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PEMANFAATAN TEKNOLOGI BIG DATA  

DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

Penulis : SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM.*) 

 

 Gelombang globalisasi, demokratisasi dan inovasi teknologi terutama 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sedang terjadi, mengakibatkan 

arus informasi mengalir cepat dan bebas dan tidak mengenal batas negara dan 

waktu. Hal ini membawa kita pada kondisi dimana peran informasi menjadi 

sangat vital baik untuk kepentingan pemerintahan, perekonomian, sosial budaya, 

dan bahkan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pola pikir yang menempatkan 

informasi dan komunikasi hanya sebagai pelengkap harus disesuaikan dengan 

kondisi global terkini yang menuntut informasi menjadi motor penggerak 

pembangunan. 

 Laporan terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

menyebutkan lebih dari 50 persen penduduk Indonesia atau sekitar 143 juta orang 

telah terhubung dengan jaringan internet sepanjang tahun 2017. Mayoritas 

pengguna internet yaitu sebanyak 72,41 persen didominasi dari kalangan 

masyarakat urban. Pemanfaatannya bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi 

lebih dari itu juga dimanfaatkan untuk transaksi jual beli barang, memesan 

transportasi, hingga berbisnis dan berkarya.
1
 

 Pola interaksi antar manusia juga mengalami pergeseran ketika pola 

interaksi manusia dan komputer (computer mediated communication/CMC) 

menjadi lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mengubah tata cara 

perilaku (interaksi) sosial serta pemaknaannya. Hal ini mengindikasikan adanya 

sebuah transisi era informasi menuju era “internet of things”, dimana segala 

perilaku manusia direkam, disimpan, bahkan dianalisa dalam bentuk data.  

Sebagai contoh, media sosial Facebook telah bergeser dari tujuan semula 

sekedar media penghubung interaksi antar anggota menjadi sumber informasi 

berharga bagi lembaga komersil maupun non komersil, riset, serta pemerintah 

                                                 
1
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untuk mempelajari pola-pola sosial (interaksi, hubungan, hingga mobilitas sosial). 

Data informasi seperti demografi, perilaku share dan memberikan tanda like pada 

fanpage tertentu, merupakan sebagian kecil dari jutaan informasi berharga lainnya 

yang dihasilkan media sosial jenis ini. Tidak jarang, data yang dihasilkan 

kemudian dijadikan dasar pengambilan kebijakan ataupun strategi dari lembaga 

yang berkepentingan. 

TEKNOLOGI BIG DATA 

 "Data is the New Gold", begitulah Neelie Kroes memberikan istilah pada 

era saat ini.
2
 Artinya pada era digital ini, data telah menjadi bagian yang sangat 

penting bagi peradaban manusia seperti halnya minyak bumi, yang telah 

mendapat julukan black gold. Pernyataan tersebut disampaikan berdasar fakta 

bahwa data telah menjadi sumber laba bagi para pelaku bisnis di dunia maya  

bahkan banyak dari mereka hidup dan berhasil sukses dari data yang mereka 

berdayakan. 

 Diakui atau tidak, saat ini kita hidup dalam limpahan data. Mulai dari 

profil media sosial, barang belanja favorit, rute perjalanan, lagu atau artis yang 

disuka hingga data yang dikeluarkan dari berbagai sumber resmi. Data-data 

tersebut berasal dari berbagai sumber, baik media sosial hingga aplikasi yang kita 

gunakan sehari-hari. Maka tidak terlalu berlebihan bila ada yang mengatakan 

bahwa Data adalah masa depan revolusi bisnis. Dan kita saat ini berada di 

permulaan revolusi big data. 

 Awalnya Big Data adalah sebuah sistem teknologi yang diperkenalkan 

untuk menanggulangi 'ledakan informasi' seiring dengan semakin bertumbuhnya 

ekosistem pengguna perangkat mobile dan data internet. Pertumbuhan perangkat 

mobile dan data internet ternyata sangat mempengaruhi perkembangan volume 

dan jenis data yang terus meningkat secara signifikan di dunia maya. Berbagai 

jenis data, mulai data yang berupa teks, gambar atau foto, video hingga bentuk 

data-data lainnya membanjiri sistem komputasi.  

