
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 36 TAHUN 2 0 1 1  

TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMERINTAH 
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012  

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan, serta efektifitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai 
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, maka 
dipandang perlu menetapkan peraturan Walikota Mojokerto tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota 
Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 3  Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 1 7  dan 1 7  Tahun 
1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 1 8  Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4287); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah denqan Undang-Undang Nomor 1 2  
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2 0 1 1  Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran 
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955); 

1 0 .  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3956); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4578); 

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kata (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Mi l ik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593), sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipl in Pegawai 
Negeri Sipi l (Lembaran Negara Tahun 2010  Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5135) ;  

17 .  Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; 

18 .  Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah 
dengan Sadan Usaha dalam penyediaan lnfrastruktur; 

1 9 .  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 201 1  tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ 
Jasa Pemerintah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1  tentang perubahan 
kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7  Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Mil ik Daerah; 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009; 

25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto. 

26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Sarang Mil ik Pemerintah Kota Mojokerto 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG 
TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN 
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012  

S A S I  

KETENTUAN UMUM 

Sagian Pertama 

Pengertian 

PETUNJUK 
KEGIATAN 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Kota adalah Kota Mojokerto. 

2 .  Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Mojokerto. 

4. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. 

6 .  Sadan Perencanaan Pembangunan adalah Sadan Perencanaan Pembangunan Kota 
Mojokerto. 

7. lnspektorat adalah lnspektorat Kota Mojokerto. 

8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. 

9. Sadan Kepegawaian adalah Sadan Kepegawaian Kota Mojokerto. 

1 0 .  Sagian Administrasi Pembangunan adalah Sagian Administrasi Pembangunan Sekretariat 
Daerah Kota Mojokerto. 

1 1 .  Sagian Umum adalah Sagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. 

12 .  Sagian Organisasi dan Tata Laksana adalah Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. 

1 3 .  Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam ranqka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dini lai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah. 
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14 .  Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 
keuangan daerah. 

15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kata Mojokerto dan Propinsi Jawa Timur dan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersarna oleh Pemerintah Kata dan 
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

16 .  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah pada Pemerintah Kata selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan I Dinas I 

Sekretariat Daerah I Sekretariat DPRD I Kantor I Satuan I Kecamatan I Rumah Sakit 
Umum Daerah. 

17 .  Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pengguna Anggaran, yang 
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

1 8 .  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut dengan 
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan penqelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

1 9 .  Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD sebagai 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya. 

2 1 .  Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kata Mojokerto. 

22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang penggunaan barang mil ik daerah. 

23. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk 
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya. 

24. Penyimpan dan Pengurus Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, 
menyimpan, dan mengeluarkan barang inventaris serta mengurus barang daerah dalam 
proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi 
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi SKPD. 

26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah 
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang 
ditetapkan oleh PA, atau KPA pada Sekretariat Daerah, sebagai pemil ik pekerjaan yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. 

28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang 
diangkat oleh PA, atau KPA pada Sekretariat Daerah, untuk melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

29. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada Program tersebut dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan 
tekhnologi, dana, atau kongsi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk baranq/jasa 
pada jangka waktu tertentu dalam batas anggaran yang tersedia. 
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30. Paket Pekerjaan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai 
rangkaian kegiatan terukur yang memberikan keluaran (output) berupa barang/jasa 
dan/atau tujuan lainnya, di lakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang merupakan 
penunjang berjalannya kegiatan. 

3 1 .  Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang 
dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh 
penyedia barang/jasa 

32. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi yang 
berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

33. Panitia Pengadaan adalah Tim yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan 
pengadaan barang/jasa 

34. Pejabat pengadaan adalah personil yang memil iki Sertifikat Keahlian Pengadan 
Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

35. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh 
PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 

36. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya ; 

37. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang ;  

38. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

39. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian 
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 

40. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah 
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala 
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan 
Konstruksi dan pengadaan Barang 

4 1 .  lndustri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan 
orisinal, keterampilan serta bakat individu kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan 
serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan 
melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta ; 

42. Sertifikat Keahlian . Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari 
pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan 
Barang/Jasa 

43. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, 
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi 
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat 

44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian 
tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau 
Pelaksana Swakelola. 

45. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Panitia/Pejabat 
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak 
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. 

