastruktur Publik Negara ASEAN 2013-2014 

No Negara Rangking 
Dunia 

Skor 

1 Singapura 2 6,5 
2 Malaysia 29 5,5 
3 Thailand 47 4,6 
4 Brunei Darussalam 58 4,5 
5 Indonesia  61 4,4 
6 Vietnam 82 3,7 
7 Laos 84 3,5 
8 Philipina 96 3,4 
9 Kamboja 101 2,1 
10 Myanmar 141 2,0 

Sumber Data: World Economic Forum  

Rendahnya kualitas infrastruktur publik di Indonesia menjadi kendala 

utama dalam meningkatkan daya saing khsusnya dalam memberikan pelayanan 
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publik, sehingga dibutuhkan upaya dan keseriusan dari Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah dalam percepatan ketersediaan infrastruktur publik yang 

berkualitas guna menopang kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya 

saing Negara. Terbitnya Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang 

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memberikan kewenangan secara 

proporsional kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk merencanakan 

pembangunan infrastruktur publik sesuai dengan potensi dan persoalan yang ada 

di daerah masing-masing. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik dari sisi 

reformasi menghendaki kembali pada proses pembangunan sesuai mekanisme 

pasar, mekanisme pasar mengandung pengertian pembangunan yang muncul dari 

masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Sejalan dengan lingkup 

agenda pembangunan infrastruktur publik di daerah, Nugroho (2000:22) 

mengemukakan bahwa perumusan kebijaksanaan pembangunan yang operasional 

diarahkan pada beberapa hal yaitu: (1) meningkatkan peran serta aktif masyarakat 

dalam pembangunan yang ditandai adanya masyarakat yang partisipatif, 

demokratis, profesional dan melaksanakan pembangunan sesuai law dan order 

menuju pengelolaan pembangunan yang baik, (2) memperbaiki perekonomian 

guna menciptakan iklim usaha yang sehat, keuangan Negara yang semakin kuat, 

pemulihan kepercayaan terhadap lembaga pengelola keuangan dan utang luar 

negeri yang dikelola dengan baik, (3) pemantapan kelembagaan sosial, ekonomi, 

politik, hukum, administrasi pemerintahan, (4) pemantapan mekanisme 

perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif 

(pembangunan partisipatif). 
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Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan program 

pembangunan infrastruktur publik yaitu Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi aturan pokok utama dalam pembangunan 

suatu daerah seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan 

pasar. Keberadaan RTRW sendiri yang merupakan hasil produk kebijakan 

Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur publik untuk kepentingan umum. Dalam 

mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur yang telah diatur 

dalam RTRW, Pemerintah Daerah menyiapkan instrumen guna mendukung 

pelaksanaan pembangunan yaitu dengan adanya kebijakan pengadaan barang dan 

jasa pemerintah, dimana implementasi pengadaan barang dan jasa merupakan 

aktivitas perjanjian antara pemerintah dan swasta dalam melaksanakan 

pembangunan serta bersinergi dalam menciptakan iklim pembangunan yang 

sesuai dengan perencanaan yang telah diatur dalam RTRW. Pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah berbeda dengan pengadaan barang dan jasa 

oleh sektor swasta, perbedaan yang paling mendasar yaitu dari segi pembiayaan 

dimana pengadaan barang dan jasa pemerintah dibiayai oleh APBN/APBD yang 

ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 

Dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah 

Daerah yang dibiayai oleh APBD, dibutuhkan berbagai kualifikasi baik kualifikasi 

sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan maupun kualifikasi penyedia 

barang dan jasa agar diperoleh barang atau jasa yang terjangkau dan berkualitas 

serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun 

manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah Daerah dan pelayanan masyarakat. 
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Era dewasa ini, banyak proses pengadaan barang dan jasa yang menyimpang 

seperti menggunakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta rawan terjadinya 

wanprestasi dikarenakan tidak adanya transparansi dalam pengadaan barang dan 

jasa serta kemampuan dari pelaksana program yang belum memadai. Sehingga 

proses pengadaan barang dan jasa yang sangat diharapkan kualitasnya justru 

menjadi proses kebijakan yang merugikan pemerintah. Untuk mengatasi 

permasalahan banyaknya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, 

tentulah diperlukan proses yang terbuka melalui e-procurement atau proses 

pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet yang merupakan bagian 

dari majunya era teknologi dan akan mendapatkan pengawasan dari semua elemen 

masyarakat serta  pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa dilaksanakan 

secara transparan dan meminimalisir terjadinya KKN. Disamping itu, kemampuan 

dari organisasi pelaksana menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi 

output pengadaan barang dan jasa sehingga dibutuhkan pemahaman melalui 

pelatihan untuk meningkatkan kapasitas organisasi pelaksana. 