                                                 

2
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 Tentunya hal ini perlu jalan keluar. Dan Big Data adalah alternatif yang 

hadir untuk memberikan jawaban dan kemunculannya memang dianggap solusi 

dari fakta yang menunjukkan bahwa pertumbuhan data dari waktu ke waktu telah 

melampaui batas kemampuan media penyimpanan maupun sistem database 

konvensional yang ada saat ini. 

 Di sektor bisnis Big Data, Google bisa dikatakan sebagai pelopor. 

Perusahaan ini sempat memperkenalkan Google Bigtable. Bigtable merupakan 

sistem database berskala besar dan cepat yang digunakan Google untuk mengolah 

berbagai jenis data dari berbagai layanan, termasuk data dari layanan mesin 

pencari berbasis internet. Setelah Google, jejaring sosial milik Mar Zuckerberg, 

Facebook, pun menerapkan sistem database sejenis untuk menangani 

melonjaknya pengguna layanan mereka. Dengan teknologi Big Data, Facebook 

tak pernah kesulitan untuk menangani peredaran data yang melonjak drastis dalam 

enam tahun terakhir yang berasal dari 1 miliar pengguna jejaring sosial mereka. 

Dalam laporan yang ditulis oleh Tom Davenport menemukan manfaat 

penting penggunaan Big Data sebagai berikut 
3
: 

1. Penghematan biaya, Teknologi analisis Big data seperti hadoop dan analisis 

berbasis cloud membawa pengurangan biaya yang signifikan dalam hal untuk 

menyimpan data set dalam jumlah besar, selain mereka dapat mengidentifikasi 

cara-cara yang lebih efisien dalam melakukan bisnis. 

2. Lebih cepat dan baik dalam pengambilan keputusan, dengan kecepatan 

teknologi big data seperti Hadoop dalam melakukan analisis dengan 

dikombinasikan dengan kemampuan untuk menganalisis berbagai macam 

sumber data baru, membuat bisnis mampu menganalisis informasi dengan 

cepat dan membuat keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. 

3. Melahirkan produk dan pelayanan baru, dengan kemampuan mengukur 

kebutuhan dan kepuasan pelanggan mendatangkan keunggulan dari bisnis 

untuk menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan dari pelanggan. 

                                                 
3
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TEKNOLOGI BIG DATA PADA PEMERINTAHAN 

Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon menilai Indonesia masih 

sangat tertinggal dalam pengelolaan data digitalisasi atau Big Data.
4
 Menurut dia, 

di negara-negara maju penggunaan big data sudah diterapkan sejak 2009 lalu. 

Padahal, sambung dia, manfaat yang dapat dirasakan dalam mengakses big data 

sangat besar, terutama dalam membuka peluang usaha bagi entrepreneurship yang 

baru akan memulai (start up).  

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah memiliki rencana besar terkait 

dengan teknologi ini, antara lain dengan keluarnyaPeraturan Presiden RI nomor 

96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 yang menetapkan 

Program Unggulan ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) Konektivitas Ekonomi, 

yang terdiri atas Proyek Ring Palapa, Pipa Bersama, dan Proyek Percontohan 

Konektivitas Nirkabel untuk Pitalebar Perdesaan; (2) Konektivitas Pemerintah 

dalam bentuk Jaringan dan Pusat Data Pemerintah Terpadu; dan (3) Pendorong 

(enabling) yang terdiri atas Reformasi Dana Kewajiban Pelayanan Universal 

(Universal Service Obligation) serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 

Industri TIK Nasional.  

 Selain itu, lima sektor prioritas pembangunan pita lebar juga telah 

ditetapkan, yaitu e-Pemerintahan, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik, dan      

e-Pengadaan. Kebutuhan pendanaan pembangunan pita lebar tahun 2014-2019 

untuk pelaksanaan enam Program Unggulan dan lima sektor prioritas diperkirakan 

mencapai Rp 278 triliun atau sekitar 0,46% dari PDB. Adapun kontribusi APBN 

diperkirakan mencapai 10% dari total kebutuhan pendanaan. Kontribusi APBN 

akan dikonfirmasi dalam proses penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga 2015-2019. 

 Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Global Pulse Lab 

Jakarta telah beberapa kali melaksanakan pemanfaatan big data. Pertama, proyeksi 

langsung (nowcasting) harga pangan di Indonesia menggunakan sinyal-sinyal 

media sosial.  

