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a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;

b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, 

terbuka, dan kompetitif;

c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber 

dayamanusia Pengadaan Barang/Jasa;

d. mengembangkan E-marketplace pengadaan barang/jasa;

e. menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi, serta transaksi elektronik;

f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan 

Standar Nasional Indonesia (SNI);

g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, 

dan Usaha Menengah;

h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan

i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Kebijakan
Pengadaan



DIGITALISASI
Digitalisasi dimanfaatkan untuk melakukan 

transformasi kepentingan melalui proses digital, 
salah satunya adalah procurement. 

Procurement memiliki peran yang sangat vital 
bagi setiap organisasi (Pemerintah maupun 

badan usaha), karena procurement merupakan 
dasar atau fondasi suatu organisasi dalam 
menjalankan bisnisnya serta memberikan 

pelaporan yang jelas dan transparan untuk 
setiap transaksi pengadaan barang/jasa.



Bagaimana Transformasi Digital Mempengaruhi Pengadaan 
?
Digital mempengaruhi semua bidang pengadaan - baik yang berwujud maupun 

tidak berwujud, termasuk negosiasi dengan pemasok. Karena itu, pengadaan 

memiliki peran khusus dalam pengembangan transformasi digital, sehingga kita 

mengenal pengadaan 4.0.

Drone, truk self-driving, robot, AI, pencetakan 3D , Internet of Things (IOT) or Big 

Data, dan augmented reality adalah area digital utama yang memiliki dampak 

luar biasa pada daya beli.  Peran mereka adalah menggantikan manusia untuk 

tugas yang berulang dan 'membosankan’.  Proses ini disebut sebagai teknologi 

otomatisasi atau kognitif.

Kuncinya adalah menganalisis bagaimana otomatisasi dapat memengaruhi 

lingkungan bisnis secara positif, mengubah kelincahan bisnis untuk bereaksi, 

dan secara signifikan mengubah keseluruhan proposisi nilai dan keseluruhan 

organisasinya.



Bagaimana Transformasi Digital Mempengaruhi Pengadaan 
?

Agar berhasil, strategi pengadaan digital diperlukan dan harus dilaksanakan 

dengan cerdas. Teknologi digital dapat membantu pengadaan meningkatkan 

kolaborasi, analitik, dan keterlibatan mereka menggunakan portofolio alat di 

sepanjang rantai nilai pengadaan, termasuk perencanaan, pengadaan, 

manajemen kontrak, pengiriman pesanan, kontrol pembayaran, dan manajemen 

pemasok

Strategi pengadaan dengan system digital bertujuan untuk menciptakan 

sinergi dengan menghubungkan pengguna jasa/pembeli  dengan tim 

pengadaan, dengan tujuan memikirkan ulang dan menyederhanakan 

seluruh proses. Sistem ini juga menggabungkan SDM dari berbagai 

generasi untuk menciptakan kumpulan sumber daya pengetahuan dan 

pengalaman digital. Ini mengubah keseluruhan budaya perusahaan dan 

mendiversifikasi cara orang bekerja sama



SebelumnyaSumber:
UK Procurement Traning Material - CCS
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Source to contract (S2C)

• Predict demand with artificial intelligence

• Categorize and manage spend in real time

• Know landed cost for any commodity for all alternate 

countries of origin

• Predict sources of future innovation

• Act on timely alerts from all negotiated agreements (indexed 

pricing, penalties, renewals, etc.) through smart contracts

Supplier Relationship Management (SRM)

• Monitor potential for risks in real-time 

through the aggregation and visualization 

of third-party data feeds

• Conduct supplier visits from their own 

office utilizing augmented reality

• Perform supplier audits through crowd 

sourcing

• Monitor sustainability across entire 

ecosystems through automatic reporting 

and visualization

Procure to pay (P2P)

• Automatically sense material demand 

and consumption and requisition 

replenishment deliveries from suppliers

• Exchange goods through validated and 

trusted decentralized ledgers

• Eliminate repetitive processing through 

robotic process automation

• Trigger payments utilizing real-time 

signals of material delivery

• Execute automated secure payment

Pemanfaatan 
Digitalisasi dalam 
PBJP



Penyebaran 

Penerapan 

Teknologi Digital 

Dalam Pengadaan

Sumber : www, deloitte.com, Digital supply networks strengthen 
procurement strategy



• Pengadaan dengan system digital adalah pergeseran 
eksponensial yang memungkinkan organisasi untuk lebih 
baik memenuhi misi utama mereka dengan proses yang 
berbeda secara fundamental dengan biaya yang lebih 
rendah. Model operasi baru, struktur organisasi baru, 
kompetensi baru akan diperlukan untuk merangkul dan 
memelihara kapabilitas baru dan sesuai ekspektasi yang 
tinggi.

• Dengan peningkatan dalam data, analitik, daya 
komputasi, dan visualisasi, pengadaan digital juga 
memiliki opsi berbasis bukti yang lebih baik untuk 
pengambilan keputusan, yang dapat meningkatkan nilai 
dan keakuratan keputusan strategis dan kecepatan 
eksekusi.
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