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I. LATAR BELAKANG

Semakin banyaknya permasalahan yang terjadi dalam setiap kegiatan

Pengadaan Barang, Konstruksi, Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya dewasa ini menuntut

setiap Lembaga/Kementerian/Departemen dan lnstansi Daerah lebih waspada dalam

penyelenggaraannya. Kewaspadaan yang perlu dicermati adalah mulai dari

perencanaan, organisasi, pelaksanaan hingga controlingnya. Hal ini dimaksudkan agar

pengadaan barang tersebut dapat efektif, effisien, transparan terbebas dari unsur-unsur

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga pengadaan barang dan .iasa

pemerintah mutlak dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Keadaan yang sedemikian komplek terhadap pengadaan barang dan jasa

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo ditutut untuk mempersiapkan Sumber Daya

Aparatur dalam menangani permasalahan penyusunan dokumen pengadaan barang

dan jasa pemerintah. Dengan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berkompeten

maka semakin meningkat pula kinerja ASN dalam menangani pengadaan barang dan

jasa pada masing-masing SKPD dengan mengikutkan peserta pada pelatihan baik

internal maupun di kirim ke instansi penyelenggara lainnya.

Selaras dengan kondisi terebut, Pemerintah Kabapaten Sidoarjo dalam hal ini

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo bermaksud menyelenggarakan

pelatihan pembelajaran berkelompok materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

melalui program Unit Training of competence (UTC) untuk meningkatkan kompetensi

ASN di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dlaam bidang pengadaan barang dan jasa,

dengan harapan para pese(a setelah menyelesaikan pelatihan memiliki pengetahuan

tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

II. TUJUAN

Tujuan dari pembelajaran UTC Pengadaan Barang Dan Jasa, adalah

memfasilitasi PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo guna meningkatkan

kompetensi pengadaan barang dan jasa dan dapat meningkatkan kinerja serta

dapat memberikan kontribusi nyata terhadap bidang tugas sehari-hari.

Adapun sasaran yang diharapkan diadakannya UTC Pengadaan Barang Dan

Jasa ini adalah :



a. Peserta mampu memahami mengenai gambaran umum pengadaan, prinsip-

prinsip dasar, kebijakan umum, kode etik dan dasar hukum/peraturan yang

terkait, pihak pihak yang terkait, serta prinsip pengendalian dan pengawasan

pelaksanaan pengadaan barang{asa.

b. Peserta mampu memahami persiapan pengadaan barangliasa mulai dari tahap

perencanaan umum, penentuan sistem pengadaan (metode pemilihan'

metode penyampaian dokumen, metode evaluasi pengadaan, pemilihan jenis

kontrak), pemilihan metode kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan'

penyusunan HPS, dan penyusunan dokumen pengadaan.

c. Peserta mampu memahami prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/

Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan Konsultansi.

d. Peserta mampu untuk menyusun HPS,

e. Peserta mampu memahami pelaksanaan pengadaan barang{asa dengan cara

swakelola.

f. Peserta mampu untuk menyusun kontrak,

g. Peserta mampu memahami kegunaan dan kebutuhan E-Procurement yang akan

digunakan sebagai acuan dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah

di seluruh lndonesia

h. Setelah mengikuti pelatihan PBJ peserta diharapkan dapat mengaplikasikan di

instansinya masing-masing sebagai pejabat pengadaan, PPTK, PPKOM serta

dapat dipakai sebagai acuan bila sewaktu-waktu mengikuti proses tender di

pemerintahan.

III. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyelenggaraan pelatihan UTC Pengadaan Barang Dan Jasa ini

adalah, sebagai berikut :

. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

r Peraturan Pemerintah Rl Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

r Surat Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo tanggal 8 Januari Nomor

893/38/404.6. 1 /20 1 6 perihal persetujuan penyelengaraan keg iatan UTC di

lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

! Se(a memperhatikan; Daftar Kontrol Muatan lsi Modul Diklat Badan Diklat

Kemendagri tahun 2007, Dan Panduan Penyelenggaraan Diklat Di

Lingkungan Kemendagri Dan Daerah tahun 2007.



IV. PESERTA

F Peserta UTC Pengadaan Barang Dan Jasa adalah PNS berjumlah 20 orang

dari PNS di lingkungan Kabupaten Sidoarjo terbagi dalam 2 kelompok'

F Peserta dari PPTK usulan dari SKPD 10 orang tergabung dalam satu

kelompok.