                                                 
4
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 Kedua, menambang tweet Indonesia untuk mengerti kondisi harga pangan. 

Penelitian tersebut menganalisis percakapan Twitter masyarakat Indonesia yang 

berhubungan dengan kenaikan harga pangan pada periode Maret 2011 hingga 

April 2013. Riset ini juga mengeksplorasi hubungan antara percakapan tersebut 

dengan inflasi harga pangan dan faktor eksternal lainnnya.  

Ketiga, adalah pengumpulan big data untuk mengidentifikasi kasus 

konsumen di Indonesia. Data Twitter dan tren Google digunakan untuk 

menganalisis kasus komplain konsumen yang paling sering terjadi di Indonesia.  

 Penggunaan Big Data juga telah dicanangkan oleh institusi pemerintahan 

Indonesia lainnya, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim Smart City dari 

Pemprov DKI Jakarta bersama Pulse Lab Jakarta berkolaborasi untuk 

mengeksplorasi data lokasi bus real-time. Proyek ini bertujuan untuk 

meningkatkan perencanaan transportasi dan pengambilan keputusan operasional 

yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan analisis data real-

time.
5
 

BIG DATA PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

 Pada sektor e-Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah 

(LKPP) telah mengembangkan sistem e-procurement di Indonesia yang kemudian 

lebih di kenal dengan arti SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang 

diawali dari 11 LPSE (Lembaga yang menggawangi implementasi SPSE) pada 

tahun 2007 setelah sebelumnya sudah ada 4 instansi yang mengembangkan yaitu 

Kota Surabaya, Bappenas, Kementerian PU dan Kominfo. Pada periode 2008-

2015 saja, penggunaan aplikasi SPSE tercatat telah berhasil melakukan 

penghematan anggaran belanja lebih dari 6o triliun rupiah.  

Emyana Ruth Eriytha Sirait
6
 melaporkan hasil penelitiannya bahwa LKPP 

sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan 

penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah melakukan inovasi 

                                                 
5www.bappenas.go.id, diakses 5 Agustus 2018 

6
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berbasis teknologi informasi untuk dapat memfasilitasi sistem Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) di semua Kementerian/Lembaga/Daerah. Dari 630 

LPSE yang ada di seluruh Indonesia, 90% sudah terintegrasi dengan teknologi 

cloud LKPP sehingga seluruh database, file, dan aplikasi di LPSE dapat di-

backup.  

 Selain itu, sejak tahun 2014 LKPP telah merencanakan penggunaan 

teknologi Big Data dan akan siap diimplemetasikan di tahun 2016. Aplikasi 

perdana yang dibangun bertujuan memantau availability dan capacity dari LPSE- 

LPSE di Kementerian/Lembaga /Daerah, dengan software bernama SPLUNK. 

Software ini dibuat oleh pihak ketiga (PT. Global Innovation) dengan budget 

sebesar 6 Miliar untuk kapasitas 125 GB dan prinsip perpetual, artinya software 

tersebut menjadi milik pembeli dan dapat digunakan seterusnya tanpa 

perpanjangan atau update. Disamping menggunakan jasa pihak ketiga, LKPP juga 

telah mengalokasikan biaya untuk membangun sendiri software tambahan 

berbasis Big Data. Harapannya, dengan teknologi Big Data, LKPP dapat 

memonitor LPSE di seluruh Indonesia dengan system alert untuk warning, 

security, atau capacity overload, serta menyediakan data informasi tentang 

perkembangan (progress) pengadaan di setiap LPSE.  

 Dalam perkembangan terakhir, LKPP telah meluncurkan SPSE versi 

terbaru yang telah disesuaikan dengan perubahan peraturan terkait lahirnya 

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa 

Pemerintah, yaitu SPSE versi 4.3. Beberapa perubahan yang terjadi pada SPSE 

versi 4.3 antara lain adalah Perubahan istilah umum, Jenis Kontrak, PPK 

menginput Persiapan Pengadaan, Penambahan peran (role) Pengelola Pengadaan 

(diperankan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan), Metode Tender, Reverse 

Auction, Upload Jaminan Penawaran dan Sanggah Banding untuk Konstruksi.
7
 

 Mencermati perkembangan pemanfaatan teknologi IT pada SPSE, harus 

diakui bahwa LKPP merupakan instansi pemerintahan yang tergolong sangat aktif 

                                                 
7
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mengembangkan diri dengan memanfaatkan teknologi IT sehingga hampir setiap 

tahun selalu ada inovasi di dalamnya. Dari mulai katalog elektronik, lelang cepat, 

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan hingga reverse auction adalah bukti 

bahwa pemanfaatan teknologi IT senantiasa tumbuh dan disempurnakan. 

