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AUDIT ATAS FUNGSI 

PENGADAAN



Fungsi pengadaan merupakan fungsi yang paling depanFungsi pengadaan merupakan fungsi yang paling depan
dalam penentuan ekonomisasi suatu organisasi. Ekonomisasi
dalam perolehan input merupakan bagian dari strategi
keunggulan bersaing perusahaan. Kemampuan memperoleh
input dengan pengorbanan terkecil dari berbagai alternatif
yang ada tanpa mengabaikan standar kualitas yang telah
ditetapkan, mencerminkan inovasi perusahaan dalam proses
pengadaan.

Tiga tahap penting dalam proses pengadaan meliputi
perancaanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan tahap
penganan atas barang dan jasa yang diterima. Ketiga tahap ini
bisa menjadi sangat rawan dari berbagai penyimpangan, oleh
karena itu, ketiga proses ini harus mendapatkan pengendalian
yang memadai.



Pengendalian terhadap perencanaan pengadaan

memastikan bahwa barang atau jasa yang akan diperoleh
(dibeli) adalah barang atau jasa yang benar benar dibutuhkan
dalam operasional unit pengguna, jenis , spefikasi, dan
kuantitasnya. Disamping itu, penilaian pada tahap ini juga
berkaitann deengan apakah kebutuhan ini telah tertuang dalam
rencana induk perusahaan dan didukung sumber daya yang
memadai untuk mendapatkan barang atau jasa yang
dibutuhkan. Dengan pengendalian yang memadai , diharapkan
pengadaan barang atau jasa telah sesuai dengan prinsip-prinsip
pengadaan barang atau jasa dalam tata kelola perusahaan yang
baik (good corporate governance)



 Tujuan dan Manfaat Audit

Secara umum, tujuan dari audit atas fungsi pengadaan ini dapat

meliputi :

1. Untuk mencapai tujuan, sesuai dengan visi dan misi organisasi.

2. Menilai ekonomisasi , efisiensi, dan efektivitas pengadaan; serta

melindungi aset (dana) perusahaan dari pemborosan , kesalahan

pengelolaan, penuyalahgunaan, dan berbagai bentuk penyimpangan

lainnya.

3. Mendorong pengembangan dan pemiliharaan manajemen informasi

pengadaan yang dapat diandalkan serta pengungkapan informasi

tersebut dalam laporan periodik, termasuk pemenuhan kewajiban

akuntabilitas.

4. Memastikan bahwa aktifitas pengadaan telah sesuai dengnan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.



 Ruang Lingkup Audit

Audit atas fungsi pengadaan melakukan penilaian atas

keseluruhan fungsi pengandaan, baik organisasinya, pedoman

atau peraturan yang menjadi panduan pendgadaan,

perencanaan, proses, dan penyelesaian pengadaan

(openerimaan barang atau jasa). Secara terperinci ruang

lingkup audit fungsi pengadaaan meliputi:

1. Organisasi pengadaan;

2. Proses pengadaan yang terdiri atas;

a. Perencanaan pengadaan

b. Pelaksanaan pengadaan dan

c. Pembayaran dan pelaporan



 Langkah-langkah Audit

Audit atas fungsi pengadaan adalah untuk menilai apakah
proses pengadaan telah sesuai dengan prisnsip-prinsip tata kelola
yang baik. Secara umum, proses audit pengadaan barang atau jasa
meliputi beberapa langkah yang meliputi hal-hal berikut :

1. Perencanaan audit.

Perencanaan audit menyangkut: a) Penilaian resiko dan
penentuan ruang lingkup audit, b) Penentuan jadwal audit, c)
Penentuan sumber daya dalam melaksanakn audit.

Dalam membuat rencana detail audit, ketua tim audit harus
mempertimbangkan bebera[pa hal termasuk: a) risiko tingkat
materialitas dan prioritas pada setiap aktivitas audit. b) area
audit yang signifikan.

2. Pengumpulan dan evaluasi temuan audit.

3. Pelaporan

4. tidak lanjut hasil audit.