Dalam upaya menciptakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah 

agar berjalan dengan efektif dan komprehensif, Pemerintah Pusat membuat 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa 

pemerintah yang berkembang menjadi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 

sebagai perubahan pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua atas atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berfungsi sebagai pedoman 

maupun acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta maupun 

masyarakat dalam rangka melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dalam 
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berbagai bidang. Hal yang mendasar dalam Pengadaan barang dan jasa 

pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu metode 

pelelangan yang dilakukan dengan cara: 

a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan umum dan Pelelangan terbatas 

b. Penunjukan langsung 

c. Pengadaan langsung 

d. Kontes sayembara 

Dalam rangka mewujudkan  implementasi kebijakan pengadaan barang 

dan jasa yang baik, dibutuhkan sebuah evaluasi  kebijakan yang mampu menilai 

apakah pelaksanaan sebuah kebijakan pengadaan barang dan jasa yang 

dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan yang diharapakan dan sudah 

tepat sasaran. Sehingga evaluasi pelaksanaan kebijakan publik sangat penting 

dalam menganalisis dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan 

kebijakan pengadaan barang dan jasa yang akan datang. Pada umumnya seringkali 

terjadi wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa yang diakibatkan oleh 

lalainya penyedia barang dan jasa yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang 

telah ditentukan, sehingga dibutuhkan evaluasi yang efektif dalam pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa baik dalam proses pelelangan, pelaksanakan kontrak 

kerja, pelaksanaan pembangunan sampai dengan dampak yang diperoleh dari 

pengadaan barang dan jasa tersebut. 

Program pembangunan jembatan Kedungkandang Kota Malang yang 

merupakan infrastruktur publik, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang 

No 4 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Malang Tahun 2010-
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2030. Dalam mengimplementasikan pembangunan jembatan tersebut, Pemerintah  

Kota Malang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum melakukan pelelangan untuk 

pengadaan barang dan jasa pembangunan jembatan Kedungkandang Kota Malang 

dengan nomor:  602/3/PAN.PBJ-U/35.73.301/2012 tentang pelelangan umum 

dengan metode pascakualifikasi, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Malang mengeluarkan surat pengumuman hasil pelaksanaan pelelangan umum 

dengan nomor 602.1/17/PAN.PBJ.U/35.73.301/2012 yang menetapkan PT NAT 

sebagai pemenang lelang. Program pembangunan jembatan Kedungkandang Kota 

Malang termasuk kategori multy years program, artinya program ini selalu 

termasuk kedalam program kerja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang yang 

penggunaan anggarannya lebih dari satu tahun.  

Wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pembangunan jembatan 

Kedungkandang disebabkan oleh berbagai kendala yang terjadi baik kendala 

internal yang menyangkut SDM dari pelaksana maupun kendala eksternal yang 

menyangkut kondisi sosial masyarakat, sehingga terjadinya wanprestasi dalam 

pengadaan barang dan jasa menjadi sesuatu hal yang klasik dalam kebijakan 

pengadaan barang dan jasa. Wanprestasi pengadaan barang dan jasa pembangunan 

jembatan Kedungkandang Kota Malang disebabkan adanya pengadaan  tanah 

proyek yang menjadi tugas dari Pemerintah Kota Malang belum selesai karena 

musyawarah antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat memakan waktu yang 

lama terkait dengan pemberian ganti rugi tanah maupun bangunan, sehingga 

pelaksanaan pembangunan jembatan Kedungkandang berjalan molor dan 

menyebabkan terjadinya wanprestasi (Malang Post 25 Juni 2013). Pola 

komunikasi yang tidak maksimal antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang 
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dengan Dinas perumahan Kota Malang mengakibatkan tidak sinergisnya 

