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Swakelola merupakan salah satu cara
pengadaan barang/jasa pemerintah yang
dikerjakan sendiri oleh kementerian,
lembaga, perangkat daerah, bekerja sama
dengan unit pemerintah lain atau
melibatkan kelompok masyarakat
(pokmas). Cara ini sudah lama dilakukan
pemerintah, namun tipe swakelola dengan
melibatkan organisasi kemasyarakatan
(ormas) merupakan hal yang baru. 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang pengadaan barang dan jasa
merupakan bentuk dukungan keterlibatan
ormas untuk berpartisipasi aktif dalam
proses pembangunan melalui swakelola
tipe III.

Swakelola tipe III akan mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik,
serta meningkatkan pembangunan
nasional dan pemerataan ekonomi.
Kelebihan organisasi masyarakat sebagai
pelaku pembangunan yang dekat dengan
masyarakat memberikan nilai tambah bagi
program dan kegiatan yang didanai dari
pemerintah.

Swakelola tipe III akan mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik,
serta meningkatkan pembangunan
nasional dan pemerataan ekonomi.
Kelebihan organisasi masyarakat sebagai
pelaku pembangunan yang dekat dengan 

masyarakat memberikan nilai tambah bagi
program dan kegiatan yang didanai dari
pemerintah.

Berkaitan dengan itu, Komunitas penggiat
TBC harus memiliki pemahaman yang kuat
tentang swakelola tipe III sehingga
mampu membangun kolaborasi dengan
pemerintah untuk kerja-kerja pencegahan
dan pengendalian TBC.

Penerbitan panduan ini ditujukan bagi
pimpinan organisasi masyarakat yang
bergerak dalam bidang pencegahan dan
pengendalian TBC. Tujuannya adalah
untuk memudahkan jejaring TBC dalam
memahami maksud dan tujuan serta
proses pelaksanaan Swakelola Tipe III.

Panduan ringkas ini berisi dasar hukum,
swakelola, tujuan, dan tata cara
pelaksanaan Swakelola Tipe III dari
perencanaan sampai dengan pengawasan.
Selain itu dijelaskan juga tentang syarat
Ormas untuk bisa terlibat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah membantu
diterbitkannya buku ini. Semoga buku
kecil ini bisa bermanfaat bagi para
pimpinan Ormas TBC untuk tujuan
peningkatan kualitas Organisasi
masyarakatan jejaring TBC .

KATA

PENGANTAR

Heny Akhmad
Direktur Eksekutif STPI
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DASAR HUKUM
SWAKELOLA T IPE I I I

ARTI  PENGADAAN
BARANG DAN JASA

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018

Tentang Pedoman Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan

serah terima hasil pekerjaan.
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5. Meningkatkan  keikutsertaan

    industri kreatif;

6. Mendorong pemerataan ekonomi;

    dan

7. Mendorong Pengadaan

    Berkelanjutan. 

TUJUAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA

PRINSIP  PENGADAAN
BARANG DAN JASA

Pengadaan Barang/Jasa

bertujuan untuk:

menghasilkan barang/jasa

yang tepat dari setiap uang

yang dibelanjakan, diukur

dari aspek kualitas, jumlah,

waktu, biaya, lokasi, dan

penyedia;

Meningkatkan penggunaan

produk dalam negeri;

Meningkatkan peran pelaku

usaha nasional;

Mendukung pelaksanaan

penelitian dan pemanfaatan

barang/jasa hasil penelitian

1.

2.

3.

4.
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Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

Efisien Efektif Transparan Terbuka

Bersaing Adil Akuntabel



APA ITU
SWAKELOLA

Swakelola adalah cara

memperoleh barang/jasa

yang dikerjakan sendiri oleh

Kementerian/Lembaga/Pera

ngkat Daerah, Kementerian/

Lembaga/ Perangkat

Daerah lain, organisasi

kemasyarakatan, atau

kelompok masyarakat.