 Dalam kurun waktu tahun 2008 hingga awal Agustus 2018, selama 11 

tahun aplikasi SPSE dipergunakan, dimana pada saat sekarang seluruh 

lelang/tender telah menggunakan sistem elektronik, telah terkumpul data-data 

Pengadan Barang dan jasa Pemerintah yang cukup besar. Data resmi LKPP 

melaporkan bahwa dalam periode tersebut total paket yang telah dilelang secara 

elektronik melalui SPSE secara nasional sejumlah 916.102 paket lelang dengan 

nilai pagu anggaran mencapai angka 2.161.005.256 juta rupiah. Adapun data 

penyedia yang terlaporkan hingga tahun 2017 secara teragregasi mencapai 

242.941 penyedia. 

 Dalam periode yang sama, LKPP melaporkan bahwa pengadaan melalui e-

purchasing pada SPSE tercatat sebanyak 890.133 paket transaksi dengan total 

nilai lebih dari 196 triliun rupiah. Sedangkan jumlah item produk yang tercatat 

dalam e-katalog yan ada dalam SPSE hingga awal Agustus 2018 tercatat sebesar 

124.204 jenis barang
8
.  

 Memperhatikan data diatas, bisa dilihat betapa besar data yang telah 

terekam dalam server LKPP meliputi data tentang Kementerian, Lembaga, 

Pemerintah Daerah dan Institusi, besaran nilai anggaran baik pagu, Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) maupun nilai kontrak masing-masing, jumlah paket dan 

jenisnya, pokja, hingga data peserta lelang yang disadari atau tidak bisa menjadi 

data yang sangat berharga.  

 Apabila dilakukan pengolahan terhadap data yang ada, akan dapat 

diketahui misalnya pola anggaran pengadaan barang/jasa suatu institusi yang 

apabila dikorelasikan terhadap ruang lingkup tanggung jawab institusi dan target 

yang telah dicapai dapat dibuat suatu kesimpulan tertentu. Ini hanya salah satu 

contoh pemanfaatan dari pengolahan data dan tentunya akan sangat banyak 

manfaat lain yang bisa diperoleh dari pengolahan data yang ada. 

                                                 
8
 report-lpse.lkpp.go.id, diakses 6 Agustus 2018 
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Dalam perspektif pemanfaatan teknologi Big Data, penulis mengusulkan 

pengembangan SPSE sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan Big Data untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadaan 

 Dalam proses pengadaan barang/jasa melalui SPSE, diperoleh data tentang 

para pelaku pengadaan yang tercatat dengan baik meliputi Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat 

Pengadaan atau Kelompok Kerja ULP (dalam Perpres terbaru disebut dengan 

Pokja Pemilihan) serta para peserta lelang (tender). Dalam data yang besar ini, 

apabila diasumsikan sesama pokja ULP saling terhubung antara yang satu dengan 

yang lain, maka akan dapat menjadi media untuk saling tukar informasi dan 

pengalaman yang dapat meningkatkan sumber daya manusia pada pokja ULP 

dengan efektif. 

Dengan memanfaatkan data yang ada pula, kinerja seorang Aparatur Sipil 

Negara akan mudah untuk didapatkan rekam jejaknya sehingga memudahkan 

pemetaan sumber daya menusia khusunya di bidang Pengadaan barang/Jasa 

Pemerintah. Sebagaimana diketahui hingga sekarang, Pokja Pemilihan harus 

mencatat secara manual dalam menyusun porto folio untuk dapat diusulkan 

sebagai tenaga fungsional pengadaan padahal sudah melaksanakan pelelangan 

selama bertahun-tahun.  