 Proses Pengadaan Barang atau Jasa

Proses pengadaan barang atau jasa harus mencerminkan
keinginan organisasi untuk mendapatkan barang atau jasa
untuk memenuhi kebutuhanya secara ekonomies, efesien, dan
efektif. Secara umum, proses pengadaan diawali dengan
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi atas
aktivitas pengadaan.

 Perencanaan Pengadaan

Mencakup penentuan kebutuhan atas barang atau jasa
(input) dalam operasional perusahaan , baik tingkat kualitas,
kuantitas, dan penentuan waktu kapan barang atau jasa
tersebut. Perencanaan pengadaan jjuga berkaitan dengan
penentuan berapa besar dana yang harus tersedia atas
pengadaan tersebut sesuai dengan jadwal pengguna barang
atau jasa.



Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit menunjukkan sberbagai aspek dari program atau aktivitas yang
diaudit dan periode waktu dari program/aktivitas yang diaudit oleh auditor.

Contoh hasil audit manajemen yang menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas
aktivitas “Pengelolaan Piutang” disebuah rumah sakit. Namun Perusahaan dalam
contoh ini merupakan nama perusahaan fiktif, tetapi proses audit dan hasilnya
merupakan kejadian yang sebenarnya.

Pelaksanaan Pengadaan

Aktivitas yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan tingkat
kompleksitas proses pengadaan, jenis barang/jasa yang akan dibeli, dan besarnya
anggaran yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Pengendalian yang ketat dilakukan
untuk memastikan bahwa panitia pengadaan tidak salah dalam menentukan pemasok
terpilih dan harga atas barang/jasa yang dibutuhkan.

Banyak kasus penyimpangan yang terjadi di mana kolusi antara panitia pengadaan
dengan pemassok memungkinkan terjadinya pemilihan pemasok secara diskriminatif
(tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemasok yang memenuhi
syarat), yang dapat berakibat hilangnya kesempatan untuk mendapat barang/jasa
dengan pengorbanan minimal (ekonomis).



Pelaksanaan Kontrak Penyerahan Barang

Setelah proses pengadaan menghasilkan pemasok terpilih, panitia

pengadaan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa

barang/jasa yang diterima telah sesuai dengan pesanan baik

dalam kuantitas yang diterima, tingkat kualitas, dan waktu

penyerahannya. Pengendalian atas penerimaan barang/jasa

seharusnya melibatkan unit pengguna dari barang/jasa tersebut

untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian barang/jasa yang

diterima dengan pesanannya. Titik rawannya dapat berupa kolusi

antara pemasok dan petugas penerimaan barang sehingga

barang/jasa yang tidak memenuhi spesifikasi tetap diterima dalam

penyerahan barang/jasa tersebut.



Pembayaran dan Pelaporan

Pembayaran adalah bagian terakhir dari proses pengadaan. Pembayaran baru

bisa dilakukan jika serah terima atas barang/jasa tersebut telah dinyatakan

tidak mengandung masalah dan telah disahkan oleh pihak-pihak berwenang.

Setiap pembayaran harus didukung bukti tagihan dan dokumen pendukung

yang lengkap dan tagihan telah jatuh tempo.

pelaporan atas pengadaan barang/ jasa harus segera dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang tertuang dalam pedoman pengadaan. Dalam laporan

tersebut, panitia pengadaan harus menyajikan tentang kemapuan panitia ini

mendapatkan barang/jasa sesuai dengan spesifikasinya, msalah-masalah yang

dihadapi atau peluang penghematan yang belum bisa dilakukan karena

terbentur dengan peraturan yang digunakan dalam pengadaan tersebut.



Kecurangan dalam Pengadaan

Pengadaan melibatkan pembeli dan penjual, dimana masing-masing pihak memiliki

berbagai cara untuk melakukan korupsi pada setiap tahapan proses pengadaan. Pihak

pemasok berkepentingan dengan penjualan produknya dan mengharapkan keuntungan

dari penjualan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai perilaku

menyimpang berikut ini mungkin dilakukan.

1. Berkolusi dengan pihak pembeli dalam menentukan harga penawaran.

2. Secara diskriminatif meningkatkan standar teknis, sehingga pemasok lain sulit

untuk memenuhinya.

