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PROFIL BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu bagian pada Sekretariat
Daerah Kota Mataram yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Mataram, dengan tugas dan fungsi diatur pada Peraturan Walikota Mataram Nomor
2 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Sistem Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Mataram.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) merupakan Unit Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa (UKPBJ) yang ada di Kota Mataram. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Assisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

Visi
Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan
prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan.

Misi
1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel;
2. Membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan

profesional;
3. Mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern;
4. Membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri.

Kode Etik
 Melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggung jawab,

profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan proses
pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

 Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk
mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat;
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 Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak
yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan
barang/jasa (conflict of interest);

 Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan
dalam pengadaan barang/jasa;

 Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi, tidak
menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui
atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Perekonomian dan
Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian dibantu oleh 3 orang
Kepala Sub Bagian yaitu :
1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
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KEPEGAWAIAN
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram, secara struktural dipimpin
oleh satu orang Kepala Bagian dan dibantu 3(tiga) orang Kepala Sub Bagian, 9
(sembilan) orang staf fungsional umum , 4 (empat) orang pejabat fungsional tertentu
dan 5 (lima) orang PegawaI Tidak Tetap, dengan susunan sebagai berikut :

JUM.
PEG.

KUALIFIKASI
PENDIDIKAN

PANGKAT/GOLONGAN PEJABAT
STRUKTURAL

PEJABAT
FUNGSIONAL

17 SD : - Pengatur (II/c) : 2 Eselon
IV/a

: 3 Pejabat
Fungsional
Umum

: 9

SLTP

: - Pengatur Tk.I
(II/d)

: 2 Eselon
IV/b

: 1 Pejabat
Fungsional
Tertentu

:

4

SLTA
: 4 Penata Muda

(III/a)
: 2

DI
: - Penata Muda Tk.I

(III/b)
: 1

DII : - Penata (III/c) : 6
DIII : 1 Penata Tk.I (III/d) : 2
S1 : 9 Pembina (IV/a) : 2
S2 : 3
S3 : -

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas Bagian
Tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa.

Fungsi Bagian
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;
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b. pengoordinasian penyusunan kegiatan di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

c. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

d. penyiapan koordinasi perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang dan jasa, layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

e. penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

f. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

 Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang
kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Tugas : Sub bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bertugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian
Pengelolaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kegiatan dan rencana kerja anggaran subbagian;
b. pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
c. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
d. pelaksanaan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
e. pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan

beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang
dibutuhkan;

f. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
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g. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik
lokal/sektoral;

h. fasilitasi perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah;

i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah; dan

j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian
yang berkaitan dengan tugasnya.

 Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin

oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Tugas : Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kegiatan dan rencana kerja anggaran subbagian;
b. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan

barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan
secara elektronik) dan infrastrukturnya;

c. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik;

d. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh
sistem informasi pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem
informasi;

f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan
oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

g. pelaksanaan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah kepada masyarakat luas;

h. pengelolaan informasi kontrak;
i. pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
j. pelaksanaan tata usaha bagian; dan
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k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian
yang berkaitan dengan tugasnya.

 Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh
seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Tugas : Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
penyelenggaraan fungsi:
a. penyusunan kegiatan dan rencana kerja anggaran subbagian;
b. pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan

barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

c. pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan
barang/jasa;

d. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan para pemangku
kepentingan;

e. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

f. pelaksanaan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ);

g. pelaksanaan pengelolaan personil Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ);

h. pelaksanaan pengembangan sistem insentif personel Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

i. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara
elektronik;

j. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan
barang/jasa pemerintah;

k. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di
lingkungan pemerintah daerah;
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l. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah (SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev,
SIKaP);

m. pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui
mediasi; dan

n. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala
bagian yang berkaitan dengan tugasnya.

 Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa
Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah jenis
jabatan fungsional khusus bagi PNS yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau keterampilan untuk melakukan kegiatan pengadaan
barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Aturan tentang Jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 . Dalam aturan tersebut PNS yang
menduduki jabatan fungsional pengelola barang dan jasa diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang. Dam hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa

Ruang lingkup tugas dari Jafung Pengelola PBJ adalah
1. Perencanaan pengadaan
2. Pemilihan penyedia
3. Manajemen kontrak
4. Manajemen Informasi Aset

Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram, terdapat 4 orang
yang menduduki jabatan fungsional tingkat Muda, jumlah tersebut masih
sebagain dari jumlah yang direkomendasikan oleh LKPP yaitu 11 orang
Fungsional Pertama dan 8 orang untuk Fungsional Muda.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram pada perencanaan anggaran
untuk tahun 2021 mengelola anggaran sebesar RP. 2.580.406.495 (Dua milyar lima
ratus delapan puluh juta empat ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh lima
rupiah). Program dan kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Utama dari Bagian
pengadaan Barang dan Jasa adalah : Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang
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kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan. IKU
tersebut tertuang dalam 3 Sub Kegiatan Utama yaitu :

No Sub Kegiatan Indikator Output
1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 12 Laporan pelaksanaan

pengadaan Barang dan Jasa
2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara

Elektronik
12 Laporan pelaksanaan LPSE ; 3
Laporan pelaksanaan Bimtek

3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa

12 Laporan pelaksanaan
pembinaan dan advokasi; 4 laporan
sosialisasi/bimtek

TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Setda Kota Mataram. Pada saat ini mencapai level kematangan 3 dari 9
indikator pada level 3 atau proaktif. Dari hasil pengisian penilaian mandiri dan peta
jalan pemenuhan 6 indikator pada level 3 direncanakan paling lambat pada triwulan
ke 4 Tahun 2021. Selanjutnya UKPBJ Kota Mataram harus melanjutkan proses
peningkatan kapabilitas kelembagaan untuk mencapai tingkat kematangan strategis
(level 4) dan pada akhirnya naik ke level 5 yaitu unggul sehingga UKPBJ Kota
Mataram menjadi pusat keunggulan pengadaan yang mampu menciptakan nilai
tambah dan manfaat dalam belanja barang jasa di Kota Mataram.


