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ABSTRACT 

The process of government procurement of goods and services (e-procurement) is one 

type of government activity using APBD budget. In the implementation of e-procurement 

needed coordination and communication between Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(LPSE) and Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Kediri as the parts of 

conducting procurement process in Pemkot Kediri. The purpose of this study is to explain the 

coordination in the e-procurement and patterns of communication between LPSE and BPBJ 

in the procurement process. This method used in this research is descriptive qualitative. The 

location in this research are LPSE and BPBJ Pemkot Kediri. Informants were selected using 

purposive sampling methods. Then technique of data collecting in this research using 

observation, documentation, and deep interviews. Technique of analysis data using data 

reduction, data presentation and conclusion withdrawl. While to test the validity of research 

data using triangulation of sources technique. The result showed that the implementation of e-

procurement in Pemerintah Kota Kediri has been running for about 5 years. Coordination 

and communication between the LPSE with BPBJ in the e-procurement process is horizontal 

because they are on the same level. Communication is conducted in two ways between LPSE 

and BPBJ where each part gives mutual feedback on the implementation of e-procurement, 

patterns of communication is wheel pattern where the leader is central. Coordination and 

communication has been effective in implementation of e-procurement, problems of e-

procurement, upgrade SPSE, socialization and BIMTEK to OPD in Pemkot Kediri. During 

the coordination and communication process there are some problems such as time to 

coordination and lacked oh human resources based on IT. 

Keywords: Coordination, Communication, Procurement of Goods and Services, 

E-Procurement 
 

PENDAHULUAN 

Korupsi sampai saat ini menjadi salah satu 

permasalahan di Indonesia dimana jenis kasus 

korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK 

adalah kasus penyuapan, diikuti dengan kasus 

pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa 

sebagai salah satu kegiatan pemerintah yang berada 

dibawah Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Adanya Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur 

tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan 

ketentuan mengenai pembentukan panitia 

pengadaan dan LPSE, membuat beberapa kepala 

daerah membentuk LPSE dan panitia pengadaan 

atau Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 

lingkungan pemerintahannya guna mendukung 

pengadaan barang/jasa pemerintah salah satunya 

ialah Pemerintah Kota Kediri. Ranah penelitian ini 

adalah koordinasi dan komunikasi antara LPSE dan 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota 

Kediri dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa 

secara elektronik Pemerintah Kota Kediri. 

Penyelenggaraan e-procurement di Pemerintah 

Kota Kediri telah berjalan kurang lebih selama 5 

tahun sejak digunakannya LPSE Kota Kediri pada 

tahun 2013. LPSE dan Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa berkoordinasi dan berkomunikasi guna 

meningkatkan pengadaan barang dan jasa di 

Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan prinsip 

pengadaan. Perlunya dilaksanakan koordinasi dan 

komunikasi antara LPSE dan Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Kota Kediri dikarenakan 

dua organisasi pemerintah tersebut merupakan 

pelaksana dari proses penyelenggaraan pengadaan 

barang/jasa di Pemerintah Kota Kediri. LPSE 

sebagai fasilitator pengadaan  melalui support 

sistem dan infrastruktur. Sedangkan Bagian 
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Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pelaksana 

pengadaan dan pengguna aktif dari sistem.  

Sejak awal digunakannya e-procurement pada 

tahun 2013 sampai tahun 2016 jumlah pengadaan 

yang telah dilakukan sebanyak 326 pengadaan yang 

dibagi dalam empat kategori pengadaan. Pada tahun 

2013 tercatat ada 47 jenis pengadaan yang 

dilakukan. Pada tahun kedua jumlah pengadaan 

mengalami penurunan, dimana pengadaan tercatat 

hanya sebanyak 35 pengadaan. Sedangkan pada 

tahun 2015, jumlah pengadaan mengalami 

peningkatan pesat sebanyak 108 pengadaan. Dan 

pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan 

menjadi 136 pengadaan. Akan tetapi, di tahun 2016 

masih terdapat 3 paket lelang pengadaan yang 

masih belum selesai. Berikut ini diagram ringkasan 

data lelang LPSE Kota Kediri sejak tahun 2013 

sampai dengan tahun 2016. 

Diagram I.1 

Ringkasan Data Lelang LPSE Kota Kediri Tahun 

2013 – 2016 

 
Sumber : e-Reporting LPSE Kota Kediri 

Dari gambar dapat diketahui nilai pagu, nilai 

HPS, nilai kontrak dan jumlah paket pengadaan 

selama tahun 2013 sampai dengan 2016. Setiap 

tahunnya nilai pagu, nilai HPS dan nilai kontrak 

mengalami kenaikan. Nilai pagu adalah harga yang 

telah ditetapkan atas pengadaan tertentu. Dan nilai 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah nilai yang 

ditentukan oleh pejabat pembuat komitmen (PKK) 

setelah sebelumnya menentukan spesifikasi barang. 

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang 

bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa yang dipilih oleh pengguna 

anggaran disetiap OPD. Pada Peraturan Presiden 

No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah dijelaskan mengenai persyaratan 

penyusunan HPS. Sedangkan nilai kontrak adalah 

nilai yang ada dalam perjanjian kontrak antara PPK 

dengan penyedian barang/jasa atau dengan 

pemenang lelang. Jumlah paket pengadaan hampir 

setiap tahunnya meningkat kecuali pada tahun 2014 

terlihat mengalami sedikit penurunan. Dari diagram 

dapat dilihat bahwa besarnya nilai kontrak lebih 

rendah dari nilai HPS, hal tersebut menunjukkan 

bahwa nilai kontrak memiliki nilai harga yang 

rendah sehingga OPD dapat meminimalkan biaya 

pengadaan. Semakin rendah nilai HPS atau semakin 

banyak selisih antara HPS dengan nilai kontrak 

maka nilai efisiensi semakin tinggi. 

E-procurement di Pemerintah Kota Kediri 

dilaksanakan dengan membagi pengadaan kedalam 

empat kategori yaitu pekerjaan konstruksi, 

pengadaan barang, jasa konsultasi badan usaha dan 

jasa lainnya. Setiap kategori dalam pengelompokan 

pengadaan digunakan untuk mengelompokkan 

jenis-jenis pengadaan apa saja yang masuk 

kelompok kategori tertentu. Kategori pekerjaan 

yang digunakan dalam pelaksanaan e-procurement 

di lingkungan Pemerintah Kota Kediri mengacu 

pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk 

mengetahui jumlah pengadaan berdasarkan kategori 

pekerjaan dapat dilihat dari diagram jumlah e-

procurement di Kota Kediri berikut ini. 

