
BAB II

TINJALAN PUSTAKA

2.1 Edy Sutrisno, Timur Tri Wibowo (2001) : " Proses Penentuan

Kontraktor Pemenang Lelang Pada Proyek Peningkatan Jalan dan

Penggantian Jembatan Propinsi Jawa Tengah (Pada Proyek Peningkatan

Jalan Wangon-Batas Jawa Barat) "

(Tugas akhir Jurusan Teknik Sipil FTSP UII)

Menurut Edy Sutrisno dan Timur Tri Wibowo(2001), proses pemilihan

kontraktor sebenarnya tidak terlalu mudah kalau benar-benar ingin obyektif, sebab

yang dilihat bukanlah "nama besar" dari kontraktor tersebut karena nama besar

bukanlah jaminan kelancaran dari pekerjaan yang akan dihadapi. Kalau pada

tahap ini sudah ditempuh dengan tidak benar dengan menominasikan kontraktor

yang tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud

maka tindakan tersebut merupakan awal menuju kemacetan pekerjaan dalam

tahapan pelaksanaan nantinya. Aspek-aspek kontraktor yang menentukan adalah:

1) Personil yang benar-benar mampu menguasai dan menangani pekerjaan di

lapangan

2) Peralatan yang benar-benar dapat didatangkan di lapangan sesuai jadwal dan

dalam kondisi yang baik



3) Keadaan keuangan nyata dar, perusahaan un.uk melaksanakan pekerjaan yang
sedang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut

Kadang pamtia terpukau oleh kebesaran nama suatu perusahaan yang
mem,„k, banyak proyek-proyek yang sedang dilaksanakan. sehmgga ,a,ah
menjagokan perusahaan tersebut Padaha, b„a d,„ha, dan kenyataan btasanya
yang terjadi d. lapangan adalah sebagai berikut:
,) Persontl-persoml yang dttempa.kan pada perusahaan tersebut adalah orang-

orang yang baru dtangka. oleh perusahaan ,,u tanpa kejelasan pres.as.nya.
2, Pera.atan-pera.atan yang dtcan.umkan daianr daftar kepemi.tkan pera.atan,

semua sedang stbuk beker)a d, proyek lam yangjuga sedang dtlaksanakan,
sehmgga sebenarnya pada saa, ,«u perusahaan tersebu, seakan-akan ttdak
memtliki lag, alat yang stap untuk dikinm ke proyek baru.

3) Dengan banyaknya proyek yang sedang dtlaksanakan da.anr »ak.u yang
bersamaan, maka kebutuhan dana dari perusahaan itu tingg, sekalt

Kontraktor yang ttdak berpenga.aman da,am menangan, suatu pekerjaan tertentu
akan pula membuat kesa.ahan da.anr nrembuat perhttungan-perht.ungan btayany,
karena asums, yang d, paka, da.am menentukan eara kerja a.at, materta,, dan latn-
lain akan jauh berbeda dengan yang seharusnya disrapkan.

Pada p^neltt.an tersebu, proses pelelangan yang dtgunakan sebaga, sampe.
banya satu proyek dan masth menggunakan peraturan-peraturan pe.elangan yang
,ama. Oleh sebab ,.u penulis meneoba untuk memper.uas pene.tttan dengan
nrenggunakan proses pelelangan yang terjad, pada beberapa proyek, tetap, masth
rerbatas pada proyek pemermtah. Sedangkan peraturan-peraturan yang dtpaka,



adalah peraturanyang baru sesuai dengan peraturan yang digunakan dalam proses

pelelangan masing-masing proyek tersebut.

2.2 Slamet Budiyono (2000) : " Studi Kasus Pelaksanaan Pengadaan

Barang /Jasa di Perum Perhutani KPH. Surakarta

( Tugas Akhir Program Sarjana Ekstensi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

UGM)

Usaha jasa konstruksi yang sering disebut juga dengan kontraktor

merupakan industri yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Usaha ini sangat

menguntungkan tetapi beresiko besar. Untuk itu perlu diketahui proses

pelelangan sampai dihasilkan satu pemenang.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peraturan yang ditetapkan oieh

salah satu perusahaan BUMN dan untuk mengetahui secara pasti urutan/proses

pelaksanaan lelang di Perum Perhutani KPH Surakarta serta proses serah terima

pekerjaan tersebut dari pihak kedua (kontraktor) ke pihak ke satu (Perum

Perhutani).

Pada hasil penelitian disimpulkan bahwa peratuaran yang dipakai pada

pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Perum Perhutani KPH. Surakarta yaitu

Kepres No. 16 Tahun 1999 dan Petunjuk Teknis Kepres No.16/1999.



