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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk membuat 

suatu produk, jasa atau hasil, dan bersifat unik. Kesementaraan pada sifat proyek 

menunjukkan bahwa proyek memiliki awal dan akhir secara pasti. Suatu proyek 

diakhiri dengan dua alasan yakni apabila tujuan yang diinginkan telah tercapai atau 

tujuan tersebut tidak tercapai sehingga proyek dihentikan. Proyek dikatakan unik 

karena setiap proyek memiliki lokasi, desain, situasi, hingga stakeholder yang 

berbeda. Terdapat berbagai macam contoh proyek, mulai dari mengembangkan 

produk, jasa, sistem informasi, meningkatkan proses bisnis, hingga membangun 

sebuah bangunan, pabrik, dan infrastruktur (PMBOK, 2013). 

Menurut Kerzner (2000) proyek konstruksi adalah rangkaian kegiatan 

yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Pada 

rangkaian kegiatan tersebut terjadi proses mengelola sumber daya proyek menjadi 

suatu hasil kegiatan berupa bangunan. Berdasarkan Tata Kelola Proyek Aceh Tahun 

2016, Proyek Pembangunan Pabrik Semen Aceh atau disebut dengan Proyek Aceh 

merupakan sebuah proyek milik PT Semen Indonesia Aceh yang berlokasi di 

Kabupaten Pidie, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia. Kapasitas 

produksi Pabrik Semen Aceh sebesar tiga juta ton per tahun. Ruang lingkup Proyek 

Pembangunan Pabrik Semen Aceh meliputi fasilitas pengelolaan bahan tambang 

(Quarry) atau crusher, fasilitas produksi, fasilitas packer, fasilitas keluar dan masuk 

material, serta fasilitas penunjang. Salah satu fase penting untuk dapat 

melaksanakan dan memenuhi ruang lingkup Proyek Aceh tersebut dibutuhkan 

proses procurement atau pengadaan.  

Berdasarkan Pasal 1 nomor 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan 

barang/jasa pemerintah 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 atau jasa. Pengertian pengadaan menurut 
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Christopher & Schooner (2007), yaitu “Pengadaan atau procurement adalah 

kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.” Pengadaan merupakan 

proses mendapatkan barang, pekerjaan dan jasa. Proses yang mencakup seluruh 

siklus mulai dari identifikasi kebutuhan hingga kontrak barang atau jasa berakhir 

dan mendapatkan manfaat dari aset tersebut.  

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Proyek Pembangunan Pabrik 

Aceh yang dimaksud dengan pengadaan barang dan/atau jasa adalah kegiatan 

pengadaan barang atau jasa yang diperlukan Proyek Aceh, meliputi pengadaan: 

barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya yang pembiayaannya tidak 

menggunakan dana langsung dari APBN atau APBD. Pengadaan menjadi salah satu 

fase penting dalam mengelola sebuah proyek karena pada fase ini dilakukan 

pengadaan material, fasilitas-fasilitas pendukung yang digunakan untuk tahap 

selanjutnya yaitu construction. Proses pengadaan barang atau jasa diperlukan pada 

setiap ruang lingkup Proyek Aceh baik fasilitas utama yang berkaitan dengan proses 

produksi atau Battery Limit maupun bukan fasilitas utama atau Non-Battery Limit.  

Secara umum alur proses pengadaan meliputi procurement planning; pada 

tahap awal sebuah proyek ditetapkan apa (barang atau jasa) yang akan dilakukan 

pengadaan ataupun tidak dan dibuatlah Procurement Management Plan, kemudian 

solicitation planning; tahap ini mulai diimplementasikan segala sesuatu yang 

dibahas pada Procurement Management Plan dan dilanjutkan dengan pengumpulan 

Request for Proposal (RFP), lalu solicitation; pada tahap ini didapatkan RFP yang 

sesuai dan dikumpulkan berbagai proposal dari para vendor, kemudian pada tahap 

source selection dilakukan evaluasi proposal diantara vendor-vendor potensial, 

kemudian mengelola performansi yang ditawarkan oleh vendor dan mengelola 

scope yang ditawarkan vendor apabila terjadi perubahan melalui contract 

administration, dan contract close-out dilakukan saat kontrak terpenuhi dan telah 

selesai (Fleming, 2003). 

Proses pengadaan erat kaitannya dengan kegiatan sourcing, negosiasi, dan 

pilihan strategis barang dan jasa yang penting untuk sebuah organisasi. Pengadaan 

melibatkan proses pemilihan vendor, mendirikan persyaratan pembayaran, 
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pemeriksaan strategis, seleksi, negosiasi kontrak, dan pembelian barang. 

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 prinsip-prinsip dan norma hukum yang 

berlaku pada proses pengadaan, meliputi efisien, efektif, transparan, terbuka, 

bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel. Efisien, berarti dana dan sumber 

daya yang dikeluarkan untuk pengadaan baranga atau jasa diusahakan seminimum 

mungkin untuk mencapai hasil yang maksimum. Efektif, artinya barang atau jasa 

harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Transparan, berarti seluruh 

informasi terkait pengadaan harus jelas dan diketahui oleh seluruh pihak terkait. 

Terbuka, artinya seluruh penyedia barang atau jasa dapat mengikuti proses tersebut 

selama sesuai dengan persyaratan yang ada. Bersaing, artinya persaingan yang ada 

di dalam proses pengadaan dilakukan secara sehat dan tanpa intervensi. Adil, berarti 

perlakuan yang diberikan kepada seluruh peserta penyedia barang atau jasa sama 

rata. Akuntabel, berarti seluruh proses pengadaan barang atau jasa harus sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Kuahaty, 

2010).  