JENIS
PENGADAAN
BARANG
DAN JASA

Swakelola, dan/atau

Penyedia

JENIS  SWAKELOLA

Tipe I yaitu Swakelola yang

direncanakan, dilaksanakan, dan

diawasi oleh Kementerian/

Lembaga/Perangkat Daerah

penanggung jawab

anggaran;

Tipe II yaitu Swakelola yang

direncanakan dan diawasi oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran

 dan dilaksanakan oleh 

 Kementerian/Lembaga/

 Perangkat Daerah lain 

 pelaksana Swakelola;

Tipe III yaitu

Swakelola yang

direncanakan dan

diawasi oleh

Kementerian/Lembaga/

Perangkat Daerah penanggung

jawab anggaran dan dilaksanakan

oleh Ormas pelaksana Swakelola;

Tipe IV yaitu Swakelola

yang direncanakan

oleh Kementerian/

Lembaga/Perangkat

Daerah penanggung

jawab anggaran dan/atau berdasarkan

usulan Kelompok Masyarakat, dan

dilaksanakan serta diawasi oleh

Kelompok Masyarakat pelaksana

Swakelola.
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Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan

oleh Ormas pelaksana Swakelola.

4

SWAKELOLA
TIPE 3



TUJUAN SWAKELOLA
TIPE I I I

Swakelola Tipe IV atau Swakelola dengan Pokmas adalah swakelola

yang direncanakan oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran

dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan

serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Pemilihan Pokmas Pelaksana didasarkan pada basis kompetensi dan

eksistensi kegiatan di wilayah lokasi pelaksanaan swakelola.

PERBEDAAN

Swakelola Tipe III dipilih untuk memenuhi

kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang

dalam pelaksanaannya membutuhkan

kompetensi seperti yang dimiliki Ormas.

Misalnya dalam program-program

pendampingan masyarakat miskin dan

perempuan pelaku usaha kecil dan mikro,

serta penelitian untuk mendorong

penguatan kebijakan. Swakelola ini sekaligus

memberikan kesempatan pemberdayaan

bagi Ormas. Misalnya untuk

kegiatankegiatan yang telah lama dilakukan

oleh Ormas, berupa pelayanan sosial seperti

layanan pendidikan dan kesehatan, atau

kegiatan penelitian dan pengembangan

IPTEK untuk penguatan kebijakan.

Membantu Pemerintah

dalam meningkatkan

kualitas dan jangkauan

layanan 

Meningkatkan kemampuan

teknis SDM;

Meningkatkan efektifitas

dan efisiensi kinerja Ormas;

dan 

Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam proses

pembangunan

Tujuan utama dari

Swakelola Tipe III antara

lain :

Swakelola Tipe III adalah cara memperoleh barang/jasa yang

direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat

Daerah (K/L/PD) Penyelenggara dan dilaksanakan oleh Organisasi

Kemasyarakatan (Ormas). Ormas dipilih berdasarkan keunggulan

kompetitif mereka pada bidang yang diswakelolakan.
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Apakah Swakelola Tipe III
sama dengan Hibah dan
Bansos

Hibah dan bansos adalah sumbangan Pemerintah Daerah untuk Ormas
dan Pokmas yang tidak mengikat. Sementara itu Swakelola dengan
Ormas adalah kontrak profesional untuk menyediakan barang/jasa
antara Pemerintah dengan Ormas. Melalui kontrak profesional ini,
Ormas bisa menyediakan kebutuhan Pemerintah yang tidak bisa didapat
dari penyedia (swasta) dan Tipe Swakelola lainnya, yang secara
kompetitif lebih baik dari yang mungkin disediakan oleh pihak lain

Ormas-Ormas tersebut juga
terbukti mampu bekerja secara
profesional dalam ragam bentuk
kerjasama, baik dengan
Pemerintah, maupun dengan
lembaga-lembaga internasional.
Keunggulan lain dari Ormas yang
profesional adalah mereka sangat
mengenal konteks dan kondisi
lokal dari masyarakat, dan kerap
bekerja bersama masyarakat
secara partisipatif.

