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Abstract: Determination of Commitment Making Officials (PPK) to sign contracts for the 

procurement of goods/services (PBJ) using the Regional Revenue and Expenditure Budget 

(APBD) is mostly carried out in several Regional Apparatus Organizations (OPD). The reasons 

stated included following the instructions in Presidential Regulation (PERPRES) number 16 

of 2018 and its amendments regarding Government Procurement of Goods/Services. This 

article aims to provide an understanding of the determination of PPK in the Procurement of 

Goods/Services (PBJ) which uses the budget from the APBD from the perspective of 

PERPRES and Minister of Home Affairs Regulation (PERMENDAGRI) number 77 of 2020 

concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management. The author uses an 

analysis of normative juridical studies (literary study) in the form of PERPRES number 16 of 

2018 and its amendments concerning Government Procurement of Goods/Services and 

PERMENDAGRI number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial 

Management, related scientific journals or articles. From the results of the discussion it was 

concluded that for PBJs that use the APBD it is not necessary to determine PPK by the 

Budget User (PA) or by the Budget User Authority (KPA), this is in accordance with 

PERMENDAGRI 77 of 2020 that PA/KPA act as PPK. To assist PA/KPA in carrying out their 

duties as PPK, in PERPRES number 12 of 2021 it is stated that PA/KPA can assign Activity 

Technical Implementation Officers (PPTK) who have PPK competence to carry out PPK tasks 

point a to point m. 
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Pendahuluan 

Artikel dengan judul yang sama, pernah penulis sampaikan pada jurnal ini pada tahun 2014 dengan 

kesimpulan bahwa penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang menggunakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tidak diperlukan. 

Peraturan Presiden (PERPRES) 54 tahun 2010 telah diganti menjadi PERPRES nomor 16 tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam negeri (PERMENDAGRI) 

nomor 13 tahun 2006 pun telah diganti menjadi PERMENDAGRI nomor 77 tahun 2020. Dengan 

penggantian ke-dua peraturan tersebut apakah diperlukan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Perangkat Daerah 

yang menggunakan APBD? Itulah yang menjadi tujuan penulis untuk Kembali mengangkat topik ini 

Jenis penelitian  yang penulis gunakan berupa studi Pustaka. Menurut Sugiyono dalam Putri, Arum 

Ekasari (2019, 40) bahwa: 

“Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan 

lepas dari literatur-literatur ilmiah”. 

Sumber data penulis peroleh dari Peraturan Perundang-undangan yang digunakan saat ini berupa 

PERPRES nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya PERPRES 12 tahun 2021 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dan PERMENDAGRI nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, jurnal atau artikel ilmiah yang terkait. Menurut Sugiyono dalam Imron, 

Imron (2019, 21) bahwa sumber data seperti ini disebut sumber sekunder, yang datanya diperoleh 

secara tidak langsung, seperti lewat dokumen atau orang lain. 

Analisa 

Sesuai pasal 1 ayat 10 PERPRES nomor 16 tahun 2018, PPK adalah: 

 

“Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau 

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 

negara/anggaran belanja daerah.” 

Kewenangan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris authority, sesuai Kamus besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), arti kewenangan adalah: hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan 

sesuatu. Menurut Ateng Syafrudin dalam Abikusna, R. Agus (2019, hal. 3), bahwa: 

“Kewenangan (authority, gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang 

berasal kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.” 

Komitmen menurut KBBI memiliki 2 (dua) arti, yaitu perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; 

kontrak dan tanggung jawab.  

Sesuai dengan Undang – Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kewenangan 

seperti tersebut di atas merupakan kewenangan PA, baik pada pengelolaan APBN maupun APBD. 

Kewenangan ini dapat didelegasikan PA kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya 

kewenangan ini dapat diberikan oleh PA/KPA kepada PPK. 
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Dengan demikian seseorang yang ditetapkan sebagai PPK oleh PA/KPA harus memiliki kewenangan 

melakukan perjanjian atau ikatan dengan pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan dan sekaligus 

harus memiliki kewenangan untuk memerintahkan seseorang (bendahara pengeluaran) guna 

melakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah 

diselesaikannya. Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat 2 PERPRES 16 tahun 2018 beserta 

perubahannya yang menggunakan penghubung “dan” untuk menggabungkan butir a dan b. hal ini 

sejalan  dengan pendapat Irawati (2020, hal. 59) bahwa kata penghubung “dan/dengan/serta” 

merupakan kata penghubung penjumlahan, sedangkan kata penghubung “atau” merupakan kata 

penghubung pemilihan. 

