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I. PENDAHULUAN 

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh 

kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
1
 

Tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:
2
 

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari 

aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;  

2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;  

3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;  

4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;  

5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;  

6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;  

7. Mendorong pemerataan ekonomi; dan 

8. Mendorong pengadaan berkelanjutan. 

Untuk mendapatkan barang/jasa dimaksud, pengadaan barang/jasa dilaksanakan 

dengan cara:
3
  

1. Swakelola; dan/atau 

2. Penyedia. 
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Pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa 

yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, kementerian/ 

lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
4
 

 

II. PERMASALAHAN 

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah: 

1. Siapa saja pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah melalui cara 

swakelola? 

2. Bagaimanakah tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui cara swakelola? 

 

III. PEMBAHASAN 

1. Penyelenggara Swakelola 

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola diselenggarakan oleh 

penyelenggara swakelola.
5
 Penyelenggara swakelola terdiri atas:

6
 tim persiapan, tim 

pelaksana, dan/atau tim pengawas, yang masing-masing memiliki tugas yaitu: 

a. Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal 

pelaksanaan, dan rencana biaya.  

b. Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan 

melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan 

anggaran. 

c. Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik 

maupun administrasi swakelola. 

 

2. Perencanaan Swakelola
7
 

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, 

jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa. perencanaan pengadaan yang dananya 

bersumber dari: 

a. APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan pagu indikatif.  

b. APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan 

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS). 

Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi:  
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a. penetapan tipe swakelola;  

Tipe swakelola terdiri atas:  

1) Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh 

kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran;  

2) Tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh 

kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan 

dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah lain pelaksana 

swakelola;  

3) Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh 

kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan 

dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola; atau  

4) Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh 

kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau 

berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi 

oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. 

b. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan 

1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
8
  

a) menggunakan produk dalam negeri; 

b) menggunakan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI); dan 

c) memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.  

Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI 

dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi. 

2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek 

terhadap:  

a) komponen barang/jasa; 

b) suku cadang; 

c) bagian dari satu sistem yang sudah ada; 

d) barang/jasa dalam katalog elektronik; atau  

e) barang/jasa pada tender cepat.  

c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dimuat dalam Rencana Umum 

Pengadaan (RUP).
9
 

Pengumuman RUP:
10
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a. Kementerian/lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.  

b. Perangkat daerah dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum 

Pengadaan (SIRUP). Pengumuman RUP melalui SIRUP dapat ditambahkan dalam 

situs web kementerian/lembaga/pemerintah daerah, papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.  

Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket 

pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA). 

 

3. Persiapan Swakelola 

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi penetapan:
11

 

a. Sasaran 

Penetapan sasaran pekerjaan swakelola ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).  

b. Penyelenggara swakelola 

Penetapan penyelenggara swakelola dilakukan sebagai berikut:  

1) Tipe I penyelenggara swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;  

2) Tipe II tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta tim 

pelaksana ditetapkan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah lain 

pelaksana swakelola;  

3) Tipe III tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta tim 

pelaksana ditetapkan oleh pimpinan ormas pelaksana swakelola; atau  

4) Tipe IV penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok 

masyarakat pelaksana swakelola. 

c. Rencana kegiatan 

Rencana kegiatan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan 

memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan 

kontrak tersendiri. Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan 

swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah anggota tim pelaksana. 

Rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat dievaluasi dan 

ditetapkan oleh PPK. 

d. Jadwal pelaksanaan 

e. RAB.   
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Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dituangkan dalam KAK 

kegiatan/subkegiatan/output.  

Biaya pengadaan barang/jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen 

biaya pelaksanaan swakelola. PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran 

swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan negara atau kepala daerah.
12

 

 

4. Pelaksanaan Swakelola
13

 

a. Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) PA/KPA dapat menggunakan pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah 

lain dan/atau tenaga ahli;  

2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari 

jumlah tim pelaksana; dan  

3) Dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dilaksanakan 

sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.  

b. Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan 

kementerian/lembaga/perangkat daerah lain pelaksana swakelola; dan  

2) PPK menandatangani kontrak dengan ketua tim pelaksana swakelola sesuai 

dengan kesepakatan kerja sama.   

c. Pelaksanaan swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan 

pimpinan ormas. 

d. Pelaksanaan swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan 

pimpinan kelompok masyarakat.  

Untuk pelaksanaan swakelola tipe II, tipe III, dan tipe IV ayat (4), nilai pekerjaan 

yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh 

melalui penyedia. 

 

5. Pembayaran, Pengawasan dan Pertanggungjawaban 

a. Pembayaran swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
14

 

b. Pengawasan dan Pertanggungjawaban
15
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1) Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan 

keuangan kepada PPK secara berkala.  

2) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dengan 

Berita Acara Serah Terima.  

3) Pelaksanaan swakelola diawasi oleh tim pengawas secara berkala. 

 

IV. PENUTUP 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa 

yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ 

Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 

prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 

pekerjaan dan pertanggungjawaban.  

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola diselenggarakan oleh 

penyelenggara swakelola yang terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim 

pengawas. Tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah: 

1. Perencanaan 

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, 

jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa. 

2. Persiapan 

Persiapan pengadaan barang/jasa meliputi penetapan sasaran, penyelenggara, rencana 

kegiatan, jadwal pelaksanaan,  dan RAB. 

3. Pelaksanaan 

Pelaksanaan Swakelola dapat dilaksanakan sendiri, dilaksanakan oleh 

kementerian/lembaga/perangkat daerah lain, ormas pelaksana swakelola, dan 

dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. 

4. Pembayaran, Pengawasan dan Pertanggungjawaban 
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V. DAFTAR PUSTAKA 

 

Perundang-Undangan 

 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  

 

Penulis: 

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung, 2019. 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat 

instansi. 