Telah banyak Ormas di Indonesia
yang memiliki rekam jejak dalam
berbagai bidang
layanan/pembangunan sejak
puluhan tahun lalu. Di antara
mereka misalnya ada yang bekerja
hingga ke pelosok untuk
mendampingi masyarakat dalam
mengembangkan kegiatan
ekonomi, memberikan layanan
pendidikan dan sebagainya.
Dalam menjalankan peranya, 

6
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Barang/jasa yang dilihat dari
segi nilai, lokasi, dan/atau
sifatnya tidak diminati oleh
Pelaku Usaha, contoh:
pemeliharaan rutin (skala
kecil, sederhana), penanaman
gebalan rumput,
pemeliharaan rambu suar,
Pengadaan Barang/Jasa di
lokasi terpencil/pulau terluar,
atau renovasi rumah tidak
layak huni;

Jasa penyelenggaraan
penelitian dan
pengembangan, pendidikan
dan/atau pelatihan, kursus,
penataran, seminar, lokakarya
atau penyuluhan;

Penyelenggaraan sayembara
atau kontes;

Barang/jasa yang dihasilkan
oleh usaha ekonomi kreatif
dan budaya dalam negeri
untuk kegiatan pengadaan
festival, parade seni/budaya,
contoh: pembuatan film,
tarian musik, olahraga;

Jasa sensus, survei,
pemrosesan/pengolahan
data, perumusan kebijakan
publik, pengujian
laboratorium dan
pengembangan sistem,
aplikasi, tata kelola, atau
standar mutu tertentu;

Barang/jasa yang masih
dalam pengembangan
sehingga belum dapat
disediakan atau diminati
oleh Pelaku Usaha

Barang/jasa yang dihasilkan
oleh Ormas, Kelompok
Masyarakat, atau masyarakat,
contoh: produk kerajinan
masyarakat, produk
Kelompok Masyarakat,
produk Kelompok
Masyarakat penyandang
disabilitas, tanaman atau
bibit milik 
masyarakat atau
produk warga
binaan lembaga 
permasyarakatan;

Barang dan Jasa yang bisa
menjadi objek Swakelola
Tipe III
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Barang/jasa yang pelaksanaan
pengadaannya memerlukan
partisipasi masyarakat. Dalam
hal pengadaan yang
memerlukan partisipasi
masyarakat tersebut berupa
Pekerjaan Konstruksi maka
hanya dapat berbentuk
rehabilitasi, renovasi, dan
konstruksi sederhana.
Konstruksi bangunan baru
yang tidak sederhana,
dibangun oleh
Kementerian/Lembaga/Pemer
intah Daerah penanggung
jawab anggaran untuk
selanjutnya diserahkan
kepada Kelompok Masyarakat
penerima sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan,

Barang/jasa yang bersifat
rahasia dan mampu
dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Pera
ngkat Daerah yang
bersangkutan, contoh:
pembuatan soal ujian dan
pembuatan sistem keamanan
informasi.

contoh:
pembangunan/pemeliharaan
jalan desa/kampung,
pembangunan/pemeliharaan
saluran irigrasi mikro/kecil,
pengelolaan sampah di
pemukiman, atau
pembangunan/ peremajaan
kebun rakyat; atau

Barang dan Jasa yang bisa
menjadi objek Swakelola
Tipe III
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Ormas yang berbadan hukum yayasan atau
Ormas berbadan hukum perkumpulan yang
telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari Kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun terakhir dipenuhi dengan penyerahan
SPT Tahunan;

Memiliki struktur organisasi/pengurus;

Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART);

Mempunyai bidang kegiatan yang
berhubungan dengan Barang/Jasa yang
diadakan, sesuai dengan AD/ART dan/atau
Pengesahan Ormas;

Mempunyai kemampuan manajerial dan
pengalaman teknis menyediakan atau
mengerjakan barang/jasa sejenis yang
diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3
(tiga) tahun terakhir baik di dalam negeri
dan/atau luar negeri sebagai pelaksana
secara sendiri dan/atau bekerjasama;

Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit
selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai
peraturan perundangundangan;

Mempunyai atau menguasai kantor dengan
alamat yang benar, tetap dan jelas berupa
milik sendiri atau sewa; dan

Dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan,
harus mempunyai perjanjian kerja sama
kemitraan yang memuat tanggung jawab
masing-masing yang mewakili kemitraan
tersebut.