pelaksanaan pekerjaan teknis pembangunan dilapangan dengan pembebasan lahan 

yang ada di area pembangunan, sehingga menyebabkan pengadaan barang dan 

jasa tidak berjalan dengan maksimal. Penelitian ini akan menyoroti pada 

penggunaan aspek sosial ekonomi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, 

karena tidak sinergisnya pelaksanaan tugas dilapangan diakibatkan organisasi 

pelaksana tidak memperhatikan aspek soaial ekonomi khususnya pembebasan 

lahan, sehingga wanprestasi bisa diminimalisir apabila dalam penyusunan 

kerangka acuan kerja memperhatikan terlebih dahulu aspek sosial ekonomi. 

Penelitian Jhon Sumiharjo Hutabarat pada Tahun (2008) tentang evaluasi 

pelaksanaan pembangunan perumahan menyimpulkan bahwa koordinasi antar 

dinas akan berjalan dengan baik melalui koordinasi yang serasi (adanya 

perbandingan yang cocok antara beban tugas dengan pelaksanaan tugas) dan 

seimbang (adanya pembebanan yang proporsional serta sinkronisasi pelaksanaan 

tugas dilapangan), koordinasi yang serasi dan seimbang tersebut meminimalisir 

terjadinya wanprestasi khususnya sinkronisasi pengadaan tanah dan pelaksanaan 

pembangunan. 

Dalam upaya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa agar berjalan dengan baik dan bersih dari berbagai penyimpangan, saat 

ini kasus wanprestasi dan mangkraknya pembangunan jembatan Kedungkandang 

telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang akibat adanya indikasi 

penyimpangan KKN baik oleh penyedia barang dan jasa maupun Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Malang (Malang Post, 19 Juni 2014). Adanya dugaan penyimpangan 

dalam pengadaan barang dan jasa tersebut akibat integritas panitia pelaksana yang 
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tidak baik sehingga adanya penyimpangan yang terjadi melibatkan panitia 

pelaksana yang kurang profesional dan tidak memiliki komitmen dalam 

memberantas KKN, serta kurangnya akuntabilitas yang diterapkan oleh organisasi 

pelaksana maupun oleh penyedia barang dan jasa khususnya berkaitan dengan 

penggunaan anggaran. Penelitian ini juga akan menyoroti trasnparansi 

penggunaan anggaran manajemen konstruksi melalui keterbukaan informasi 

publik secara elektronik. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya output yang 

tidak sesuai dengan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa diakibatkan oleh 

tidak adanya akuntabilitas publik tentang anggaran manajemen konstruksi 

sehingga masyarakat tidak memiliki akses untuk mengawasi penggunaan 

anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian oleh Rismannafar Tri 

Darajat Tahun (2005) menyimpulkan bahwasannya keterbukaan/transparansi 

dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa baik itu prosedur pengumuman 

pelaksanaan lelang maupun penentuan pemenang lelang menjadi jawaban dalam 

meminimalisir terjadinya bentuk penyimpangan yang berpotensi KKN.  

Adanya punishment atau sanksi dalam perjanjian kontrak antara PPK dan 

PT NAT apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah 

disepakati, menyebabkan Dinas PU Kota Malang memutus kontrak PT NAT 

karena PT NAT dinilai wanprestasi, akibatnya PT NAT wajib mengembalikan 

sisa uang muka yang telah dibayarkan Pemkot Malang kepada PT NAT 

berdasarkan hasil audit BPKP (Harian Surya, 8 Januari 2014). Adanya 

wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pembangunan jembatan 

Kedungkandang disebabkan PT NAT tidak mampu menyelesaikan proyek 

pembangunan jembatan Kedungkandang secara tepat waktu. Wanprestasi 
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diakibatkan minimnya kemampuan dari kontraktor dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan minimnya kinerja dari konsultan dalam mengawasi dan 

mengendalikan pelaksanaan pekerjaan proyek sehingga manajemen pelaksanaan 

proyek berjalan tidak sesuai dengan harapan. Pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa pada dasarnya  harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang transparan adil, 

efektif, efisien, terbuka dan akuntabel untuk meminimalisir penyalahgunaan 

wewenang untuk kepentingan tertentu yang berujung pada tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan informasi dari harian Malang Post (4 Desember 2014) mangkraknya 

pembangunan jembatan Kedungkandang menimbulkan kerugian bagi masyarakat 

utamanya arus mobiliasai masyarakat tidak lancar, sehingga mangkraknya 

pembangunan akibat adanya wanprestasi harus mendapatkan perhatian serius dari 

Pemkot Malang untuk melanjutkan lagi pelaksanaan pembangunan jembatan 

Kedungkandang Kota Malang. 