Diagram I.2 

Jumlah E-procurement Pemerintah Kota Kediri 

Menurut Kategori Pekerjaan 

 
Sumber: LPSE Kota Kediri, data diolah 

peneliti 

Dari diagram dapat disimpulkan bahwa 

pengadaan mengalami kenaikan hampir setiap 

tahunnya. Pada dua tahun pertama jumlah 

pengadaan terbanyak dalam kategori pengadaan 

barang yaitu sebanyak 26 pengadaan di tahun 2013 

dan 16 pengadaan di tahun 2014. Berbeda dengan 

tahun sebelumnya, jumlah pengadaan terbanyak 

pada tahun 2015 dan 2016 didominasi dengan 

pengadaan dalam kategori pekerjaan konstruksi. Di 

tahun 2015 jumlah kategori pekerjaan konstruksi 

sebanyak 69 pengadaan. Dan di tahun 2016 

pengadaan pekerjaan konstruksi juga mengalami 

peningkatan dan mendominasi pengadaan yakni 

sebanyak 87 pengadaan. Pada kategori pekerjaan 

jasa konsultasi badan usaha jumlahnya tidak 

sebanyak kategori pengadaan barang dan pekerjaan 
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konstruksi, namun setiap tahunnya pengadaan jasa 

konsultasi badan usaha mengalami peningkatan. 

Selain itu kategori pekerjaan yang tidak 

mendominasi adalah kategori jasa lainnya yang 

memiliki jumlah paling sedikit. Jumlah pengadaan 

jasa lainnya memang tergolong sangat kecil tetapi 

setiap tahunnya terdapat pengadaan yang termasuk 

kedalam kategori jasa lainnya. 

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

pemerintah secara elektronik atau e-procurement 

menggunakan beberapa metode. Metode yang 

sering digunakan dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa di Pemerintah Kota Kediri dibagi dalam  

lima metode lelang yang didasarkan pada jenis 

kategori pekerjaan. Metode tersebut diantaranya 

adalah e-lelang umum, e-seleksi umum, e-lelang 

pemilihan langsung, e-seleksi sederhana dan e-

lelang sederhana. 

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada 

dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). OPD 

akan melakukan pengadaan barang/jasa sesuai 

dengan anggaran masing-masing OPD. Selain 

OPD, pengguna e-procurement adalah perusahaan 

baik perusahaan besar, perusahaan kecil dan usaha 

mikro yang memenuhi persyaratan dan terdaftar 

memiliki usaha. Penentuan pemenang pengadaan 

barang/jasa pemerintah di Kota Kediri didasarkan 

pada pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan 

oleh BPBJ dan ditentukan dari pembuktian 

kualifikasi. 

Koordinasi dan komunikasi memang perlu 

dilakukan dalam suatu organisasi. Sinergitas 

koordinasi yang dibangun akan membuat 

pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai. Selain 

koordinasi, komunikasi juga dianggap penting 

karena komunikasi harus berlangsung ke banyak 

arah. Komunikasi juga lebih banyak memuat 

informasi dan saran ketimbang instruksi dan 

keputusan. Koordinasi dan komunikasi yang baik 

juga dapat menyelesaikan permasalahan yang 

dialami oleh organisasi sehingga organisasi tetap 

dapat bertahan. Setiap individu dalam organisasi 

harus dapat mensinergitaskan setiap kepentingan 

organisasi dengan melakukan koordinasi dan 

komunikasi. Begitu pula pentingnya koordinasi dan 

komunikasi yang dibangun oleh LPSE dan Bagian 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Kediri 

untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa 

pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Koordinasi dan komunikasi yang dibangun 

antara LPSE dan Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Kota Kediri masih terdapat beberapa hambatan 

diantaranya terkait upgrade sistem yang 

menyebabkan koordinasi dan komunikasi dalam 

proses pengadaan sedikit terhambat, penggunaan 

sistem yang masih terdapat error atau masalah serta 

penyedia barang/jasa dan OPD yang masih 

mengalami kesulitan terkait tupoksi dari dua 

organisasi pemerintah tersebut. Selain itu, upgrade 

sistem pengadaan secara elektronik juga membuat 

beberapa pihak kurang memahami sistem yang baru 

sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan pengadaan secara maksimal. 

Koordinasi dan komunikasi antara LPSE dan 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Kediri 

dalam proses pengadaan masih dirasa kurang 

maksimal. 

Faktor utama yang berpengaruh dalam 

koordinasi dan komunikasi antara LPSE dengan 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Kediri 

adalah faktor tugas/fungsi keduanya. Kedua unit 

kerja pemerintah tersebut memiliki tugas dan fungsi 

dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kota 

Kediri. Selain itu, faktor yang berpengaruh 

terhadap koordinasi dan komunikasi adalah sistem 

elektronik yang digunakan dalam proses 

pengadaan/SPSE. SPSE yang dijalankan oleh LPSE 

Kota Kediri menjadi faktor yang menentukan 

berjalannya e-procurement. Permasalahan terkait 

sistem pengadaan akan menjadi penyebab 

terganggunya proses pengadaan. Sebagai pengguna 

aktif sistem tersebut, BPBJ mengharapkan adanya 

gangguan sistem dapat berkurang sehingga kegiatan 

pengadaan dapat berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini asalah bagaimana koordinasi antara 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota 

Kediri dalam pengadaan barang/jasa, bagaimana 

pola komunikasi organisasi antara Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Kediri 

serta bagaimana efektifitas koordinasi dan 

komunikasi dalam pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kota 

Kediri. Adapun tujuan dari penelitian ialah untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian. Maka 

penelitian ini bertujuan untuk melihat, mengetahui 

dan menjelaskan koordinasi dalam pengadaan 

barang/jasa dan pola komunikasi organisasi antara 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota 

Kediri. Selain itu penelitian ini untuk mengetahui 

efektivitas koordinasi dan komunikasi dalam proses 

pengadaan barang/ jasa secara elektronik di 

Pemerintah Kota Kediri. 

Manfaat penelitian ini secara akademis ialah 

hasil penelitian diharapkan dapat menjawab 

rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu 

bagaimana koordinasi antara LPSE dengan Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa dalam pengadaan 

barang/jasa secara elektronik, bagaimana pola 

komunikasi organisasi antara LPSE dengan BPBJ 
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serta bagaimana efektifitas koordinasi dan 

komunikasi dalam proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kota 

Kediri. Selain itu, diharapkan hasil penelitian dapat 

digunakan sebagai informasi tambahan terkait 

penerapan Ilmu Administrasi Negara dalam bidang 

kebijakan khususnya kebijakan pengadaan 

barang/jasa pemerintah serta bidang manajemen 

sumber daya manusia. Manfaat praktis dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan informasi, saran serta kontribusi yang 

bermanfaat bagi unit kerja pelaksana pengadaan 

barang/jasa pemerintah secara elektronik di 

lingkungan Pemerintah Kota Kediri yaitu Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Kota Kediri dalam 

melaksanakan proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik/e-procurement 

sehingga pelaksanaan koordinasi dan komunikasi e-

procurement akan menjadi semakin baik 

dikemudian hari. 