3. Mencampuri secara tidak beretika pekerjaan evaluator baik dalam proses tender

maupun dalam serah terima barang/jasa.

4. Memberikan sogokan



Panitia pengadaan di pihak lain memiliki kewenangan untuk menentukan spesifikasi
barang/jasa, harga, dan pemasok terpilih. Denagn kewenangan ini, pembeli menjadi
sasaran kolusi dari pemasok. Berbagai godaan, baik yang timbul dari perilaku buruknya
maupun yang datang dari pemasok, mendorong pihak pembeli terjbak pada perilaku
menyimpang seperti:

1. Menentukan spesifikasi yang menguntungkan pemasok tertentu.

2. Membatasi penyebaran informasi berkaitan dengan kesempatan melakuakan tender.

3. Berdalih pada kepentingan yang mendesak untuk melakukan penunjukan terhadap
pemasok tertentu tanpa melalui tender untuk pengadaan yang seharusnya melalui
tender.

4. Melanggar kerahasiaan penawaran pemasok.

5. Mendiskualifikasi pemasok potensial melalui prakualifikasi yang tidak benar,

6. Menerima sogokan

7. Gagal dalam memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan standar kinerja pengadaan
lainnya,

8. Mengalihkan pengiriman barang untuk dijual kembali atau digunakan secara
pribadi,

9. Meminta keuntungan pribadi dari pemasok,

10. Memalsukan kualitas atau standar sertifikasi,

11. Meningkatkan atau menurunkan nilai faktur.



Berbagai penyimpangan lain yang mungkin terjadi dalam pengadaan dapat

berupa:

1. Pengadaan barang fiktif

2. Harga pengadaan barang di-mark-up

3. Pajak/PNBP sehubungan dengan pengadaan barang tidak dipungut dan atau

tidak disetorkan

4. Kuantitas/volume hasil pengadaan barang dikurangi

5. Kualitas hasil pengadaan barang direndahkan

6. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang

7. Hasil pengadaan barang tidak bermanfaat/tidak dimanfaatkan (misalnya

berlebihan, tidak sesuai kebutuhan, kualitas rendah, rusak)

8. Pelanggaran ketentuan/peraturan pengadaan barang yang berindikasi

praktik KKN.



Untuk mencegah adanya kesempatan penyimpangan (korupsi) dalam pengadaan ini, sistem
pengadaan yang dibuat perusahaan harus transparan dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip
pengadaan berrikut ini.

1. Nilai uang

Pengadaan harus mendapatkan barang/jasa sesuai spesifikasi dengan harga terendah
(memaksimalkan nilai uang)

2. Kejujuran dan Keadilan

Panitia pengadaan harus berlaku jujur dan adil kepada seluruh pemasok yang memenuhi
syarat untuk mengikuti kompetisi dalam pengadaan tersebut.

3. Akuntabel dan transparan

Seluruh proses dalam tahapan-tahapan pengadaan harus dilengkapi dengan catatan-catatan
dan dokumentasi yang memadai sebagai bahan pertanggungjawaban. Disamping itu proses
pengadaan harus berjalan secara terbuka dan bisa dinilai oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.

4. Efisiensi

Proses pengadaan harus berjalan secara efisien (optimalisasi penggunaan sumber daya dalam
pengadaan)

5. Kompetensi dan Integritas

petugas pengadaan (pejabat dan pelaksana) harus memiliki kompentensi yang memadai
(ditunjukkan denagan sertifikat yang harus dimiliki) dan berintegritas tinggi dalam
menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab.



Audit atas Organisasi Pengadaan

Pertimbangan penempatan suatu fungsi dalam struktur organisasi berkaitan

dengan cakupan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang melekat pada

fungsi tersebut. Setiap perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri

menempatkan suatu fungsi dalam struktur organisasinya, tergantung pada

kompleksitas operasional dan peran penting fungsi tersebut dalam keunggulan

bersaing organisasi. Efektivitas penempatan fungsi dalam struktur organisasi

dapat dinilai dari keleluasaan fungsi tersebut dalam pengambilan keputuasan

sesuai dengan kewenangan yang diberikan, maksimalnya peran yang bisa

dijalankan sesuai dengan alokasi sumber daya yang diterima dan besarnya

kontribusi yang dapat diberikan pada keberhasilan perusahaan dalam

membangun kinerja terbaiknya.



