
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses pengadaan
barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka,
bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel diperlukan
pengelola barang/jasa yang bersih, berwibawa, profesional
dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi serta
menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas
pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada
peningkatan pelayanan publik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten
Pesawaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4749);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2016 Nomor18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2018 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG KODE ETIK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN
PESAWARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaskud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

3. Bupati adalah BupatiPesawaran.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain pengguna APBN/APBD.

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan KPA adalah
pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD dan diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi OPD.



9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 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.

10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah
unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat
keunggulan Pengadaan Barang/jasa.

11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia.

12. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administratif/pejabat fungsional/personel
yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan/atau E-purchasing.

13. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PjPHP adalah
pejabat administratif/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

14. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah tim
yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan
barang/jasa.

15. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi
kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak
pemberi pekerjaan.

16. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara
Swakelola.

17. Pengelola pengadaan barang/jasa adalah Pejabat yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa.

18. Rencana Umum pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat RUP
adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

19. E-marketplace pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan
untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

20. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi
informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik.

21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah
aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah.

22. Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola
adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

23. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi
yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

24. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan
pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.



25. Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa
yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

27. Penyedia barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

28. Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Daerah yangselanjutnya disebut Kode Etik
adalah pedoman sikap, tingkah laku, norma pejabat struktural dan pejabat
fungsional dalam prosesPengadaan Barang/Jasa.

29. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disebutKomite Etik adalah
lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah yang bertugas
melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode
Etik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur
pelaksanaan kode etik PengadaanBarang/JasaPemerintah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan diberlakukan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjaga martabat,
kehormatan, citra dan kredibilitas serta menghindarkan segala pertentangan
kepentingan (conflict of interest)dan mewujudkan pengadaan barang/jasa yang
sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

BAB III
TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasabertujuan sebagai berikut:
a. menghasilkanBarang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,

diukur dari aspek kualitas, jumlah,waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatanbarang/jasa hasil

penelitian.
f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
g. mendorong pemerataan ekonomi, dan
h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

BAB IV
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa.



b. melaksanakanpengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan
kompetitif.

c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 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.

BAB V
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
a. efisien.
b. efektif.
c. transparan.
d. terbuka.
e. bersaing.
f. adil dan
g. akuntabel.

BAB VI
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. PA.
b. KPA.
c. PPK.
d. Pejabat Pengadaan.
e. Pokja Pemilihan.
f. Agen Pengadaan.
g. PjPHP/PPHP.

BAB VII
KODE ETIK

Pasal 7

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus
mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan
barang/jasa.



b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen
pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan
sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan barang/jasa.

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan
negara dalam pengadaan barang/jasa.

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja kepada
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan
barang/jasa.

i. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi
elektronik yang tidak diperuntukan bagi umumserta kode akses (user ID dan
password) para pihak apabila proses pengadaanbarang/jasa secara elektronik.

j. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
pengadaan barang/jasa secara elektronik dan non elektronik.

k. tidak membocorkan informasi dan/atau dokumenyang wajib dirahasiakan
sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

l. patuhkepada perintah atasan sesuai denganketentuan peraturan perundang-
undangan.

m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang
dimiliki.

n. cermat.

o. proaktif, dan

p. tanggap dan responsif.

BAB VIII
KOMITE ETIK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

Komite Etik bersifat adhoc sebagai komite pengawas sikap, tingkah laku
danperbuatan pelaku pengadaan barang/jasa, berkedudukan di bawah
danbertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua
Tugas

Pasal 9

Komite Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaku
pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 10

(1) Komite Etik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang:

a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pelaku pengadaan
barang/jasa.

b. menerima pengaduan atau keluhan pelaku pengadaan barang/jasa,
Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat.

c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, datadan/atau informasi
terkait pengaduan atau keluhanyang diterima.

d. mengelola dan/atau menganalisis pengaduan ataukeluhan yang diterima.

e. melaksanakan pemanggilan terhadap pelaku pengadaan barang/jasa, dan
pihak terkait seperti pelapor dan saksi.

f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan atau keluhan yang diterima.

g. menilai dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan

h. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabkepada Bupati.

(2) Laporan Komite Etik sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf h, bersifat
rahasia.