 Pengolahan data sumber daya manusia semakin penting untuk masa ke 

depan mengingat pentingnya kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur 

Sipil Negara (ASN) utamanya yang berkecimpung di Pengadaan. Berbagai data 

anggota pokja pemilihan mulai nama, tingkat pendidikan, pengalaman dalam 

pengadaan, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti hingga jenis dan besaran 

paket lelang yang pernah dilaksanakan, dapat diperoleh dengan memanfaatkan 

teknologi Big Data akan sangat membantu dalam rangka pembinaan dan 

penyiapan sumber daya manusia yang kompeten yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kinerja dan pelayanan. 

2. Integrasi Perencanaan, Pengadaan hingga Pengelolaan Aset  

Harus diakui bahwa hingga saat sekarang masing-masing Institusi 

pemerintahan sedang berupaya mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi 
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dalam meningkatkan kinerjanya. Namun sangat disayangkan bahwa hal tersebut 

dilakukan dalam arah yang belum terkoordinasi dengan baik sehingga 

pelaksaannya menjadi tidak efektif bahkan terjadi tumpang tindih. 

Ke depan hal ini tidak boleh lagi terjadi karena teknologi telah 

menyediakan sarana konektivitas yang cepat dan hamper tak terbatas antar data. 

Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pencatatan hingga 

pemanfaatan haruslah merupakan satu kesatuan yang saling terkait yang akan 

melahirkan kinerja pemerintahan yang efektif, terbuka dan akuntabel. 

3. Pemanfaatan Big Data untuk Pemetaan Penyedia 

Sebagaimana diketahui bahwa hingga tahun 2017 LPSE telah menyimpan 

data penyedia sebesar 242.941 penyedia meliputi nama, alamat, NPWP, nama 

direktur, akta pendirian dan perubahan, perizinan, peralatan, tenaga ahli hingga 

pengalaman yang dimiliki. Bila data diolah dan dikembangkan maka ke depan 

Pokja Pemilihan akan dipermudah dalam pemetaan calon penyedia dalam proses 

pemilihan hingga proses validasi data kualifikasinya. 

Tabel Contoh Pemanfaatan Data 

NO. URAIAN SPSE 4.2 BIG DATA 

1 Identitas Penanggung Jawab Data scan KTP Terhubung data e-KTP  

2 Alamat Ditulis manual DiIacak dengan Google map 

3 Perizinan Data scan Terhubung dengan OSS 

4 Perpajakan Data scan Terhubung data Dirjen pajak 

5 Pengalaman pekerjaan  Data scan Terhubung data SPSE 

6 Tender yang sedang diikuti Tidak terdeteksi Terhubung data SPSE 

7 Pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan 

Tidak terdeteksi Terhubung data SPSE 

 Dari contoh pemanfaatan data tersebut dapat diperoleh berbagai 

keuntungan, baik dari segi efisiensi kerja Pokja Pemilihan hingga validitas data 

yang meminimalkan adanya pemalsuan data dari penyedia. Tentunya contoh 
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diatas hanyalah gambaran kecil dari pemanfaatan gurita data yang dapat diperoleh 

jika data yang telah dimiliki dapat diolah dengan baik. 

 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 Juni 

2018 mengatur bahwa penerbitan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui 

lembaga Online Single Submission (OSS) yang dilakukan dalam bentuk dokumen 

elektronik. Terkait dengan Peraturan Pemerintah ini, maka proses pemilihan 

penyedia berkepentingan terhadap data kualifikasi yaitu izin usaha dan Tanda 

Daftar Perusahaan (TDP). 

 Dengan melakukan agregasi data terhadap OSS, maka data penyedia 

dalam persyaratan kualifikasi administrasi dalam tender SPSE akan menjadi valid 

dan kerja Pokja Pemilihan menjadi semakin terbantu. Di sisi lain proses ini juga 

meningkatkan efisiensi di pihak penyedia baik dalam proses perizinan maupun 

dalam posisinya sebagai peserta tender pengadan. 

Penulis optimis, dengan dengan memanfaatkan teknologi Big Data dalam 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan menghasilkan penghematan biaya, 

kecepatan, ketepatan dan keunggulan layanan yang bermuara pada tercapainya 

tujuan pengadaan itu sendiri. 

 

*)  Tulisan ini menyabet Juara II pada Lomba Penulisan Temu Nasional Insan 

Pengadaan tahun 2018 di Jakarta. 
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