Audit atas Perencanaan PengadaanAudit atas Perencanaan Pengadaan
Perencanaan pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan
setiap unit pengguna atas barang/jasa. Perusahaan harus
memiliki daftar kebutuhan barang/jasa yang memuat tentang
spesifikasi, kuantitas kebutuhan, standar kualitas, dan waktu
penggunaannya. Pada perusahaan perdagangan, daftar ini
dilengkapi dengan batas stok maksimum dan minimum,
barang yang dipungut PPN atau tidak. Dengan daftar ini,
perusahaan dapat terhindar dari beberapa kondisi seperti :

a. Pembelian yang berlebihan

b. Kelebihan/kekurangan stok

c. Dana terikat pada barang/jasa yang belum dibutuhkan

d. Pembelian barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar
kualitas.

 Selain daftar kebutuhan barang/jasa, perusahaan juga harus
memiliki daftar pemasok terpilih yang mampu memenuhi
kebutuhan barang jasanya dengan cara paling ekonomis.



jumlah persediaan dalam menjaga stabilitas bisnis.

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam pemilihan

pemasok, berkaitan dengan integritas pelayanan dan

kemampuannya untuk menyediakan serta mengirimkan

barang/jasa.

 Auditor harus menilai dengan cermat perencanaan pengadaan

barang/jasa perusahaan agar kebutuhan atas barang/jasa dapat

terpenuhi secara tepat waktu, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan

dengan harga yang paling murah tanpa melanggar prinsip-prinsip

tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik.

 Auditor menekankan penilaiannya terhadap ketepatan hubungan

antara rencana pembelian (spesifikasi, kuantitas, waktu) dengan

rencana penggunaan barang/jasa pada masing-masing unit

pengguna. Untuk perusahaan perdagangan, disamping penilaian

terhadap ketepatan hubungan antara rencana pembelian dengan

rencana penjualan, dilakukan penilaian terhadap ketepatan

jumlah persediaan dalam menjaga stabilitas bisnis.



Kemungkinan Kecurangan yang Mungkin Terjadi 
pada Tahap Perencanaan Pengadaan

1. Penggelembungan anggaran (gejala penggelembungan terlihat dari harga
per unit (unit price) yang tidak realistis).

2. Rencana pengadaan yang diarahkan (spesifikasi teknis yang mengarah
pada merek tertentu atau pengusaha tertentu).

3. Tidak mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang pada
awal pelaksanaan anggaran.

4. Pemaketan pekerjaan yang direkayasa (pekerjaan hanya mampu
dilaksanakan oleh kelompok tertentu saja).

5. Memecah pengadaan barang menjadi beberapa paket untuk menghindari
pelelangan.

6. Memecah pengadaan barang yang menurut sifat pekerjaannya seharusnya
merupakan satu kesatuan.

7. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar
dibeberapa satuan kerja (satker) yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di satuan kerja masing-masing.



8. Menggabungkan beberapa paket pekerjaan yang sifat pekerjaan
dan besaran nilainya seharusnya dapat dilakukan usaha kecil
menjadi satu paket pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh
usaha nonkecil (menengah dan besar).

9. Rencana pembelian yang tidak sesuai kebutuhan.

10. Penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.

11. Pemilihan metode penunjukkan langsung untuk kontrak yang
seharusnya melalui pelelangan umum.

12. Pemilihan metode evaluasi dengan sistem nilai (merit point) untuk
evaluasi yang seharusnya sistem gugur (untuk memenangkan
produk/merek atau penyedia barang tertentu).

13. Pengalokasian anggaran kegiatan yang direncanakan dilakukan
dengan cara swakelola, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan
cara kontraktual kepada penyedia barang atau sebaliknya.



Audit atas Pelaksanaan Pengadaan

• Metode yang secara umum digunakan dalam
pengadaan adalah pembelian langsung,
petunjukan langsung, tender terbatas, dan tender
terbuka.

