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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir 

iniadalah : 

1. Saat ini dalam lelang peranan internet terasa sangat penting. Hal tersebut terlihat dari 

merebaknya jumlah dan jenis pelelang yang ada di internet. Dengan internet, para 

pelaku lelang dapat melakukan proses lelangnya secara cepat di mana pun ia berada. 

Proses lelang secara manual dinilai tidak efisien karena proses ini memerlukan tatap 

muka secara langsung. Para pelaku lelang yang menggunakan proses lelang secara 

langsung akan mengalami kesulitan baik dari segi waktu ataupun jarak. 

2. Pegumuman untuk lelang konvensional banyak dilakukan dengan menggunakan papan 

pengumuman pada instansi pelaksana pengadaan. Dalam sistem manual, panitia harus 

menyiapkan meja dan kursi khusus untuk menerima pendaftar. penjelasan dokumen dan 

perubahan dokumen dilakukan secara tatap muka. Untuk dokumen penawaran di dalam 

sistem lelang konvensional, kita mengenal sistem satu sampul, dua sampul, dan dua 

tahap yangbentuk hardcopy, di buka secara manual. Pengumuman pemenang menggunakan 

papan pengumuman dan media. Pengumuman pada lelang secara e-procurement selain 

dilaksanakan melalui papan pengumuman pada instansi pelaksana pengadaan juga 

dilaksanakan pada portal pengadaan nasional melalui LPSE. Sistem e-procurement, 

pendaftaran dilakukan secara online saja. Penjelasan, pertanyaan dan jawaban 

dilakukan secara online. Untuk e-procurement dikenal yang namanya satu file dan dua 

file. Pengumuman pemenang secara online pada lembaga LPSE 

3. Kegagalan lelang disebabkan karena penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar 

calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga), penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), 

tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran, calon pemenang dan calon 

pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir 

dalam klarifikasi dan pembuktian kualifikasidan calon pemenang lelang urutan 1, 2, 

dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk. 
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5.2 Saran 

Beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran pada saat penyusunan 

laporan Tugas Akhir ini ialah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya pada saat lelang secara e-procurement dilakukan juga dengan lelang 

konvensional. Karena akan terjadi masalah pada pengupload data dan sesuai juga 

dengan syarat yang telah ditentukan seperti panitia dan sebagainya. 

2. Sebaiknya bila terjadi perubahan kontrak maka untuk kepentingan perubahan kontrak, 

PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK 

dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan 

waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar 

3. Bila terjadinya kegagalan pada lelang sebaiknya dalam hal peserta lelang yang 

memenuhi syarat hanya 2 (dua), maka proses pemilihan  dilanjutkan seperti pada proses 

pemilihan langsung, bila dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 1 

(satu), maka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses penunjukan 

langsung.Dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengundang ulang semua peserta 

lelang yang tercantum  dalam daftar calon peserta lelang untuk mengajukan penawaran 

ulang secara lengkap (administrasi,teknis, dan harga).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