Kerangka Konseptual 

Koordinasi 

Koordinasi sebagai suatu kegiatan dalam 

memberikan arahan, melakukan pengintegrasian 

dan mengkoordinasikan enam unsur manajemen 

dan pekerjaan/tugas setiap bawahan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi 

Hasibuan (2009: 85). Koordinasi juga dapat 

dikatakan sebagai proses kesepakatan bersama 

berbagai kegiatan organisasi menjadi satu untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya sehingga hasil keberhasilan dari satu 

kegiatan organisasi tidak mengganggu keberhasilan 

kegiatan lainnya (Ndraha 2003: 291). Dapat 

disimpulkan bahwa koordinasi adalah kegiatan 

mengintegrasikan serangkaian kegaiatan/pekerjaan 

dari unit-unit kerja agar membentuk kesatuan guna 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah 

ditentukan. 

Pentingnya pelaksanaan koordinasi dikarenakan 

beberapa alasan berikut (Hasibuan 2009: 86). 

1. Koordinasi berguna untuk mencegah 

kemungkinan terjadinya error, 

ketidakcocokan dan kekosongan pekerjaan. 

2. Koordinasi membuat individu atau unit kerja 

dalam organisasi dapat diintegrasikan dan 

diarahkan mencapai tujuan organisasi. 

3. Proses koordinasi memanfaatkan sarana-

prasarana dan sumberdaya. 

4. Koordinasi membuat hasil pekerjaan unit 

kerja organisasi berguna dalam mendukung 

pencapaian tujuan. 

5. Dengan koordinasi, kegiatan atau pekerjaan 

dapat diintegrasikan sesuai sasaran yang 

diinginkan. 

Dalam penelitian ini, koordinasi memiliki kaitan 

yang sangat besar dalam proses pengadaan barang 

dan jasa dengan melihat pentingnya proses 

koordinasi itu dilakukan. Penelitian ini ingin 

mengetahui proses koordinasi antara LPSE dengan 

BPBJ dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 

di Kota Kediri. 

Tipe Koordinasi 

Koordinasi dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu 

sebagai berikut (Hasibuan 2009: 86): 

1. Koordinasi Vertikal 

Koordinasi vertikal adalah kegiatan 

pengintegrasian dan pemberiahan arahan 

pekerjaan dari atasan kepada bawahan atau 

dari atasan kepada unit kerja yang berada 

dibawah wewenangnya. 

2. Koordinasi Horizontal 

Koodinasi horizontal ialah proses 

pengintegrasian kegiatan/pekerjaan unit-unit 

yang ada di organisasi yang memiliki 

tingkatan sederajat. Koordinasi horizontal 

dibagi menjadi dua tipe koordinasi yaitu 

interdisciplinary dan interrelated. 

Interdisciplinary adalah suatu tipe 

koordinasi yang memberikan arahan, 

mengintegrasikan dan menciptakan 

kedisiplinan antar unit kerja yang memiliki 

kesamaan tugas. Sedangkan interrelated 

adalah koordinasi yang dilakukan antar 

instansi yang memiliki perbedaan fungsi 

tetapi antar instansi tersebut memiliki 

keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. 

Tujuan Koordinasi 

Hasibuan (2009: 87) juga menyebutkan bahwa 

ada empat tujuan dilakukannya koordinasi dalam 

organisasi yaitu sebagai berikut. 

1. Untuk mengarahkan pekerjaan organisasi ke 

arah pencapaian sasaran. 

2. Untuk membimbing ketrampilan individu ke 

sasaran. 

3. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 

kekosongan atau tumpang tindih pekerjaan. 

4. Untuk menghindari adanya penyimpangan 

dalam menjalankan tugas menuju sasaran.  

Dapat disimpulkan bahwa tujuan koordinasi 

adalah untuk mencapai sasaran organisasi dengan 

mengarahkan setiap pekerjaan/tugas sehingga 

pekerjaan mendukung organisasi mencapainya. 

Pada akhirnya, tujuan koordinasi adalah mencapai 

tujuan organisasi. 

Koordinasi Pemerintahan 

Koordinasi pemerintahan adalah suatu proses 

untuk menciptakan kesepakatan bersama  mengikat 

berbagai kegiatan pemerintahan dimana memiliki 

perbedaan kepentingan untuk mengarahkan pada 

tujuan pemerintahan yang  telah ditetapkan (Ndraha 

2003: 293). Terdapat dua macam koordinasi di 

lingkungan pemerintah, yaitu koordinasi internal 

dan koordinasi eksternal (Ndraha 2003: 292). 

Koordinasi internal adalah koordinasi yang  

dilakukan antara pemerintah, swasta dan 
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masyarakat. Sedangkan koordinasi eksternal adalah 

koordinasi antar negara satu dengan yang lainnya. 

 

Metode dan Teknik Koordinasi 

Kegiatan koordinasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa metode dan teknik sebagai 

berikut (Handayaningrat 1988: 124) : 

1. Koordinasi melalui kewenangan 

Penggunaan kewenangan dapat menjadi 

cara untuk melaksanakan proses koordinasi 

yang efektif, tetapi penggunaan kewenangan 

hanya dapat dijalankan apabila organisasi 

bersifat homogen. 

2. Koordinasi melalui konsensus 

Koordinasi melalui konsensus yang 

dinyatakan oleh Ketua LAN didalam Fungsi 

Koordinasi dan Integrasi dalam Administrasi 

Negara (dalam Handayaningrat 1988: 124) 

terbagi menjadi tiga jenis konsensus yaitu 

konsensus melalui motivasi, konsensus 

melalui sistem timbal-balik dan konsensus 

melalui ide. 

3. Koordinasi melalui pedoman kerja 

Pedoman kerja membantu setiap anggota 

organisasi untuk melakukan tugasnya.  

4. Koordinasi melalui suatu forum 

Koordinasi dapat dilakukan melalui forum 

dengan tujuan setiap unit kerja organisasi 

dapat saling memberikan timbal-balik 

informasi, bekerjasama dan menciptakan 

kesepakatan dalam pengambilan keputusan 

organisasi. 

5. Koordinasi melalui konferensi 

Konferensi dapat berupa penyelenggaraan 

rapat atau sidang yang dilakukan oleh atasan 

yang bertujuan mengatasi permasalahan 

organisasi. 

Pengukuran Koordinasi yang Efektif 

Ada beberapa indikator yang perlu diukur dalam 

koordinasi, yaitu (Ndraha 2003: 297): 

1. Informasi, komunikasi dan teknologi 

informasi. 

2. Pemahaman akan pentingnya berkoordinasi. 

3. Partisipan yang memiliki kompetensi 

diharapkan mampu mengambil keputusan 

yang tepat. 

4. Pencapaian kesepakatan bersama dan 

komitmen setiap anggota organisasi. 

5. Pentingnya kesepakatan setiap pihak dalam 

organisasi . 

6. Insentif koordinasi diberikan bagi pihak 

yang ingkar terhadap kesepakatan bersama. 

7. Adanya feedback yang dapat digunakan 

untuk koordinasi selanjutnya. 

Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi dilakukan antara unit-

unit kerja dalam suatu organisasi yang berupa 

pertunjukan dan penafsiran pesan (Wayne & Don 

2015: 31). Komunikasi organisasi juga dapat 

dikatakan sebagai alat untuk saling bertukar 

informasi/pesan dalam lingkup organisasi. 

Komunikasi organisasi dapat terjadi setiap waktu 

yang dilakukan oleh seorang anggota organisasi 

dengan anggota organisasi lainnya. 

 

Pola Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi memiliki pola aliran 

informasi. Pola tersebut menggambarkan 

pengaruhnya terhadap komunikasi yang terjadi 

dalam organisasi. Terdapat dua pola dasar 

komunikasi yaitu pola roda dan pola lingkaran 

(Wayne & Don 2015: 174). Pola roda adalah pola 

yang mengalirkan informasi kepada individu yang 

memiliki kedudukan terpusat/sentral. Individu yang 

menduduki posisi sentral menerima informasi dari 

anggota lainnya dan bertugas memecahkan 

persoalan organisasi dengan menerima 

masukan/saran dari anggota yang lain. Sedangkan 

pola lingkaran adalah pola yang membuat seluruh 

anggota organisasi dapat saling berkomunikasi, 

tetapi setiap individu tidak dapat memperoleh 

keseluruhan informasi. 

Arah Aliran Informasi dalam Komunikasi 

Organisasi 

Terdapat empat arah aliran informasi formal 

dalam organisasi yaitu komunikasi ke bawah, 

komunikasi ke atas, komunikasi horizontal dan 

komunikasi lintas-saluran. Berikut penjelasan 

mengenai keempat arah aliran informasi (Wayne & 

Don 2015: 183) : 

a. Komunikasi ke bawah 

Aliran informasi formal dari seseorang yang 

memiliki jabatan lebih tinggi kepada 

anggota organisasi lainnya yang memiliki 

jabatan lebih rendah disebut dengan 

komunikasi ke bawah. 

b. Komunikasi ke atas 

Arah aliran komunikasi ke atas berasal dari 

seseorang yang memiliki kedudukan lebih 

rendah kepada seseorang yang memiliki 

kedudukan tinggi. 

c. Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal adalah proses 

penyampain informasi diantara anggota-

anggota organisasi yang memiliki 

kedudukan sama/sederajat. 

d. Komunikasi lintas-saluran 

Penyampain informasi melewati batas jalur 

fungsional atau jabatan dimana satu sama 

lainnya tidak menjadi atasan atau bawahan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Pengadaan barang/jasa pemerintah menurut 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan 
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untuk memperoleh barang/jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari 

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya 

seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Unit 

Layanan Pengadaan / Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa; Penyedia Barang/Jasa; Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK); Pengguna Anggaran (PA); 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Pejabat 

Pengadaan; dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

(PPHP). Dalam pasal 5 terdapat prinsip-prinsip 

pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, 

terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif serta 

akuntabel. 

 

E-procurement 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e-

procurement adalah pengadaan barang/jasa yang 

dilaksanakan dengan menggunakan teknologi 

informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. E-procurement 

pada umumnya dapat dilakukan menggunakan dua 

cara yaitu sebagai berikut: 

1. E-Tendering. Dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

dijelaskan bahwa e-tendering adalah tata 

cara pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti 

oleh semua penyedia barang/jasa yang 

terdaftar pada sistem pengadaan secara 

elektronik dengan cara menyampaikan 1 

(satu) kali penawaran dalam waktu yang 

telah ditentunkan. 

2. E-Purchasing. E-purchasing dilaksanakan 

berdasarkan sistem katalog elektronik. 

Semua jenis pengadaan dalam e-purchasing 

sudah diumumkan melalui katalog 

elektronik. 

 

Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa (E-

procurement) 

Efektifitas adalah tercapainya tujuan dan 

sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. Handoko (2001: 44) mendefinisikan 

efektivitas sebagai kemampuan dalam mencapai 

tujuan organisasi. Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah menyebutkan pada pasal 107 bahwa 

terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya kegiatan 

e-procurement. Efektivitas koordinasi dan 

komunikasi dalam pengadaan dapat dilihat melalui 

ketercapaian tujuan-tujuan diselenggarakannya e-

procurement. Apabila seluruh tujuan dapat dicapai, 

maka hubungan koordinasi dan komunikasi antara 

LPSE dan BPBJ Kota Kediri dapat dikatakan 

efektif. Hubungan koordinasi dan komunikasi 

menentukan keberhasilan proses pengadaan di 

lingkungan pemerintah. 

Efektifitas Koordinasi dan Komunikasi dalam 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara 

Elektronik 

Efektifitas koordinasi dan komunikasi dapat 

dilihat melalui pengukuran koordinasi yang efektif 

dengan menggunakan beberapa indikator 

koordinasi.  Hubungan koordinasi dan komunikasi 

yang efektif perlu dilakukan antara LPSE dan 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota 

Kediri dalam mengembangkan serta melaksanakan 

kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara 

elektronik (e-procurement). LPSE dan BPBJ 

memiliki tupoksi menjalankan pengadaan sehingga 

kedua instansi memiliki tingkat ketergantungan 

hubungan kerja yang erat. Semakin tinggi tingkat 

ketergantungan keduanya, maka semakin tinggi 

pula kebutuhan akan koordinasi dan komunikasi 

yang harus dibangun oleh keduanya. Efektifitas 

koordinasi dan komunikasi antara LPSE dengan 

BPBJ dapat dilihat melalui sejauh mana keduanya 

mampu menyelenggarakan e-procurement serta 

mampu mencapai tujuan dan sasaran pengadaan. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian 

deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) dengan Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Kota Kediri, 

lokasi yang dipilih dianggap oleh peneliti relevan 

dengan topik penelitian dikarenakan dua unit kerja 

tersebut sebagai pelaksana pengadaan barang dan 

jasa pemerintah/e-procurement di lingkungan 

Pemerintah Kota Kediri. Teknik penentuan 

informan menggunakan purposive sampling kepada 

informan yang dianggap mengetahui dan 

memahami permasalahan penelitian. Pada 

penelitian ini, teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara mendalam, obervasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

2014). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Koordinasi dalam Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah secara Elektronik di Pemerintah 

Kota Kediri  
Koordinasi sebagai usaha untuk 

mengintegrasikan kegiatan pengadaan barang dan 

jasa yang dilakukan oleh dua unit kerja pemerintah 
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yang berbeda yaitu LPSE dengan BPBJ sehingga 

dapat dibentuk kesatuan pengadaan barang dan jasa 

guna mencapai tujuan pengadaan (Handayaningrat 

1988: 117). Dalam hal ini LPSE dan BPBJ 

melaksanakan koordinasi secara terus-menerus. 

Alasan dilakukannya koordinasi secara terus-

menerus dikarenakan tupoksi yang dimiliki kedua 

unit kerja tersebut adalah melaksanakan proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah. LPSE 

sebagai penyelenggara dan pengelola sistem 

pengadaan secara elektronik, disisi lain BPBJ 

sebagai pengguna aktif sistem tersebut dan pihak 

yang melakukan proses pengadaan. 