Persyaratan
Ormas Bisa
Mengikuti
Swakelola
Tipe III

Persyaratan
Penyelenggara
Swakelola Tipe III,
yaitu :
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A.    PENETAPAN TIPE SWAKELOLA; 

PA/KPA menetapkan tipe

Swakelola berdasarkan jenis

barang/jasa dan disesuaikan

dengan Pelaksana Swakelola. 

Selanjutnya PA/KPA

memilih/menetapkan Pelaksana

Swakelola berdasarkan

ketersediaan Pelaksana

Swakelola.

Perencanaan

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

Sumber: Materi Presentasi LKPP. Swakelola Tipe III

Tahap Pelaksanaan Swakelola Tipe III

1.

Ormas yang

memenuhi
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Latar belakang, maksud dan

tujuan, sasaran, sumber

pendanaan, dan barang/jasa

yang disediakan

Spesifikasi barang/jasa

Jangka waktu Swakelola

Kebutuhan tenaga ahli/teknis,

tenaga kerja, narasumber,

bahan/material termasuk

peralatan/suku cadang, Jasa

lainnya, jasa konsultansi,

dan/atau kebutuhan lainnya

(apabila diperlukan); dan/atau

Gambar rencana kerja untuk

pekerjaan konstruksi.

Spesifikasi teknis/KAK memuat

antara lain:

a.

b.

c.

d.

e.

B. PENYUSUNAN PERKIRAAN

    BIAYA/RENCANA ANGGARAN

    (RAB); 

PA/KPA menyampaikan

permintaan kesediaan kepada

Ormas untuk melaksanakan

Swakelola. Dalam hal terdapat

lebih dari 1 (satu) Ormas yang

dinilai mampu untuk

melaksanakan pengadaan

barang/jasa melalui Swakelola

Tipe III, PA/KPA dapat melakukan

proses pemilihan melalui

mekanisme sayembara. Dalam hal

Ormas bersedia maka PA/KPA

bersama dengan pimpinan Ormas

membuat Nota Kesepahaman. 

Gaji tenaga teknis, upah tenaga

kerja (mandor, kepala tukeng,

tukang), honor narasumber dan

honor Tim Penyelenggara

Swakelola

Biaya bahan/material termasuk

peralatan/suku cadang (apabila

diperlukan);

Biaya jasa lainnya (apabila

diperlukan)

Biaya lainnya yang dibutuhkan,

contoh : perjalanan, rapat,

komunikasi dan laporan

Selanjutnya PPK melakukan review

atas usulan proposal dan RAB.

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

terdiri dari:

B. PENYUSUNAN SPESIFIKASI 

    TEKNIS/KAK; 

Penyusunan Spesifikasi

Teknis/KAK PA/KPA dibantu

oleh PPK menyusun spesifikasi

teknis/KAK pengadaan

barang/jasa yang akan

dilaksanakan melalui Swakelola.
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PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola

Tipe III setelah penetapan DIPA/DPA. Kegiatan

persiapan Swakelola Tipe III sebagaimana

dijelaskan pada tabel berikut ini:

PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran)

Swakelola Tipe III sebagaimana yang telah

ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.

PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola

yang terdiri dari Tim Persiapan dan Tim

Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK. Tim

Persiapan terdiri dari pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

penanggung jawab anggaran dan dapat

merangkap sebagai Tim Pengawas.

Persiapan2.
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Melakukan review atas KAK  yaitu menyesuaikan KAK

perencanaan Swakelola dengan anggaran yang

tercantum dalam DIPA/DPA;

Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode

pelaksanaan kegiatan;

Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work

breakdown structure) yang akan dilaksanakan;

Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub

kegiatan/output dengan ketentuan:

Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya

pelaksanaan swakelola; dan/atau

Menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola

berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal

pengadaan barang/jasa yang diperlukan.