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komite Etik berkewajiban untuk :

a. merahasiakan identitas pengadu, pihak yang diadukan, dan saksi kepada
siapapun.

b. merahasiakan informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai anggota
Komite Etik.

c. memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab

Pasal 12

Komite Etik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertanggung jawab atas:

a. terlaksananya pengawasan perilaku pelaku pengadaan barang/jasa,
berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



b. terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 pada
setiap pelaksanaanpengadaan barang/jasa dan

c. terwujudnya transparasi dan akuntabilitas penyelesaianpengaduan atas
perilaku pelanggaran Kode Etik.

Bagian Keenam
Susunan

Pasal 13

(1) Komite Etik berjumlah gasal dengan susunan keanggotaan terdiriatas:
a. Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio olehAsisten

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
b. Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio olehUnsur Unit

Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesawaran dan

c. Anggota, yang terdiri atas :
1. Ex-officio Unsur Inspetorat Kabupaten Pesawaran;
2. Ex-officio Unsur Unit Kerja Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Pesawaran dan
3. Ex-officio Unsur Unit Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Pesawaran.
4. Ex-officio Unsur Unit Kerja Pemerintah Daerah yang terkait.

(2) Apabila yang diduga dan/atau yang diadukan melaksanakan pelanggaran
Kode Etik merupakan Komite Etik, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan
Komite Etik yang bersangkutan tidak diikutsertakan dan diganti oleh 1 (satu)
orang tambahan anggota unsur Perangkat Daerah yang bersangkutan
yangditetapkan oleh Ketua Komite Etik.

BAB IX
SEKRETARIAT KOMITE ETIK

Pasal 14

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dibentuksekretariat Komisi Etik secara ex-officio bertempatdi
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

(2) Sekretariat Komite Etik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berjumlah gasal

Pasal 15

Sekretariat Komite Etik  sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 bertugas:

a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Komite Etik.

b. melaksanakan surat-menyurat Komite Etik.

c. melaksanakan persiapan rapat Komite Etik.

d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Komite Etik.

e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Komite Etik.

f. mempersiapkan putusan Komite Etik.

g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Komite Etik.

h. menyusun laporan Komite Etik dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Komite Etik.



Pasal 16

Surat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf bditandatangani oleh
Sekretaris Komite Etik.

BAB X
PENETAPAN KOMITE ETIK DAN SEKRETARIAT KOMITE ETIK

Pasal 17

(1) Komite dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 14
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Komite dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
honorarium.

BAB XI
PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 18

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan OPD, media massa,
dan/atau pihak lain di luar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan
mekanisme:

a. sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan
menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik.

b. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan
olehSekretariat untuk membahas pengaduan.

c. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan
layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan
penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu.

e. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan:

1. pemanggilan para pihak.

2. pengumpulan bukti dan

3. pemeriksaan bukti.

f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Komite Etik memutuskan
dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik.

g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap
Kode Etik, maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku
pengadaan barang/jasa yang melanggar.

h. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan dan

i. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan
Keputusan Komite Etik.



Bagian Kedua
Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 19

(1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite Etik dan/atau
hasiltemuan lembaga pemeriksa yang dibentuk dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan mekanisme:

a. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh
Sekretariat Komite Etik untuk membahas hasil temuan.

b. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah
hasiltemuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan
dandiberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu.

d. apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan:

1. pemanggilan para pihak.

2. pengumpulan bukti dan

3. pemeriksaan bukti.

e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada Komite Etik
memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap
KodeEtik.

f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah tejadi pelanggaran
terhadap Kode Etik maka dalam putusannya Komite Etik harus
mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pelaku pengadaan
barang/jasa daerah yang melanggar.

g. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan
kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan dan

h. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi
berdasarkan putusan Komite Etik.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:

a. teguran lisan.

b. teguran tertulis.

c. penghentian sementara sebagai pelaku pengadaan barang/jasa.

d. penghentian tetap sebagai pelaku pengadaan barang/jasa.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan berdasarkan tingkat
pelanggaran Kode Etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian
sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan kegiatan Komite Etik dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah.



BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Dalam rangka penegakan Kode Etik bagi setiap pelaku pengadaan barang/jasa
daerah, setiap pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pengelola
pengadaan barang/jasa dan/atau narasumber dan/atau tenaga ahli berhak
menyampaikan kepada Komite Etik apabila terjadi pelanggaran dan/atau
potensi pelanggaran Kode Etik.

(2) Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam
penempatan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 25 September 2019

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 341

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

JENNY RICARDO FB,S.STP.,M.A
Pembina
NIP. 19790910 199810 1 001