V. MATERI/TOPIK BAHASAN

Materi dan topik pembelajaran dilaksanakan dengan motode sebagai berikut:

D Metode in class dilaksanakan selama 9x pertemuan setiap pertemuan 3JP (2

jam 45 menit) dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB sld 12.15 WIB sesuai jadwal

(terlampir) sehingga relatif tidak mengganggu tugas di SKPD. JP yang di dapat

selama metode r'h class adalah 27 JP. Materi on class di SKPD penyusunan

HPS, dokumen kontrak (6 JP).

D Dengan panduan pokok bahasan pembelajaran sebagai berikut:

A. Mabri Pelatihan

Materi pelatihan2T jam pengajaran (27 JP) adalah sebagai berikut:

Hari kesatu:

- PengantiarPengadaanBarang/Jasa

- Swakelola

- Review materi hari Pertama

Hari kedua:

- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

- Teori penyusunan HPS

- Praktek penyusunan HPS

- Review materi hari Kedua

Hari ketiga:

- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

- Pembahasan kesulitan penyusunan HPS - 1

- Praktek Simulasi penyusunan HPS - 1

- Review materi ketiga

Hari keempat:

- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

- Pembahasan kesulitan penyusunan HPS -2

- Praktek Simulasi penyusunan HPS -2

- Review materi keempat



Hari kelima:

- Persiapan penyusunan kontrak

- Pembahasan jenis dokumen penyusunan kontrak

- Pembahasan dokumen kontrak PL

- Review materi hari kelima

Hari keenam:

- Persiapan penyusunan kontrak -2

- Pembahasan kendala dokumen penyusunan kontrak

- Praktek penyusunan dokumen kontrak PL

- Review materi hari keenam

Hari ketujuh:

- Persiapan penyusunan kontrak -3

- Pembahasan kendala dokumen penyusunan kontrak

- Praktek penyusunan dokumen kontrak PU

- Review materi hari ketujuh

Hari kedelapan:

- Persiapan materi penyerahan hasil pekerjaan

- Pembahasankendalapenyerahanhaislpekerjaan

- PraKekpenyusunanhasilpekerjaan

- Review materi hari kedelapan

Hari kesembilan:

- Persiapan evaluasi dokumen pengadaan langsung/tidak langsung

- Peran dan fungsi BENDAHARA,PPTK, PPKOM, KPA, PA

- Praktek penguatan masing-maisng tugas dan fungsi

- Review materi hari kesembilan

B. Metode, tedia dan Alat Bantu Pembelajaran

Metode pengajaran yang digunakan selama pelatihan adalah metode

partisipatil, dimana peserta selain mendengarkan narasumber juga aKif

mengutarakan pendapatnya. Selama pelatihan peserta sangat antusias dan

bersemangat dengan metode pengajaran yang diterapkan. Sehingga peserta

dapat dengan mudah menangkap materi yang diajarkan.

8.1. Metode pembelajaran yang digunakan lebih melibatkan keaktifan peserta,

yaitu:

1) Curah pendapat (bninstorming).

2) Ceramah tanya jawab.

3) Diskusi kelompok.

4) Latihan (exercise).



5) Praktik memfasilitasi (micrcfacilitating).

8.2. Media yang digunakan yaitu tayanganlpoweryointmateri, modul, dan bahan

belajar lainnya yang disediakan dan digunakan telah sesuai standar

LKPP. Setiap narasumber dalam menyampaiakn seluruh modul pelatihan

berdasarkan Power Point yang dibuat menarik sehingga dengan mudah

dipahami oleh peserta. Setiap modul dipresentasikan dengan Power Point

disertai uraian penjelasan yang jelas.

8.3 Alat bantu berupa komputer, /aptop, LCD prciector, whiteboad,

flipchaft,spidol, lembar latihan,dan alat tulis kantor lainnyatelah disediakan

dengan stndar LKPP. Semua peralatan ini selalu disediakan sebelum pelatihan

dimulai, sehingga begitu pelatihan dimulai narasumber tidak mengalami

kesulitan mencarinya

VI. NARA SUMBER DAN FASILITATOR

Nara sumber atau instruKur UTC berasal PNS di lingkungan Kabupaten

Sidoarjo yang mempunyai kemampuan lebih untuk dapat mentransferkan

ilmunya kepada PNS lainnya, sebagai upaya dalam memberdayakan PNS di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoa[o.

