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PEMKOT AMBON GELAR BIMTEK PENGUATAN KAPASITAS PPK

bekasikota.go.id

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pengetahuan terkait dengan Pengadaan

Barang Dan Jasa Pemerintahi, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bekerjasama dengan Pusdiklat Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) Penguatan

Kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkup Pemkot Ambon, Senin (15/4). Kegiatan tersebut digelar

bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PPKii agar dalam proses Pengadaan Barang Dan Jasa yang

dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, PPK dapat memperoleh barang dan jasa yang terjangkau

dan berkualitas baik dari segi fisik dengan tidak melangkahi prosedur yang berlaku. Hal tersebut dikemukakan

oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut.

Dikatakan, regulasi pendukung yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses pengadaan barang

dan jasa pemerintah dimaksudkan untuk memberikan panduan bagaimana tata cara pengadaan barang dan jasa.

Perpresiii yang menjadi regulasi pengadaan barang dan jasa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi tata

cara pengadaan sederhana dan komprehensif. Menurut Richard Louhenapessy, Bimtek dimaksudkan untuk

meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Pemkot Ambon di bidang pengadaan barang jasa juga untuk

menyeragamkan pemahaman proses perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan agar proses pengadaan

barang jasa semakin efisien dan berkualitas. Ditambahkan, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sering

mengalami kendala-kendala yang cukup serius, olehnya itu haruslah dicari solusi yang tepat untuk

menanganinya.  

Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukannya tanpa hambatan, proses yang ditemui oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus diidentifikasikan dan dicari solusinya. Persoalan mendasar tentang

pelaksanaan barang dan jasa yang sementara dihadapi oleh Pemkot Ambon adalah belum meratanya

pengetehuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Senada dengan itu, Panitia Kegiatan Roy Mongie menjelaskan, tujuan diselenggarakannya Bimtek bagi seluruh

PPK di SKPD lingkup Pemkot Ambon adalah untuk memberikan materi serta pengetahuan terkait dengan hal-

hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saat disinggung terkait kegiatan yang

diselenggarakan berkaitan dengan telah diproses hukum beberapa PPK SKPD lingkup Pemkot Ambon, Mongie

mengaku, bisa dikatakan demikian. Menurutnya, apa yang dilakukan ini juga untuk meminimalisir PPK agar

tidak terjerat proses hukum. Dengan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan proses pengadaan barang dan

jasa pemerintah, maka hal itu dapat diminimalisir.
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut  dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya 
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Pasal 1 
Angka 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
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ii

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa.
iii

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah dan terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