2.3 Yunianto (1997) : " Persyaratan Dokumen Lelang dan Pembuatan

Kontrak Intemasional di bawah Departemen P. U. "

(Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM)

Keberadaan proyek-proyek dalam skala besar membutuhkan aturan tender

/ pelelangan yang fair dan bisa diterima semua pihak untuk mendapatkan harga

yang wajar / competitive.

Departemen PU sebagai salah satu badan pelaksana pembangunan di

Indonesia telah menerbitkan peraturan mengenai persyaratan dokumen lelang

Intemasional yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 172 Tahun

1993 yang terdiri dari 75 pasal yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan

prosedur, persyaratan teknis, administratif pelaksanaan tender Intemasional.

Permasalahan yang timbul di lapangan sebagai akibat di berlakukannya

KepMent PU tersebut antara lain :

1) Terjadi pengurangan pekerjaan yang melebihi 10% dari hargakontrak.

2) Pembayaran termijn yang tertunda

3) Ketentuan-ketentuan persyaratan dana bantuan dari negara pemberi bantuan.

4) Faktor pemakaian bahasa pengantar.

Penulis kemudian menyimpulkan bahwa perlu ada tambahan pasal

kompensasi pengganti untuk pengurangan pekerjaan yang lebih dari 10% dan

mencantumkan batasan waktu cairnya termijn dalam kontrak perjanjian.
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2.4 Majalah Konstruksi No. 311 - Juli 2002" Tender atau Tender-

Tenderan"

Perkembangan ekonomi makro yang kurang menguntungkan sejak krisis

Juli 1997 silam, berdampak penurunan investasi swasta secara signifikan. Dan

kemudian membawa pemerintah kembali menjadi motor pembangunan, proyek-

proyek berpelat merah hampir mendominasi aktivitas pembangunan, tidak saja di

Jakarta dan sekitamya, namun juga di daerah. Padahal idealnya, prakarsa

pembangunan harus secara berangsur dilakukan masyarakat dan pelaku swasta,

guna membangun budaya profesionalisme sekaligus menghilangkan determinasi

serta dominasi berlebihan dari pemerintah. Tetapi, transfer dominasi demikian

baru akan berjalan, jika ekonomi tumbuh positif secara berkesinambungan,

dengan dukungan stabilitas keamanan yang kondusif untuk berusaha. Faktanya,

krisis kembali menjadikan pemerintah sebagai 'sumber' utama pengadaan

barang/jasa, seperti tahun-tahun pertama pasca kemerdekaan. Di pihak lain,

masyarakat justru berlomba mendirikan badan usaha, dengan harapan ikut

kebagian pekerjaan pembangunan. Karena ketidak seimbangan antara jumlah

mata proyek dengan banyaknya badan usaha atau penyedia barang/jasa, maka

perebutan proyek pembangunan yang tidak sehat sulit dihindari.

Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Instasi Pemerintah, tampaknya baru ideal di atas kertas.

Pasalnya masih teramat banyaknya 'celah' yang dapat dimanfaatkan petualang

proyek untuk menghindar. Adanya 'permainan' antara panitia pelelangan dengan

kontraktor tertentu, menjadikan mekanisme pengadaan rekanan sebagaimana
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diatur dalam keppres 18/2000, tidak berjalan semestinya. "Ada sistem plotting

pada beberapa proyek yang nilainya cukup besar untuk beberapa rekanan, yang

mempunyai hubungan dekat dengan beberapa pejabat kabupaten", kata Ir Zakaria

Ketua Kamar Dagang Dan Industri Daerah Lampung Tengah, kasus ini belum

diangkat ke permukaan untuk mencegah hal - hal yang tidak diinginkan. Cara

seperti ini katanya, secara tidak langsung akan menimbulkan saling curiga di

antara sesama rekanan, dan berpotensi memicu perpecahan. Beberapa pengusaha

jasa konstruksi meyakini adanya permainan dalam penentuan kelulusan rekanan,

dalam seleksi surat kemampuan nyata [SKN]. Sejumlah rekanan dinyatakan lulus,

namun tidak tertera dalam absensi pengembalian formulir SKN.

Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional [Gapeknas] Metro

Propinsi Lampung mengutarakan, dalam absensi pengembalian formulir rekanan

kelas K3, sebelumnya hanya tercantum 119 rekanan. Namun saat

pengumumanjumlah ini bertambah menjadi 150 rekanan hasil seleksi. Demikian

halnya paket Kl, dari 24 rekanan yang mengembalikan formulir, lalu muncul 28

rekanan yang ikut rekanan yang ikut seleksi, begitu pula untuk paket M2, tercatat

14 rekanan yang mengembalikan formulir, tetapi justru bertambah menjadi 16

rekanan. Pengebirian terhadap aturan main, juga dialami pengusaha yang

tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konsrtuksi Nasional Indonesia [Gapensi]

Lampung Utara. Pelelangan, kata sumber yang tidak diinginkan namanya ,

diselenggarakan secara amatiran.