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Tahun 2016 tujuan dibuatnya 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Proyek Pembangunan 

Pabrik Aceh adalah untuk melaksanakan pengadaan barang dan/jasa secara efisien, 

efektif, kompetitif, transparan, adil, dan wajar serta akuntabel. Selain itu juga untuk 

memperoleh barang atau jasa yang diperlukan pada Proyek Pembangunan Pabrik 

Aceh pada waktu dan tempat yang ditentukan; dengan volume dan kualitas yang 

diperlukan; harga yang kompetitif dan total biaya terendah; proses pengadaan yang 

efektif dan efisien; kondisi kontrak yang menguntungkan (favorable) pada Proyek 

Pembangunan Pabrik Aceh sesuai ketentuan yang berlaku.  

Prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa tersebut harus dapat diterapkan 

pada seluruh tahapan dalam proses pengadaan, tidak terkecuali pada tahap evaluasi 

vendor. Pada tahap solicitation and selection terdapat kegiatan evaluasi vendor 

(vendor selection) atau lebih dikenal dengan istilah vendor performance. Dalam 

proses vendor selection dilakukan evaluasi, penilaian, dan perankingan berdasarkan 

proposal atau penawaran yang di-submit ke perusahaan oleh vendor terkait. 

Evaluasi vendor pada umumnya dilakukan berdasarkan pendekatan kriteria teknis 

dan manajemen. Pada proses vendor performance, pemilihan metode untuk 



 

4 

 

mengevaluasi performansi vendor menjadi suatu hal yang sangat penting karena 

seringkali dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melaksanakan kegiatan yang 

bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan (Mustafa, 2010).  

Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 khusus untuk pengadaan 

barang/jasa pemborongan konstruksi/jasa lainnya, metode evaluasi dokumen 

pengadaan terdiri dari tiga jenis yaitu Metode Evaluasi Sistem Gugur, Metode 

Evaluasi Sistem Nilai, dan Metode Evaluasi Penilaian Selama Umur Ekonomis. 

Metode Sistem Nilai dan Metode Evaluasi Penilaian Selama Umur Ekonomis 

digunakan untuk pengadaan yang bersifat kompleks, sedangkan metode evaluasi 

sistem gugur digunakan untuk pengadaan yang bersifat sederhana. Proses 

pengadaan main equipment proyek-proyek pembangunan PT Semen Indonesia 

menggunakan Total Cost of Ownership (TCO) dan Merit Point System (sistem 

nilai). Total Cost of Ownership adalah metode yang dapat memperkirakan total 

biaya dari barang, jasa, ataupun pekerjaan konstruksi selama umur aset. TCO 

merupakan kombinasi antara harga pembelian ditambah dengan seluruh biaya yang 

termasuk didalamnya dikurangi dengan segala pendapatan yang diterima (New 

Zealand Government, 2013). TCO merupakan metode yang mempertimbangkan 

aspek komersial dari penawaran vendor. Sedangkan Merit Point System merupakan 

metode yang mempertimbangkan aspek komersial dan teknis dari penawaran 

vendor. Kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-

masing. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul penelitian 

“Analisa Sistem Evaluasi Vendor Pengadaan Main Equipment, Studi Kasus Proyek 

Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh”. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menganalisa metode Total Cost of Ownership (TCO) dan Merit Point System 

(Sistem Nilai) yang diterapkan pada saat evaluasi vendor menggunakan Metode 

SWOT dan hasil yang didapatkan akan dilakukan justifikasi lebih dalam dengan 

manajemen risiko. Penelitian ini juga difokuskan pada pengadaan main equipment 

karena pada pengadaan ini memiliki nilai dan risiko yang besar, sehingga 

dibutuhkan material, peralatan, skill, dan kebutuhan lainnya yang mempunyai 

kualitas terbaik. Adapaun main equipment yang dimaksud adalah Crusher, 
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Reclaimer and Stacker, Raw Mill, Coal Mill, Kiln, Preheater, Clinker Cooler, 

Cement Mill, dan Packer. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana melakukan analisa metode penilaian pada proses evaluasi 

vendor pengadaan main equipment dengan metode SWOT? 

2. Bagaimana melakukan analisa lebih dalam untuk hasil analisa SWOT 

terkait metode penilaian pada proses evaluasi vendor pengadaan main 

equipment dengan manajemen risiko? 

3. Bagaimana memberikan usulan metode penilaian yang tepat untuk 

digunakan pada proses evaluasi vendor pengadaan main equipment? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa metode penilaian pada proses evaluasi vendor pengadaan 

main equipment dengan metode SWOT; 

2. Menganalisa lebih dalam untuk hasil analisa SWOT terkait metode 

penilaian pada proses evaluasi vendor pengadaan main equipment dengan 

manajemen risiko; 

3. Memberikan usulan metode penilaian yang efektif untuk digunakan pada 

proses evaluasi vendor pengadaan main equipment. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman metode 

penilaian yang diterapkan pada proses evaluasi vendor pengadaan main 

equipment; 

2. Mengimplementasikan metode SWOT secara tepat berdasarkan tahapan-

tahapan yang sesuai; 

3. Melakukan manajemen risiko sesuai dengan tahapan manajemen risiko 
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yang tepat sesuai dengan hasil analisa SWOT; 

4. Memberikan usulan kepada PT Semen Indonesia terkait metode penilaian 

evaluasi vendor pengadaan main equipment. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada Proyek Pembangunan Pabrik Semen Aceh; 

2. Metode penilaian saat evaluasi vendor dilakukan pada pengadaan main 

equipment di Proyek Pembangunan Pabrik Semen Aceh; 

3. Metode evaluasi vendor yang dianalisa adalah metode yang digunakan 

untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks, yaitu Total Cost of 

Ownership (TCO) dan Merit Point System (Sistem Nilai). Sehingga tidak 

dilakukan analisa terhadap metode sistem gugur.  