• Kompetensi adalah dasar dari pengadaan yang
memastikan bahwa perusahaan mendapatkan
barang/jasa terbaik melalui persaingan dalam
tender.

• Teknologi yang mendukung proses
pengadaan/jasa barang yaitu electronic
procurement (e-Procurement).



Penerapan dan Batasan Pengadaan Barang

(Menurut PP NO. 70 Tahun 2012)

• Pelanggan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh

semua penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang memenuhi

syarat

• Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan

konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini

terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks

• Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa

lainnta untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000 (lima

miliar rupiah)

• Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi

untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000 (lima miliar

rupiah)



Penerapan dan Batasan Pengadaan Barang

(Menurut PP NO. 70 Tahun 2012)

•• Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi
untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa
konsultasi yang memenuhi syarat.

• Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi
untuk jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000
(dua ratus juta)

• Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang
memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas, dan inovasi tertentu
yang harga atau biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga
satuan.

• Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan
cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa

• Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada
penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukkan
langsung.



Secara umum, pengadaan barang barang/jasa yang dilakukan 

melalui tender, baik terbuka maupun terbatas, melibatkan 

(walaupun tidak terbatas pada) aktivitas-aktivitas berikutnya

• Pembentukan panitia pengadaan/pejabat (panitia Pokja) pengadaan/unit
layanan pengadaan. Panitia pengadaan dapat dibuat untuk setiap pengadaan
atau dibuat untuk beberapa kali pengadaan dalam waktu tertentu (panitia
tetap dengan masa kerja 1 tahun/lebih).

• Penyusunan dan pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

• Penyusunan daan pengesahan dokumen pemilih penyedia barang.

• Pengumuman pelelangan/seleksi/pengadaan.

• Prakualifikasi/paskakualifikasi penyedia barang.

• Pendaaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan penyedia barang.

• Penjelasan (aanwijzing).

• Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran.

• Evaluasi penawaran

• Sanggahan peserta lelang.

• Penunjukkan pemenang lelang.

• Penandatanganan kontrak.



Kemungkinan Kecurangan yang Mungkin 

Terjadi pada Tahap Pelaksanaan Pengadaan
• Pembentukan panitia pengadaan/pejabat (panitia pokja) pengadaan/unit layanan pengadaan.

- Tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan dan/atau bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang;

- Tertutup dan tidak transparan (ketidakterbukaan dan ketidakadilan panitia);

- Memihak (panitia memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu);

- Tidak independen (panitia dikendalikan oleh pihak terntu).

• Panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan dirangkap oleh:

- Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bendahara;

- Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);

- Pejabat yang bertugas menerbitkan surat perintahan membayar (SPM);

- Aparat pengawas fungsional kecuali untuk pengadaan barang yang dibutuhkan instansi pengawasan fungsional tersebut;

- Panitia pemeriksa/penerima barang.

• Penyusunan dan pengesahan Harap Perkilraan Sendiri (HPS).

- HPS tidak ada.

- HPS tidak ditandatangani olehseluruh anggota panitia pengadaan.

- HPS tidak disahkan Pejabat Pembuat Komitmen.

- Harga barang dalam HPS mengarah pada merk/produk tertentu.

- Gambar nilai estimasi yang ditutup-tutupi atau sulit diperoleh.

- Penggelembuungan (mark-up) dalam HPS.

- Harga dasar yang tidak standar dalam menyusun HPS.

- Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan.

- Sumber/referensi harga penyunan HPS yang fiktif.

- Penambahan item-item biaya yang tidak diperkenankan.



Kemungkinan Kecurangan yang Mungkin 

Terjadi pada Tahap Pelaksanaan Pengadaan

• Penyusunan dan pengesahan dokumen pemilihan penyedia barang.

– Persyaratan teknis mengada-ngada atau kelebihan dibandingkan kebutuhan dalam pelaksanaan

pekerjaan.

– Kriteria kelulusan evaluasi tidak ada atau tidak jelas.

– Spesifikasi teknis mengarah pada produk atau kelompok tertentu.

– Adanya penambahan kriteria evaluasi yang tidak perlu.

– Dokumen lelang tidak standar dan tidak lengkap.