Disamping memperoleh 2 (dua) kewenangan tersebut, PPK memiliki 16 (enam belas ) tugas sesuai 

dengan yang tercantum dalam pasal 11 PERPRES 16 tahun 2018 beserta perubahannya, mulai butir a 

sampai dengan p sebagai berikut: 

a. Menyusun perencanaan pengadaan; 

b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; 

c. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (kak); 

d. Menetapkan rancangan kontrak; 

e. Menetapkan hps; 

f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia; 

g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 

h. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah); 

i. Mengendalikan kontrak; 

j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; 

k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada pa/ kpa; 

l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada pa/ kpa dengan berita acara 

penyerahan; 

m. Menilai kinerja penyedia; 

n. Menetapkan tim pendukung; 

o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan 

p. Menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 

 

 Mengingat besarnya beban yang harus dipikul oleh seorang PPK, maka penetapan PPK oleh 

PA/KPA harus selektif dan hati-hati. Untuk itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 

(LKPP) menetapkan beberapa persyaratan yang tertuang pada Peraturan LKPP nomor 15 tahun 2018 

tentang Pelaku Pengadaan yang salahsatu persyaratan untuk menjadi PPK adalah memiliki 

kemampuan manajerial level 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PERMENPAN-RB) nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 

Negara telah mengatur 5 (lima) level yang mengatur tingkat penguasaan kompetensi yang dirumuskan 

berupa indikator perilaku pemangku jabatan. Kemampuan manajerial level 3 merupakan level 

Menengah (intermediate), dengan kriteria: 

1) Mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih spesifik dengan menganalisis 

informasi secara terbatas dan pilihan metode untuk menyelesaikan 

Permasalahan yang timbul dalam tugasnya; 
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2) Mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan dan/atau 

pengawasan langsung, dengan kecepatan yang tepat penyelesaian pekerjaan yang lebih 

cepat; 

3) Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan 

ketangkasan dalam praktek pelaksanaan pekerjaan teknis; 

4) Mengindikasikan penguasan pengetahuan dan keterampilan yang  memerlukan pelatihan 

tingkat menengah; dan 

5) Mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi 

tangungjawab atas pekerjaan kelompok/tim. 

Dengan persyaratan kemampuan manajerial level 3, tidak mungkin jabatan PPK diberikan kepada PNS 

dengan jabatan pelaksana. Hal senada disampaikan oleh Mahardhika Vita (2021, hal. 147) salah satu 

tugas PPK sesuai PERPRES 12 tahun 2021 yang merupakan perubahan pertama dari PERPRES 16 

tahun 2018 adalah menetapkan tim pendukung dan tim ahli/ tenaga ahli, sehingga untuk seorang  PPK 

masih diperlukan persyaratan kemampuan manajerial ini. Entah mengapa persyaratan memiliki 

kemampuan manajerial level 3 kemudian dihilangkan pada peraturan LKPP nomor 19 tahun 2019 yang 

merupakan perubahan dari Peraturan LKPP nomor 15 tahun 2018. Persyaratan utama yang tetap 

adalah memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/jasa.  Dasar ini yang kemudian 

dijadikan PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) untuk menetapkan 

seseorang menjadi PPK. Dengan alasan kepemilikan sertifikat kompetensi PBJ yang sangat terbatas, 

maka banyak ditemukan di Perangkat Daerah, jabatan PPK diberikan kepada PNS baru yang minim 

pengalaman, namun lulus dalam ujian sertifikasi keahlian PBJ tingkat dasar atau level-1. 

Selanjutnya agar jabatan PPK diberikan kepada pegawai yang tepat, Kementerian Keuangan 

merinci lebih lanjut tentang jabatan PPK ini melalui berbagai Peraturan Kementerian Keuangan untuk 

pelaksanaan PBJ yang anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Bagaimana PBJ yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD)? Kementerian Dalam Negeri juga mengatur pejabat yang tepat untuk menjadi PPK  melalui 

PERMENDAGRI nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada BAB.I Pengelola 

Keuangan Daerah butir E angka 8 dari Lampiran PERMENDAGRI tersebut menyebutkan bahwa PA-

lah yang bertindak sebagai PPK. Dalam hal ada pendelegasian sebagian kewenangan PA kepada 

KPA, maka pada butir F angka 10 disebutkan KPA-lah yang bertindak sebagai PPK. 

 Penetapan PPK oleh PA/KPA yang anggarannya bersumber dari APBN dilakukan 1 (satu) 

paket dengan penetapan Bendahara pengeluarannya. Tidak demikian halnya dengan PPK pada 

Organisasi Perangkat daerah (OPD) dengan sumber anggaran dari APBD. Hasil pengamatan penulis 

pada OPD yang ada penetapan PPK-nya, PPK hanya diberi kewenangan melakukan ikatan perjanjian 

dengan pihak lain saja, sedangkan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah masih dipegang oleh 

PA/KPA. PERMENDAGRI 77 tahun 2020 tidak mengatur penetapan Bendahara pengeluaran 

pembantu bagi PPK. Hal ini tidak sesuai dengan definisi PPK sesuai PERPRES 16 tahun 2018 beserta 

perubahannya bahwa PPK memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran anggaran Belanja Daerah. Oleh karena itu, maka pada Pengadaan Barang/jasa dengan 

sumber dana APBD tidak tepat jika  PA/KPA menetapkan PPK. Pernyataan senada disampaikan oleh 

Gamas Christian bahwa: 
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“Dalam aturan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak diatur adanya PPK sebagai entitas 

tersendiri, melainkan tergabung / bertindak rangkap dalam hal ini PA/KPA.” 