Pentingnya dilakukan koordinasi antara LPSE 

dengan BPBJ dalam proses pengadaan barang/jasa 

di Kota Kediri dikarenakan beberapa alasan 

diantaranya sebagai berikut (Hasibuan 2009: 86) : 

1. Untuk mencegah terjadinya masalah, 

kesenjangan, ketidakcocokkan maupun 

kekosongan pekerjaan. Koordinasi yang 

dilakukan antara LPSE dengan BPBJ untuk 

mencegah dan menyelesaikan permasalahan-

permasalahan pada saat proses e-

procurement berlangsung. Keduanya 

berkoordinasi untuk saling melengkapi 

dalam penyelenggaraan e-procurement, 

masing-masing pihak memiliki pekerjaan 

maupun fungsi yang saling mendukung satu 

sama lain sehingga tidak terjadi kekosongan 

pekerjaan. 

2. Untuk mengintegrasikan dan mengarahkan 

individu maupun unit kerja dalam mencapai 

tujuan, khususnya tujuan pengadaan. 

Koordinasi LPSE dengan BPBJ menyatukan 

dan mengarahkan setiap anggota untuk 

melaksanakan e-procurement/proses 

pengadaan sesuai dengan tujuan pengadaan 

yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku. 

3. Memanfaatkan sebesar-besarnya sarana-

prasarana dan sumberdaya yang ada untuk 

mencapai tujuan. Dalam proses koordinasi 

antara LPSE dengan BPBJ, sarana-prasarana 

serta sumberdaya dimanfaatkan secara 

maksimal. Sumberdaya manusia berbasis IT 

yang dimiliki oleh LPSE dan sumberdaya 

manusia yang memiliki sertifikat keahlian 

pejabat pengadaan dimanfaatkan 

sebesarnya-besarnya untuk mendukung 

proses pengadaan di Kota Kediri. 

4. Adanya koordinasi, hasil pekerjaan unit 

kerja mendukung tercapainya tujuan. Hasil 

pekerjaan dari LPSE dalam mengelola 

sistem dan BPBJ dalam melaksanakan 

proses pengadaan dikoordinasikan sehingga 

tujuan-tujuan dari proses pengadaan dapat 

dicapai. 

5. Koordinasi membuat kegiatan atau 

pekerjaan dapat diintegrasikan. Pekerjaan-

pekerjaan yang berbeda dari LPSE dan 

BPBJ dapat diintegrasikan dengan 

koordinasi, sehingga pekerjaan yang 

memiliki perbedaan tersebut dapat 

disatupadukan dengan adanya koordinasi. 

Tipe koordinasi dalam proses pengadaan barang 

dan jasa secara elektronik/e-procurement antara 

LPSE dengan BPBJ adalah koordinasi horizontal. 

Koordinasi horizontal ialah proses pengintegrasian 

kegiatan ataupun pekerjaan dari unit organisasi 

yang memiliki tingkatan sederajat/sama (Hasibuan 

2009: 86). Koordinasi antara LPSE dengan BPBJ 

termasuk kedalam tipe koordinasi horizontal 

dikarenakan keduanya memiliki kedudukan 

sederajat. Jika dilihat dari bentuk koordinasi, maka 

koordinasi diantara keduanya adalah koordinasi 

interinstitusional karena memiliki peran maupun 

tugas dalam menjalankan pengadaan barang dan 

jasa pemerintah. Koordinasi antara LPSE dan BPBJ 

termasuk dalam koordinasi pemerintah secara 

internal. Pentingnya koordinasi antara LPSE 

dengan BPBJ karena keduanya berasal dari induk 

yang sama yaitu LKPP serta antara LPSE dan BPBJ 

saling melengkapi dalam proses pengadaan 

barang/jasa. 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan 

dalam proses koordinasi diantaranya koordinasi 

melalui forum, koordinasi melalui konferensi, 

group whatsapp, surat, pemberian pelatihan, 

sosialisasi dan bimbingan teknis. Penggunaan 

metode dalam proses koordinasi tergantung dari 

permsalahan yang akan dibahas. Apabila 

permasalahan terkait dengan teknis, maka 

koordinasi dapat dilakukan secara langsung antar 

staf LPSE dengan BPBJ melalui pendelegasian. 

Namun jika terkait dengan kebijakan dan 

pengambilan keputusan, maka pimpinan akan ikut 

serta dalam setiap proses koordinasi. Selama proses 

koordinasi antara LPSE dengan BPBJ banyak hal 

yang dibahas diantaranya adalah mereview 

permasalahan, adanya perkembangan sistem, peran 

serta penyedia barang dan jasa, pemberian 

pelatihan-pelatihan kepada OPD/SKPD/Satker serta 

pembahasan teknis dan non teknis pengadaan. 

Dalam proses koordinasi antara LPSE dengan 

BPBJ ditemukan beberapa hambatan diantaranya 

adalah perbedaan orientasi waktu dikarenakan 

masing-masing pihak memiliki pekerjaan masing-

masing sehingga mempengaruhi proses koordinasi, 

perbedaan kompetensi individu juga dapat menjadi 

penghambat dalam proses koordinasi dan 

perbedaan dalam struktur organisasi. hambatan 

yang ada selama proses koordinasi tidak 

memengaruhi pelaksanaan e-procurement di 

lingkungan Pemkot Kediri. 

Komunikasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah secara Elektronik di Pemerintah 

Kota Kediri 

Komunikasi yang baik antara LPSE dengan 

BPBJ dapat membuat hubungan antar keduanya 

semakin baik pula sehingga hubungan tersebut akan 
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membawa pada koordinasi (Sugandha 1991: 43). 

Komunikasi yang dibangun secara baik akan 

mendukung terjalinnya proses koordinasi yang 

baik. Jalur komunikasi yang dilakukan antara LPSE 

dengan BPBJ adalah telfon, rapat, email, group 

whatsapp dan lainnya. Namun komunikasi untuk 

menyelesaikan permasalahan sering dilakukan 

melalui group whatsapp. Terdapat beberapa tujuan 

dan manfaat dilakukannya proses komunikasi 

dalam pengadaan barang/jasa di Kota Kediri antara 

LPSE dengan BPBJ yaitu (Usman 2010: 420) : 

1. Upaya meningkatkan kemampuan atasan 

dalam membangun hubungan kerja, dengan 

adanya komunikasi antara LPSE dengan 

BPBJ maka hubungan kerja diantara 

keduanya dalam menyelenggarakan 

pengadaan akan berjalan dengan baik.  

2. Sarana mengirim/menerima informasi. 

Komunikasi antara LPSE dengan BPBJ yang 

dilakukan melalui telfon atau group 

whatsapp adalah sarana untuk mengirim 

maupun menerima informasi mengenai 

kendala sistem/jaringan serta permasalahan 

teknis seputar pengadaan. 