) Nara sumber atau instruktur UTC Pengadaan barang dan jasa ini diampu

oleh PNS dilingkungan Kaupaten Sidaorjo sejumlah 4 orang (Keputusan

Bupati Nomor 1 88/35/404. 1 . 3 .2n01 6 tentang pengajar/ instruktu r UTC).

D Pakar bila diperlukan dapat mengundang 1 orang nara sumber dari

LKPP/IAPI.

VII. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT

F Organisasipenyelenggaraan

- Penyelenggara UTC Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku SKPD yang memiliki

kewenangan dalam pengembangan kompetensi PNS, sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas

pokok dan Fungsi BKD.

- Pelaksana teknis adalah Bidang Diklat BKD Kabupaten Sidoarjo,

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor

188/35/404.1 .3 .2120'l'6 tentang panitia pelaksanaan UTC tahun 2016.



D Pembiayaan

- Pelaksanaan UTC Pengadaan Barang dan Jasa ini di biayai dari APBD

Kabupaten Sidoarjo pada DPA Badan Kepegawaian Daerah kegiatan

diklat teknis dan fungsional 2016.

D Fasilitas dan bahan yang digunakan

Fasilitas yang disediakan oleh panitia dan digunakan selama pembelajaran

adalah:

- Ruang kelas ber AC.

- Jadwal pembelajaran pada papan pengumuman.

- Papan tulis

- LCD

- Layar

- Sound sysfe m/wirelesslpengeras suara

- Flipchard

- Meja kursi sesuai jumlah kelompok

- Meja pengajar

- Kertas HVS, sepidol, penghapus, kerlas flip chad

- Lembar presensi

- lembar evaluasi dan penilaian peserta

- lembar evaluasi pengajar

D Jangka waktu dan tempat penyelenggaraan

- Kegiatan dilaksanakan selama 9 x pertemuan, setiap pertemuan @ 3 Jp

sekitar 45 menit x 3 jp = 2 jam 15 menit.

- Kegiatan dimulai pada bulan April 2016 sebagaimana jadwal dari panitia.

- Tempat penyelenggaraan adalah bertempat di Balai Diklat Kabupaten

Sidoado, Jl. Mojopahil No. 5 Sidoarjo.

F Konsumsi

- Panitia menyediakan konsumsi berupa snack 1x @ orang pada setiap

pertemuan, dikecualikan pada rapat persiapan dapat diberikan makan

sesuai ketentuan, sebagaimana yang sudah teranggarkan dalam DPA

BKD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016.

- Konsumsi / snack tersebut disediakan oleh pihak jasa penyedia sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

F Kesehatan

- Apabila peserta terdapat yang sakit mendadak dapat diantarkan ke RSUD

Kabupaten Sidoarjo, dengan jarak tempuh 50 m dari lokasi pembelajaran.



Tempat ibadah

- Tersedia musholah di lingkungan Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo yang

dimanfaatkan untuk sholat berjamaah.

Keamanan

- Di lingkungan Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo terdapat penjaga kantor

terbagi dalam ship, sehingga aman bagi peserta untuk parkir kendaraan

dan ganguan lainnya.

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pembelajaran UTC Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan secara

bertahap dan berkelompok secara berkelanjutan sesuai dengan jadwal, sehingga

total jam pelajaran yang dicapai oleh peserta adalah 33 JP (27 JP in class, dan 6

JP out class). Maka dapat diberikan sertifikat sebagai peserta yang telah

mengikuti pembelajaran UTC Pengadaan Barang dan Jasa dengan dasar:

- Tingkat kehadiran

- Lembar penulisan pada out c/ass

- Evaluasi dan progress pembelajaran dari instruktur pada setiap
pertemuan

- Evaluasi dan penilaian diakhir pembelajaran.

Sehingga pada akhir pembelajaran tersebut peserta diberikan surat keterangan

sebagai peserta yang ditanda tangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan hasil p/ogless serta perolehan jam

pembelajaran.

PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan pedoman dalam

melaksanakan UTC Pengadaan Barang dan Jasa bagi ASN di lingkungan

Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, Pebruari 20'16

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DOARJO

Dra.Ec Ratna Kustini
Pembina TK I

NtP. 1 9621 1221 998102001
Muda

vill.
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NtP. 19611201 199103 2003