Selanjutnya dalam PERMENDAGRI nomor 77 tahun 2020 bahwa PA/KPA yang bertindak 

sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK 

atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Siapa pegawai yang 

dimaksud? Kemudian diatur lebih lanjut dalam PERPRES 12 tahun 2021 yang merupakan perubahan 

dari PERPRES 16 tahun 2018 pada pasal 11 ayat 3 bahwa PA/KPA menugaskan Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas-tugas PPK dari butir a sampai dengan m, dengan 

persyaratan PPTK tersebut memiliki kompetensi PPK. Kompetensi PPK dimaksud adalah memiliki 

sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023 atau wajib 

memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar/level 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum 

memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023. 

Penyebutan PPTK dalam PERPRES ini merupakan suatu hal yang baru,  ini membuktikan bahwa 

PERPRES tentang PBJ sudah mulai mengakomodir permasalahan PBJ yang menggunakan anggaran 

APBD. Menurut PERMENDAGRI nomor 77 tahun 2020 PPTK merupakan pegawai ASN yang 

menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA atau satu tingkat di bawah 

KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. Permasalahan yang ditemukan 

dihampir semua Pemerintah Daerah adalah sangat sedikit PPTK yang sudah memiliki Sertifikat 

Keahlian Tingkat Dasar/level 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

Dengan telah diaturnya keterlibatkan PPTK dalam PBJ  yang menggunakan anggaran APBD, 

maka dapat dibuat skenario ke-PPK-an untuk PBJ yang menggunakan anggaran APBD sebagai mana 

disampaikan dalam Mudjisantoso Training Consulting dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Skenario ke PPK an di APBD 

 
Sumber: Bahan tayang Mudjisantoso Training Consulting 

Pemilihan skenario perlu tidaknya menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas-tugas PPK 

sepenuhnya kewenangan dari PA/KPA. Alasan yang umum digunakan adalah dengan 

mempertimbangkan lingkup pekerjaan dan besaran OPD-nya. 

Skenario – 1 : digunakan untuk OPD dengan lingkup kerja yang tidak terlalu luas, seperti Kecamatan; 

Skenario – 2  : digunakan untuk OPD berbentuk Dinas/Badan; 

Skenario – 3  : digunakan untuk OPD berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan lingkup kerja 

yang tidak terlalu luas; 
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Skenario – 4  : digunakan untuk OPD berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan lingkup kerja 

yang luas. 

Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa pada PBJ yang menggunakan APBD tidak perlu 

menetapkan PPK, hal ini sesuai PERMENDAGRI 77 tahun 2020 bahwa PA/KPA yang bertindak 

sebagai PPK. Namun demikian untuk membantu PA/KPA dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPK, 

diatur dalam PERPRES nomor 12 tahun 2021 yang merupakan perubahan dari PERPRES nomor 16 

tahun 2018 bahwa PA/KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang 

memiliki kompetensi PPK untuk melaksanakan tugas PPK butir a sampai dengan butir m. 
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Abstrak: Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menandatangi kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) banyak dilakukan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Alasan yang 

dikemukakan di antaranya adalah mengikuti petunjuk pada Peraturan Presiden (PERPRES) 

nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penetapan PPK pada 

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan anggaran dari APBD dilihat dari perpektif 

PERPRES dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 77 tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah. Penulis menggunakan analisis 

kajian yuridis normatif (studi Pustaka) berupa PERPRES nomor 16 tahun 2018 beserta 

perubahannya tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan PERMENDAGRI nomor 77 

tahun 2020  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, jurnal atau artikel 

ilmiah yang terkait. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa pada PBJ yang menggunakan 

APBD tidak perlu dilakukan penetapan PPK oleh Pengguna Anggaran (PA) atau oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) , hal ini sesuai PERMENDAGRI 77 tahun 2020 bahwa PA/KPA  

yang bertindak sebagai PPK. Untuk membantu PA/KPA dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai PPK, dalam PERPRES nomor 12 tahun 2021 disebutkan PA/KPA dapat menugaskan 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memiliki kompetensi PPK untuk 

melaksanakan tugas PPK butir a sampai dengan butir m. 

Katakunci: PPK, Barjas, APBD, PA, KPA. 
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