3. Untuk menjawab pertanyaan. Komunikasi 

antara LPSE dengan BPBJ bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan seperti BPBJ 

memberikan pertanyaan terkait kendala 

jaringan, maka LPSE akan menjawab 

pertanyaan tersebut. 

4. Sarana mengubah tindakan melalui proses-

proses pengadaan yang dijalankan oleh 

LPSE dengan BPBJ. 

5. Sarana mengubah keadaan organisasi. 

Komunikasi antara LPSE dengan BPBJ 

terkait dengan proses pengadaan dimana 

keduanya saling memberi masukan seperti 

masukan untuk menarik LPSE menjadi satu 

bagian dengan  BPBJ. Apabila hal tersebut 

berhasil, maka keadaan organisasi akan 

berubah. 

6. Sarana untuk mengubah perilaku individu. 

Komunikasi dapat digunakan untuk 

mengubah perilaku, dimana apabila terjadi 

kendala atau permasalahan terkait proses 

pengadaan maka LPSE akan segera 

bertindak untuk mencari solusi. 

Komunikasi dilakukan setiap waktu apabila 

ditemukan permasalahan dalam sistem e-

procurement. Komunikasi melalui group whatsapp 

memudahkan tertanganinya permasalahan dengan 

cepat karena permasalahan dapat difoto dan 

dicapture sehingga jelas diketahui apa 

permasalahannya. Terdapat empat arah aliran 

informasi dalam proses komunikasi yaitu 

komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, 

komunikasi horizontal dan komunikasi lintas-

saluran (Wayne dan Don 2015: 183). Komunikasi 

yang dilakukan antara LPSE dengan BPBJ merujuk 

pada komunikasi horizontal dikarenakan proses 

penyampaian pesan dilaksanakan oleh organisasi 

yang sederajat/setingkat. Keduanya saling 

berkomunikasi aktif dalam setiap kesempatan untuk 

membahas proses pengadaan. Antara satu dengan 

yang lainnya saling memberikan masukan agar 

proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik 

dapat berjalan maksimal. 

Seperti yang dipaparkan dalam kerangka 

konseptual mengenai pola dasar komunikasi 

terdapat dua pola dasar yaitu pola roda dan pola 

lingkaran (Wayne & Don 2015: 174). Berdasarkan 

pola tersebut, pola komunikasi organisasi LPSE 

dengan BPBJ adalah pola komunikasi roda 

dikarenakan informasi dialirkan kepada individu 

yang memiliki kedudukan terpusat yaitu pimpinan. 

Komunikasi yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah komunikasi antar organisasi sehingga 

kedudukan pimpinan sangat penting untuk 

mengalirkan informasi. Pimpinan masing-masing 

pihak menerima informasi dari staf mengenai 

permasalahan yang ada selama proses pengadaan 

berjalan sehingga pimpinan dapat menciptakan 

solusi atas permasalahan. 

 

Efektifitas Koordinasi dan Komunikasi dalam 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara 

Elektronik di Pemerintah Kota Kediri 

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa 

pemerintah adalah kegiatan untuk mendapatkan 

barang maupun jasa yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan maupun kegiatan satuan 

kerja. Proses pengadaan barang dan jasa harus 

sesuai dengan prinsip-prinsip serta tujuan 

pengadaan. Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai 

efektifitas koordinasi dan komunikasi antara LPSE 

dengan BPBJ dapat mendukung penyelenggaraan 

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik 

di Kota KEdiri. Kedua unit kerja tersebut mampu 

melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku serta mampu menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan terkait e-procurement. 

Ada beberapa indikator yang perlu diukur 

apabila koordinasi dapat dikatakan efektif dalam 

proses pengadaan barang/jasa secara elektronik 

sebagai berikut (Ndraha 2003: 297) : 

1. Informasi, komunikasi dan teknologi 

informasi 

Informasi mengenai perkembangan sistem 

atau upgrade sistem dan informasi lainnya 

dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan 

oleh LPSE dan BPBJ melalui komunikasi 

yang intens. Perkembangan teknologi 

semakin memudahkan keduanya dalam 

berkomunikasi yaitu dengan membuat group 

whatsapp. Dengan adanya group whatsapp 

semua hal dapat dikoordinasikan dan 

dikomunikasikan dengan baik. 

Permasalahan-permasalahan yang timbul 

pada saat proses pengadaan barang/jasa 

berjalan dapat langsung dilaporkan dan 
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dikoordinasikan melalui komunikasi 

menggunakan group whatsapp. 

2. Pemahaman akan pentingnya koordinasi 

LPSE dan BPBJ memahami pentingnya 

koordinasi diantara keduanya, seperti yang 

dipaparkan dalam sub bab penyajian data. 

LPSE dan BPBJ adalah dua unit kerja yang 

memiliki pekerjaan maupun peran dalam 

proses e-procurement dan saling beriringan 

dalam penyelenggaraan pengadaan 

barang/jasa pemerintah di Pemerintah Kota 

Kediri. Selain itu, LPSE dengan BPBJ 

berasal dari induk yang sama yaitu LKPP. 

Oleh karena itu, keduanya saling 

berkoordinasi dan berkomunikasi dalam 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik di lingkungan 

Pemerintah Kota Kediri. 

3. Partisipan yang memiliki kompetensi 

mampu mengambil keputusan 

Anggota/staf dari LPSE maupun BPBJ 

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang 

masing-masing. Anggota LPSE memiliki 

kompetensi dalam IT dan penggunaan 

sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). 

Sedangkan pihak BPBJ memiliki 

kompetensi dalam sertifikat keahlian 

pengadaan, dimana sertifikat keahlian 

pengadaan menunjukkan bahwa BPBJ telah 

memiliki kompetensi dalam melaksanakan 

proses pengadaan barang/jasa. Kompetensi 

yang dimiliki oleh LPSE dan BPBJ 

digunakan untuk mengambil keputusan 

apabila terjadi permasalahan atau hambatan 

dalam proses pengadaan barang/jasa di 

lingkungan Pemerintah Kota Kediri. 

4. Pencapaian kesepakatan bersama dan 

komitmen anggota 

Adanya permasalahan atau hal-hal yang 

berkaitan dengan proses pengadaan 

dibicarakan dan dirapatkan sehingga 

diperoleh kesepakatan bersama. 

Permasalahan yang muncul pada saat proses 

pengadaan barang/jasa berlangsung segera 

dikoordinasikan dan dikomunikasi untuk 

diperoleh penyelesaian atas permasalahan 

tersebut. Komitmen anggota dari kedua unit 

kerja tersebut dirasa cukup kuat sehingga 

pengadaan barang/jasa dapat berjalan 

dengan efektif dan sesuai peraturan yang 

berlaku. 