Tabel 1.2 

Kronologi Kasus Wanprestasi Pembangunan Jembatan Kedungkandang 

No Kronologi Kasus Wanprestasi Pengadaan Barang dan Jasa 
Jembatan Kedungkandang Kota Malang 

1 Pelaksanaan pelelangan umum (keterangan Kadin PU Kota 
Malang, 17 Juli 2014) 

2 Penetapan PT NAT sebagai pemenang lelang (keterangan 
Kadin PU Kota Malang, 17 Juli 2014) 

3 Pembebasan lahan yang tidak selesai (Malang Post, 25 Juni 
2013) 

4 Pelaksanaan pekerjaan proyek tertunda & molor (Malang Post, 
26 Juni 2013) 

5 PT NAT ditetapkan wanprestasi & diputus kontrak (Harian 
Surya, 8 Januari 2014) 

6 Hasil pembangunan tidak sesuai dengan dana yang dikucurkan 
(Harian Surya, 30 Oktober 2013) 

7 Pembangunan mangkrak dan menghambat mobilitas warga 
(Malang Post. 4 Desember 2014) 

Sumber: Keterangan Kadin PU Kota Malang, Harian Surya, Malang Post 

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Evaluasi pelaksanaan kebijakan ....... Viki Hamzah



10 
 

Berangkat dari persoalan terjadinya wanprestasi dan mangkraknya proyek 

pembangunan jembatan Kedungkandang, maka dibutuhkan sebuah evaluasi 

proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pembangunan jembatan 

Kedungkandang untuk mengetahui kegiatan apa saja yang ada dalam pengadaan 

barang dan jasa pembangunan jembatan Kedungkandang dan untuk mengetahui 

berbagai kendala yang dihadapi oleh organisasi pelaksana maupun kontraktor 

dalam pelaksanaannya yang nantinya mampu memberikan rekomendasi dalam 

menetukan kebijakan selanjutnya. 

1.2.  Perumusan Masalah 

  Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 

“Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah 

Daerah  dalam pembangunan jembatan Kedungkandang Kota Malang?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan 

jembatan Kedungkandang Kota Malang 

2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/ jasa pembangunan jembatan Kedungkandang Kota Malang 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat  bagi banyak pihak, baik 

yang bersifat akademis maupun praktis: 
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1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini akan memberikan konsep baru dalam menyusun 

kerangka acuan kerja pengadaan barang dan jasa, yaitu dengan memasukkan 

aspek sosial ekonomi sebagai dasar penyusunan jadwal pekerjaan teknis 

konstruksi pengadaan barang dan jasa. Selain itu penelitian ini memberikan model 

baru dalam akuntabilitas penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa yaitu 

dengan menerapkan keterbukaan informasi publik tentang transparansi anggaran 

melalui pelaporan audit secara elektronik untuk meminimalisir berbagai bentuk 

penyimpangan. Hasil penelitian ini mampu dijadikan rujukan dalam penelitian 

yang akan datang, serta menjadi referensi tambahan mengenai penelitian evaluasi 

kebijakan pada konteks pengadaan barang dan jasa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini mampu memberikan rekomendasi kebijakan tentang 

penerapan pelaporan audit penggunaan anggaran secara elektronik melalui 

efektivitas control oleh publik dalam pengadaan barang dan jasa untuk 

meminimalisir bentuk penyimpangan penggunaan anggaran pada pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa. Selain itu penelitian ini memberikan rumusan 

mutakhir mengenai model penyusunan jadwal pekerjaan konstruksi dalam 

kerangka acuan kerja dengan memasukkan aspek sosial ekonomi, sehingga 

pengadaan barang dan jasa mampu berjalan secara efektif dan efisen.  
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