• Pengunguman pelanggan/seleksi/pengadaan

– Tidak mengumumkan pelelangan/seleksi/pengadaan.

– Diumumkan, tetapi tidak di surat kabar nasional.

– Dalam teks pengunguman tercantum bahwa persyaratan pendaftaran dan pengambilan dokumen harus

membawa dokumen asli yang berimplikasi dapat menghambat/membatasi peserta.

– Mengumumkan pelelangan/seleksi/pengadaan di surat kabar pada hari libur.

– Pengumuman lelang yang palsu.

– Materi pengumuman lelang membingungkan.

– Jangka waktu pengumuman terlalu singkat.

– Pengumuman lelang tidak lengkap.



Peraga 3.2

Kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi pada 

tahap pelaksanaan pengadaan

5. Prakualifikasi/pascakualifikasi penyedia barang

• Dokumen peserta yang tidak memenuhi syarat namun diluluskan paniyia.

• Dokumen administrasi bersifat aspal yaitu dokumen peserta yang di palsukan agar lulus

pascakulifikasi.

• Dokumen kualifikasi tidak di dukung data otentijk

• Evaluasi yang di lakukan panitia tidak sesuai dengan kriteria.

• Menggunakan metode pelelangan umumprakualifikasi yang seharusnya pelelangan umum

pascakualifikasi.

• Kriteria dalam melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi tidak ada atau tidak jelas.

• Melakukan prakualifikasi masal untuk mendapatkan daftar penyedia barang/jasa yang berlaku untuk

pengadaan dalam kurun waktu tertentu.

6. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilih penyedia barang

• Dokumen lelang yang di serahkan tidak sma (inkonsisten)

• Waktu pendistribusian terbatas.

• Penyebarluasan dokumen cacat.

• Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari

• Menyatakan bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen tidak boleh di wakilkan

• Menyatakan bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen harus di lengkapi atau membawa

dokumen asli



7. Penjelasan (aanwijizing)

• Rapat penjelasan (pre-bid meeting)terbatas pada kelompok tertentu

• Informasi dan deskriptif yang terbatas

• Tidak adanya partisipasi masyarakat

• Penjelasan kontroversial

• Tidak di buat dokumentasi rapat penjelasan

• Berita acara penjelasan tidak di sebarluaskan kepada peserta

• Perubahan penting atas dokumen pemilihan penyedia tidak di tuangkan dalam aendum dokumen

pemilihan penyedia

8. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran

• Adanya relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran.

• Batas akhir pemasukan dokumen penawaran di undurkan atau di majukan tanpa adanya adendum

dokumen pemilihan penyedia.

• Penyimpanan dokumen penawaran tidak di lakukan pada kotak atau tempat yang aman/terkunci.

• Adanya penerimaan dokumen penawaran yang terlambat.

• Adanya penyerahan dokumen fiktif.

• Ketidaklengkapan dokumen penawaran.

• Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari libur atau di tunda tanpa alasan yang jelas.

• Kriteria evaluasi yang cacat.

• pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi.

• Peserta lelang terpola atau menurun secara mencolok

• Pergantian dokumen penawaran

• Surat penawaran palsu



9. Pengumuman pemenang

• Tidak ada pengumuman pemenang

• Pengumuman pemenang tidak di beritahukan kepada seluruh peserta lelang

• Pengumuman kepada publik sangat terbatas

• Pengumuman tidak terbatas mengindahkan aspek publik atau dilakukan tersembunyi

• Tanggal pengumuman di tunda-tunda

• Pengumuman tidak sesuai kaidah atau tidak ada masukan dari masyarakat

10. Sanggahan peserta lelang.

• Surat sanggahan tidak ditanggapi

• Jawaban sanggahan ditunda-tunda

• Tidak seluruh sanggahan di tanggapi

• Substansi sanggahan tidak di tanggapi

• Sanggahan perfoma untuk menghindari tuduhan proses lelang diatur

11. Penunjukan pemenang lelang

• Surat penunjukan tidak lengkap

• Surat penunjukan sengaja di tunda-tunda pengeluaranya

• Surat penunjukan di keluarkan terburu-buru

• Surat penunjukan tidak sah

• Tanggal surat penunjukan di buat lebih belakangan di bandingkan tanggal kontrak