5. Pentingnya kesepakatan setiap pihak 

Setiap pihak baik LPSE maupun BPBJ harus 

memiliki kesepakatan bersama dalam 

menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di 

lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Hal 

tersebut terbukti dari masukan setiap pihak 

yang diterima dengan baik. Seperti yang 

telah dipaparkan oleh informan, bahwa pada 

saat rapat koordinasi poin-poin solusi dalam 

memecahkan permalahan telah disepakati 

oleh LPSE dengan BPBJ. 

 

6. Insentif koordinasi 

Tidak ada insentif koordinasi dalam proses 

koordinasi antara LPSE dengan BPBJ. Baik 

BPBJ maupun LPSE tidak memaparkan 

insentif yang diperoleh pada saat 

berkoordinasi maupun berkomunikasi dalam 

penyelenggaraan proses pengadaan 

barang/jasa pemerintah secara elekronik. 

7. Adanya feedback yang digunakan untuk 

koordinasi selanjutnya 

Feedback selalu diberikan pada saat 

dilakukannya koordinasi antara LPSE 

dengan BPBJ. Feedback sebagai bahan 

untuk melakukan koordinasi selanjutnya dan 

untuk mengatasi permasalahan yang 

mungkin terjadi. Dengan adanya feedback 

yang diberikan oleh LPSE kepada BPBJ, 

maupun sebaliknya dapat diperoleh rencana, 

pemikiran/knowledge yang digunakan untuk 

mengatasi permasalahan yang pernah terjadi 

maupun untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan lainnya. 

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

penelitian ini menjawab rumusan masalah 

mengenai efektifitas koordinasi dan komunikasi 

antara LPSE dengan BPBJ dalam proses pengadaan 

barang dan jasa secara elektronik di lingkungan 

Pemerintah Kota Kediri. Koordinasi horizontal 

antara LPSE dengan BPBJ sesuai dengan indikator 

yang dijelaskan oleh para ahli. Peneliti menemukan 

bahwa koordinasi sudah berjalan efektif sesuai 

dengan tujuan dilakukannya koordinasi, keduanya 

berjalan saling beriringan dalam menyelenggarakan 

proses pengadaan di Kota Kediri. Walaupun 

terdapat beberapa hambatan selama proses 

koordinasi, namun hambatan tersebut dapat diatasi 

dengan baik sehingga koordinasi tetap berjalan. 

Komunikasi sudah dilaksanakan oleh LPSE dan 

BPBJ sesuai dengan teori yang sudah peneliti 

kemukakan diawal. Dengan perkembangan 

teknologi, jalur komunikasi dapat dilakukan 

melalui group whatsapp. Komunikasi yang 

dilakukan antara LPSE dengan BPBJ adalah 

komunikasi horizontal dengan pola komunikasi 

roda dimana pimpinan menjadi pusat dari aliran 

informasi dalam organisasi. Efektifitas koordinasi 

dan komunikasi diukur melalui indikator yang telah 

dipaparkan oleh ahli sehingga dapat disimpulkan 

bahwa koordinasi dan komunikasi berjalan dengan 

efektif sesuai dengan peraturan dan dapat mencapai 

efisiensi anggaran.  
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

mengenai koordinasi dan komunikasi antara LPSE 

dengan BPBJ Kota Kediri terkait dengan proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik 

di wilayah Pemerintah Kota Kediri sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik/e-procurement di 

lingkungan Pemerintah Kota Kediri sudah 

berjalan selama 5 tahun yang dilaksanakan oleh 

LPSE berkoordinasi serta berkomunikasi 

dengan BPBJ. Koordinasi dan komunikasi 

antara LPSE dengan BPBJ dilaksanakan secara 

terus-menerus, dimana kedua belah pihak 

berperan aktif. Koordinasi yang dilakukan 

antara LPSE dengan BPBJ adalah koordinasi 

horizontal dimana keduanya berada pada dua 

unit kerja yang berbeda. Namun LPSE dengan 

BPBJ memiliki peran dalam  menyelenggarakan 

proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah 

Kota Kediri sehingga sangat penting untuk 

dilakukan koordinasi dan komunikasi. 

Meskipun berbeda unit kerja, namun keduanya 

saling berkoordinasi dan komunikasi secara 

intens demi terselenggaranya pengadaan barang 

dan jasa sesuai dengan peraturan. Koordinasi 

dilakukan melalui rapat maupun forum dengan 

membahas permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi selama proses pengadaan, 

perkembangan SPSE dari versi 3.6 ke versi 4.0, 

peran serta penyedia, pemberian 

pelatihan/sosialisasi/training kepada pihak-

pihak yang berkaitan serta pembahasan 

mengenai teknis dan non teknis pengadaan telah 

sesuai dengan tujuan diadakannya koordinasi. 

 

2. Komunikasi yang baik sudah dilakukan oleh 

LPSE dengan BPBJ selama menyelenggarakan 

pengadaan barang/jasa pemerintah secara 

elektronik melalui telfon, email dan dikarenakan 

perkembangan teknologi semakin besar maka 

dibentuk group whatsapp yang beranggotakan 

staf dari LPSE dengan BPBJ sehingga 

memudahkan komunikasi antara keduanya. 

Komunikasi yang dilakukan berbentuk 

horizontal dikarenakan proses dalam 

menyampaikan pesan oleh dua unit kerja 

pemerintah yaitu LPSE dan BPBJ yang 

setingkat. Komunikasi horizontal antara LPSE 

dengan BPBJ dilakukan sesuai dengan alasan 

keharusan komunikasi itu dilaksanakan. 

Komunikasi antara LPSE dengan BPBJ 

dilakukan secara dua arah dan keduanya saling 

memberikan timbal balik terhadap pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa di lingkungan 

Pemerintah Kota Kediri. 

 

3. Efektifitas koordinasi dan komunikasi dilihat 

dari indikator pengukuran maka koordinasi 

antara LPSE dengan BPBJ dapat dikatakan 

efektif dalam penyelenggaraan pengadaan 

barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota 

Kediri. Informasi mengenai perkembangan 

sistem dan permasalahan-permasalahan yang 

timbul pada saat proses pengadaan 

dikoordinasikan dan dikomunikasi melalui rapat 

dan group whatsapp. Antara LPSE dengan 

BPBJ telah memahami pentingnya koordinasi 

antara keduanya dalam penyelenggaraan e-

procurement. Masing-masing pihak memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan bidang 

pekerjaan sehingga dapat mengambil keputusan 

dengan tepat. Pencapaian kesepakatan bersama 

dan komitmen setiap pihak dibicarakan selama 

proses koordinasi, segala permasalahan akan 

dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara 

bersama-bersama sehingga diperoleh 

kesepakatan diantara kedua belah pihak. Selan 

itu, terdapat feedback yang diberikan oleh LPSE 

dan BPBJ yang berguna bagi penyelenggaraan 

pengadaan barang/jasa secara elektronik di 

lingkungan Pemerintah Kota Kediri. 