Penyimpangan mekanisme tender proyek pemerintah, tidak hanya terjadi

di daerah, Kadin DKI Jakarta mengungkapkan dari sekitar 750 proyek tahun
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anggaran berjalan di DKI Jakarta, hanya satu yang diumumkan di media massa.

Selain itu, sekitar 60 persen proses tender proyek pemerintah, yang menggunakan

Anggaran Pendpatan dan Belanja Negara [APBN] serta Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah [APBD], dikategorikan sebagai menyimpang. Penyimpangan

terjadi, lagi-lagi karena sejumlah prosedur pelaksanaan tender seperti tertuang

dalam Keppres 18/2000 tidak diindahkan panitia lelang. Ketua Kadin DKI Jakarta

Pungky Bambang Purwadi menuturkan, sejak awal 2002 hingga april 2002, hanya

294 proyek pemerintah yang prosesnya diumumkan melaui media massa, serta

disampaikan kepada Kadin dan asosiasi terkait, :BUMN [Badan uasaha Milik

Negara] dan instasi pemerintah yang paling banyak mengumumkan tender di

media massa, adalah Pertamina dan Depkimpraswil." Kadin memperkirakan,

masih terdapat ribuan proyek pemerintah di lingkungan pemerintah daerah,

departemen, lembaga pemerintah non-departemen, BUMN,BUMD dan instansi

pelat merah lain yang proyek tendemya tidak transparan."dalam Keppres No. 18

Tahun 2000 tercantum, semua proses tender harus diumumkan melalui media

massa. Tetapi, kenyataanya masih banyak panitia tender yang tidak mentaatinya.
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2.5 Ir Agus Kartasasmita Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

(LPJK) serta Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia

(GAPENSI) : Majalah Konstruksi No. 311 - Juli 2002.

Pengadaan barang dan jasa terhadap proyek-proyek pemerintah pasca

krisis masih tetap pada situasi yang berat.Padahal, peran swasta dalam berbagai

pembangunan proyek pemerintah tidaklah sedikit. Bahkan, pelaku jasa konstruksi

ini, cenderung menggantungkan diri pada proyek-proyek yang diselenggarakan

oieh proyek pemerintah. Sehingga, dengan ketergantungan yang sudah cukup

mendalam ini, menyebabkan tinjauan terhadap berbagai aturan yang mengatur

pengadaan barang dan jasa menjadi cukup tinggi. Dengan ini, dapat dibandingkan

dengan TDR (tanda daftar rekanan) yang dikeluarkan pemerintah pra UUJK

(Undang-Undang Jasa Konstruksi) jumlahnya sekitar 60 ribuan. Tetapi, setelah

LPJK terbentuk sebagai kontrol sektor jasa konstruksi, justru jumlahnya menjadi

besar sekitar 170 ribuan sertifikat yang dikeluarkan LPJK. Ini berarti, masyarakat

sudah dapat menerima sistem dalam kegiatan berusaha.Dengan hat tersebut

disadari, bahwasanya proyek-proyek yang berasal dari pemerintah akan tetap

berlangsung dan prospeknya cukup baik.apakah berupa proyek baru maupun

rehabilitasi saja. Dari gambaran proyek milik pemerintah, maka sorotan

masyarakat terhadap proyek pemerintah menjadi lebih besar lagi.

Meskipun telah diatur dalam Keppres No. 18/2000, tetapi di lapangan

masih disinyalir adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, terutama di

daerah karena berlakunya otonomi daerah misalnya beberapa proyek pemerintah,

hanya melalui penunjukan (swakelola) masih marak. Sebenamya hal ini sah saja
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terjadi, tetapi dengan syarat, apabila terjadi hal-hal yang darurat saja. Seperti,

terjadinya gempa bumi, banjir maupun tanah longsor. Sebab bila melalui tender,

prosesnya menjadi cukup panjang. Sedangkan keadaan daerah tersebut, sudah

cukup mendesak untuk melakukan perbaikan infrastruktur. Namun demikian,

dalam keadaan normal masih banyak terjadi penyimpangan. Sehingga, tuduhan

terhadap KKN atau penyimpangan menjadi tumbuh subur di masyarakat.

Di lain pihak, Keppres No. 18/2000 mengisyaratkan adanya porsi peran

pemerintah terhadap sektor jasa konstruksi dikurangi dan diserahkan kepada

masyarakat (lembaga). Selanjutnya lembaga tersebut (LPJK) menerbitkan

sertifikat sebagai salah satu kelengkapan dalam dokumen tender pengganti TDR

tetapi nyatanya hal ini masih tak diacuhkan oieh beberapa pihak.