Kegiatan tersebut meliputi : 

Tim Pelaksana terdiri dari

anggota Ormas pelaksana

Swakelola. Untuk kegiatan

tertentu yang membutuhkan

banyak tenaga dilapangan

seperti kegiatan pengumpulan

data oleh enumerator, selain

anggota Ormas pelaksana

swakelola, maka Tim Pelaksana

dapat dibantu oleh tenaga

pendukung lapangan. Tenaga,

pendukung lapangan termasuk

dalam bagian Kontrak

Swakelola.

Tim Pengawas terdiri dari

pegawai

Kementerian/Lembaga/Perang

kat Daerah penanggung jawab

anggaran. Tim Persiapan

swakelola Tipe III menyusun

rencana kegiatan, jadwal

pelaksanaan dan RAB.
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Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

Honor Penyelenggara Swakelola dan honor

narasumber;

Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku

cadang (apabila diperlukan);

Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau

Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan,

rapat, komunikasi, laporan

Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana

biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak

melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen anggaran;

Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan

biaya bulanan;

Menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang

dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi:

HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK.

cont.

Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak
Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal terdapat perbedaan

antara biaya yang diusulkan

dengan anggaran yang disetujui

dalam DIPA/DPA, PPK dibantu

oleh Tim Persiapan melakukan

negosiasi teknis dan harga dengan

Tim Pelaksana Swakelola. Hasil

negosiasi dituangkan dalam berita

acara hasil negosiasi dan menjadi

dasar penyusunan Kontrak

Swakelola;

a. 
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para pihak;

Barang/Jasa
yang akan
dihasilkan;

nilai yang
diswakelolakansudah termasukseluruh kebutuhanBarang/Jasa
pendukung
Swakelola;

jangka

waktu

pelaksanaan;

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe III termasuk

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka

dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman

pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa

15

PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan

pimpinan Ormas. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:

b. 

hak dan
kewajiban
para pihak

Pelaksanaan3.

Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai

dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan

berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah

disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:



Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana

pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas,

serta jadwal pelaksanaan;

Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil

survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/

inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data

Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf hasil

kegiatan;

Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik,

realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana

tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola;

dan/atau

Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik,

realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana

tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola;

dan/atau

Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi,

pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya

disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan

Laporan swakelola dan dokumentasi terdiri atas :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Alur penyerahan hasil pekerjaan swakelola
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3.

2.

1.

4.

Tim pelaksana menyerahkan
hasil pekerjaan dan laporan
pelaksanaan pekerjaan kepada
PPK melalui Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan

Penyerahan hasil pekerjaan dan
laporan pelaksanaan pekerjaan
kepada PPK setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Tim
Pengawas

PPK menyerahkan hasil
pekerjaan (termasuk
barang/jasa yang berbentuk
aset) kepada PA/KPA

PA/KPA meminta PjPHP/PPHP
untuk melakukan pemeriksaan
administratif barang/jasa yang
akan diserahterimakan

Berita Acara hasil
pemeriksaan
administratif



Verifikasi

administrasi dan

dokumentasi serta

pelaporan;

Pengawasan teknis

pelaksanaan dan

hasil Swakelola

untuk mengetahui

realisasi fisik

meliputi:

Pengawasan tertib

administrasi

keuangan.

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan

administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan,

pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang

meliputi:

Pengawasan

kemajuan

pelaksanaan

kegiatan

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan

evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan

penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan

memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau

tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

Pengawasan

Pengadaan

Barang/Jasa (jika ada).

Pengawasan penggunaan tenaga kerja

(tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga

pendukung) dan jasa konsultansi, sarana

prasarana/peralatan dan material/bahan
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Pengawasan4.



Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-

16-tahun-2018. 

Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-

nomor-8-tahun-2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang:

https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175343/UU%20Nomor%2016%2

0Tahun%202017.pdf

AKATIGA Pusat Analisis Sosial. Swakelola Tipe III. Bandung: 2020.
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