12. Penandatangan kontrak

• Adanya kejanggalan dalam kontrak

• Penandatangan kontrak yang kolusif

• Penundaan penandatanganan kontrak secara sengaja

• Penandatanganan kontrak yang tidak sah

• Tidak di lengkapi surat jaminan pelaksanaan dari bank

• Tanggal surat jaminan pelaksanaan lebih belakangan di bandingkan tanggal

kontrak



AUDIT ATAS INSPEKSI DAN PENERIMAAN 

BARANG/JASA

Penengendalian yang tidak memadai pada tahap ini dapat berakibat pada :

a. Kegagalan dalam memenuhi standar kuantitas dan kualitas atau standar 

pelaksanaan lainya

b. Pengalihan barang untuk di jual kembali atau di gunakan secara pribadi oleh 

pihak tertentu

c. Adanya praktik pemberian gratifikasi

d. Pemalsuan kualitas atau sertifikat standar

e. Penyajian faktur yang lebih besar atau lebih kecil

titik kritis pada tahap ini adalah kecermatan dari petugas penerima dan

penilaidalam memastikan bahwa barang/jasa yang di terima telah memenuhi

seluruh spesifikasi dan waktu penyerahan ysng di persyaratkan. Penelusuran

auditor terhadap fidik barang/jasa,dokumen pengadaan dan berita acara serah

terima barang/jasa harus mampu mendeteksi terjadinya kecurangan/penyimpangan

pada tahapini. Beberapa kecurangan yang mungkin terjadi pada tahap inspeksi dan

oenerimaan barang/jasa yang di sajikan pada peraga.



Peraga 3.3

Kemungkinan kecurangan yang terjadi pada tahap inspeksi 

dan penerimaan barang/jasa

• Kuantitas/volume pekerjaan/barang yang diserahkan tidak sesuai

dengan kontrak.

• Kualitas pekerjaan yang di serahkan lebih rendah dari ketentuan dalam

spesifikasi teknis/kontrak.

• Keterlambatan penyeyarahn barang

• Perintah perubahan volume (contract change order) dalam rangka

KKN.

• Kriteria penerimaan barang/jasa

• Jaminan pascajual yang palsu.

• Data lapangan yang di palsukan.



AUDIT ATAS PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pembayaran dan pelaporan adalah bagian akhir dalam proses pengadaan. Tahapan

ini menyangkut penyelesaian kewajiban organisasi kepada pihak pemasok dan

pertanggungjawaban komite pengadaan atas tugas,wewennang,dan tanggung jawab yang di

berikan kepadanya. Untuk memenuhi kebutuhan internal cross check,fungsi kasir/bendahara

harus terpisah dari fungsi pencatatan dan operasional.setiap pembayaran terhadap pemasok

harus brdasarkaan tagihan dari pemasok,di lengkapi dengan berita acara serah terima

barang/jasa yang menyatakan bahwa barang/jasa yang di serahkan oleh pemasok telah sesuai

dengan spesifikasinya dan dinyatakan dapat di terima oleh bagian verifikasi dan penerimaan

barang/jasadari panitia pengadaan. Jika pembayaran yang berkaitan dengan pekerjaan yang

belum selesai (termin), tagihan yang di sampaikan oleh pemasok harus di lengkapi dengan

laporan perkembangan proyek yang telah di setujui oleh petugas verifikasi dari pihak

organisasi.kewajiban terakhir dari panitia pengadaan adalagh pembuatan laporan

pengadaan,kemampuan memperoleh barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah di

tentukan dan besarnya dana yang di serap dalam pengadaan tersebut



PERAGA 3.4

PENYIMPANGAN YANG MUNGKIN TERJADI PADA 

TAHAP PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

• Pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik

• Pembayaran fiktif

• Kekurangan pemungutan dan penyetoran pajak/PNBP

• Pelaporan yang tidak dilaksanakan

• Pelaporan yang tidak sesuai dengan keadaan.

• Pelaporan yang tidak lengkap

• Pelaporan yang tidak sesuai dengan peraturan

• Tidak di buat berita acara (BA) pembayaran.