Hambatan yang dihadapi dalam proses 

koordinasi dan komunikasi antara LPSE dengan 

BPBJ mengenai proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik (e-procurement) 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Hambatan yang berkaitan dengan struktur 

organisasi. Perbedaan dalam struktur organisasi 

adalah satu penghambat yang mempengaruhi 

proses koordinasi dan komunikasi terkait 

dengan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik di Kota Kediri. 

Permasalahan yang terkait dengan sistem 

memang dapat ditangani dan diselesaikan 

dengan baik, namun permasalahan yang lain 

membutuhkan proses koordinasi yang lebih 

panjang serta menyertakan surat-surat yang 

membuat koordinasi menjadi lebih lama. 

Namun pemisahan dua unit kerja memang perlu 

dilakukan agar tercipta mekanisme kontrol 

dalam penyelenggaraan e-procurement di 

lingkungan Pemerintah Kota Kediri. 

2. Permasalahan yang berkaitan dengan waktu. 

LPSE dan BPBJ adalah dua unit kerja 

pemerintah yang berada pada naungan yang 

berbeda dimana keduanya memiliki pekerjaan 

masing-masing yang menyebabkan koordinasi 

tidak bisa berjalan. 

3. Hambatan lain yang berkaitan dengan 

perbedaan kompetensi individu. LPSE sebagai 

pengelola SPSE memiliki kompetensi di bidang 

IT, sedangkan BPBJ sebagai pengguna sistem 

dan pelaksana pengadaan barang dan jasa 

memiliki kompetensi di bidang pengadaan 

dengan dibuktikan oleh sertifikat keahlian 

pengadaan. Keduanya memiliki kompetensi 

yang berbeda sesuai dengan tupoksi masing-

masing unit kerja. 
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Saran 

Peneliti memiliki beberapa saran terkait 

dengan koordinasi dan komunikasi antara LPSE 

dengan BPBJ dalam proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik di Kota Kediri sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan koordinasi antara LPSE 

dengan BPBJ dalam proses pengadaan 

barang/jasa secara elektronik dengan 

mengadakan rapat secara rutin. Selain 

komunikasi yang memang terus dilakukan 

dan koordinasi yang tidak terjadwal, maka 

LPSE dengan BPBJ dapat melakukan rapat 

koordinasi secara lebih intens atau dapat 

diselenggarakan rapat sebanyak 2 kali dalam 

satu bulan. Dengan diselenggarakannya 

rapat secara lebih rutin, dapat meningkatkan 

koordinasi dan komunikasi. 

Penyelenggaraan rapat juga dapat dilakuka 

untuk memberikan masukan terkait dengan 

proses pengadaan barang/jasa pemerintah 

secara elektronik menjadi lebih baik 

kedepannya. 

2. Meningkatkan kompetensi individu. 

Kompetensi individu disini adalah 

kompetensi dari BPBJ dan seluruh 

OPD/SKPD/Satker yang ada di Kota Kediri 

yang menjadi pihak dalam proses e-

procurement.   Kompetensi individu dapat 

ditingkatkan dengan mengikuti acara 

sosialisasi dan BIMTEK yang telah 

diselenggarakan secara rutin serta 

berkoordinasi dengan LKPP sehingga 

penggunaan sistem pengadaan secara 

elektronik (SPSE) versi 4.0 dapat digunakan 

secara maksimal oleh berbagai pihak dan 

digunakan secara keseluruhan dalam proses  

e-procurement. Selain itu juga memberikan 

sosialisasi dan BIMTEK tidak hanya kepada 

OPD/SKPD/Satker namun juga kepada 

penyedia barang dan jasa. Penyedia barang 

dan jasa adalah pihak yang juga memiliki 

peran dalam proses e-procurement. oleh 

karena itu, pemberian sosialisasi dan 

BIMTEK kepada penyedia sangat 

diperlukan sehingga penyedia juga memiliki 

kompetensi dalam penggunaan SPSE versi 

4.0 serta memiliki pemahaman bagaimana 

proses e-procurement. 

3. LPSE yang masih memiliki kekurangan dari 

jumlah SDM dengan kemampuan IT atau 

SDM yang berbasis IT dapat melakukan 

proses rekrutmen pekerjaan. Dengan 

penyelenggaraan rekrutmen maka akan 

diperoleh individu yang berkualitas dan 

mendukung berjalannya e-procurement di 

Kota Kediri serta memiliki kompetensi IT 

dalam penggunaan SPSE. 

 

 

Implikasi 

Implikasi Akademik 

Implikasi akademik dengan adanya 

penelitian ini adalah memberikan sumbangan 

dalam Ilmu Administrasi Negara, terutama 

bidang kajian koordinasi dan komunikasi dalam 

proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara 

elektronik. Penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh Novitaningrum pada tahun 2014; 

Diah pada tahun 2011; Arindra, Bambang dan 

Romulo serta Pajli pada tahun 2015 mengenai 

e-procurement telah menjadi sebuah pandangan 

awal bagi peneliti, dan terdapat kesenjangan 

dari hasil penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya, hasil 

penelitian berfokus pada prinsip pengadaan 

seperti akuntabilitas, transparansi dan 

efektifitas, peran panitia pengadaan serta peran 

e-procurement dalam proses pengadaan 

barang/jasa pemerintah. Sedangkan pada 

penelitian ini, peneliti memamparkan dan 

menjelaskan mengenai koordinasi dan 

komunikasi antara LPSE dengan BPBJ dalam 

proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara 

elektronik di Pemerintah Kota Kediri. Dari hasil 

penelitian ini dapat diketahui bagaimana proses 

koordinasi dan komunikasi itu berjalan dengan 

membahas hal-hal yang berkaitan dengan e-

procurement, hambatan-hambatan yang ada 

selama koordinasi dan komunikasi serta 

efektifitas koordinasi dan komunikasi dalam 

proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara 

elektronik di lingkungan Pemerintah Kota 

Kediri. 

Implikasi Praktis 

Implikasi praktis yang dapat disampaikan 

dengan adanya penelitian ini adalah dengan 

adanya koordinasi dan komunikasi antara LPSE 

dengan BPBJ maka proses pengadaan barang 

dan jasa secara elektronik di Kota Kediri sudah 

berjalan efektif walaupun terdapat beberapa 

hambatan yang mempengaruhi proses tersebut. 

Hambatan yang ada tidak menjadi penghalang 

yang serius untuk keduanya melaksanakan 

koordinasi dan komunikasi. Dengan adanya 

pengadaan secara elektronik/e-procurement 

membuat LPSE dan BPBJ tidak dapat 

terpisahkan, dimana keduanya saling 

memberikan dukungan dan masukan sehingga 

e-procurement dapat berjalan sesuai dengan 

peraturan dan prinsip-prinsip pengadaan. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada pihak-pihak yang berkaitan 

dengan koordinasi dan komunikasi dalam 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik agar dapat menjadi 

lebih baik. Selain itu, hasil penelitian juga dapat 

dijadikan masukan bagi LPSE maupun BPBJ 

dalam melaksanakan koordinasi dan 

komunikasi. 
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