46. Pelelangan Um um adalah metode pemil ihan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 
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47. Pelelangan Terbatas adalah metode pemil ihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk 
Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini 
terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 

48. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya 
untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

49. Pemil ihan Langsung adalah metode pemil ihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk 
pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

50. Seleksi Umum adalah metode pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan 
yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat. 

5 1 .  Seleksi Sederhana adalah metode pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

52. Sayembara adalah metode pemil ihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan 
orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan 
berdasarkan Harga Satuan. 

53. Kontes adalah metode pemil ihan Penyedia Barang yang memperlombakan 
Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya 
tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

54. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara 
menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 

55. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia 
Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung. 

56. Serah Terima Tingkat Pertama (STI-1) adalah batas waktu penyelesaian pekerjaan yang 
di lakukan oleh penyedia barang/jasa yang tertuang dalam kontrak. 

57. Usaha Mikro adalah usaha produktif mil ik orang perseorangan dan/atau badan usaha 
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

58. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan 
oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimi l ik i ,  dikuasai atau menjadi bagian 
baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, 
yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

59. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang 
bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh 
Bank Umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi yang diserahkan oleh 
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP/Panitia Pengadaan untuk menjamin 
terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. 

60. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan terlaksananya Belanja 
Langsung. 

6 1 .  Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun 
dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung 
jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian 
tertulis. 

62. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan 
Kegiatan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

63. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran adalah proses pengindentifikasian masalah, analisis 
dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan 
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan 
informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. 
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64. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk 
menjamin agar sesuatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana 
yang ditetapkan 

65. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana 
pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau 
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

66. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran 
(output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. 

67. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang 
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

68. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja 
daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/ 
Jasa secara elektronik. 

69. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang 
terkait dengan informasi Pengadaan Barang/ Jasa yang dikelola oleh LKPP 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal2 

( 1 )  Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur sistem dan 
prosedur pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang sebagian atau seluruhnya 
dibiayai oleh APBD dan/atau yang berasal dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan 
APBN. 

(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah agar keseluruhan kegiatan yang 
dilaksanakan secara kuantitas dan kualitas keluaran sesuai dengan rencana dan tolok 
ukur kinerja yang telah ditetapkan 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

Pasa l3 

Ruang l ingkup berlakunya Peraturan Walikota ini adalah untuk : 

( 1 )  Belanja langsung yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada 
APBD dan/atau yang berasal dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan APBN. 

(2) Pengendalian kegiatan yang meliputi pengendalian penyusunan rencana kegiatan, 
pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan, sistem dan prosedur pelaksanaan 
pengadaan barang/ jasa, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan. 

BAB I I  

ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN 

Pasal 4 

( 1 )  Kegiatan pada SKPD dilaksanakan oleh personil pengelola kegiatan yaitu sebagai berikut 

a. Pengguna Anggaran (PA) ; 

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 

d .  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 
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e. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD); 

f. Bendahara Pengeluaran; 

g. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan; 

h .  Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ; 

i . Penyimpan dan Pengurus Barang ; 

j .  Tim Pendukung la innya ;  

k. Tim Teknis. 

(2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota 
berdasarkan kewenangan yang dimi l ik inya, dan bertanggungjawab terhadap atas kegiatan 
pada SKPD yang dipimpinnya. 

(3) Pada Sekretariat Daerah PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA untuk 
melaksanakan tugas-tugasnya, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c adalah Pejabat yang ditetapkan oleh 
PA, atau KPA sebagai pemil ik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. 

(5) Dalam hal SKPD tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan untuk diangkat 
menjadi PPK, maka PA, atau KPA bertindak sebagai PPK. 

(6) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf d,  adalah Pegawai Negeri Sipil pada 
SKPD yang menurut pertimbangan PA atau KPA dianggap mampu untuk melaksanakan 
tugas-tugas PPTK. PPTK merupakan salah satu Tim Pendukung, yang bertugas 
membantu PPK. 

(7) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e, adalah Pejabat Fungsional 
yang bertugas melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

(8) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf f, adalah Pejabat 
Fungsional pada SKPD yang bertugas melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam 
rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. 

(9) ULP/Panitia pengadaan/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf 
g ,  adalah unit organisasi atau tim atau seorang pejabat fungsional yang telah memenuhi 
syarat tertentu, untuk melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa. 

( 10 )  Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf 
h, adalah Panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan 
menerima hasil pekerjaan. 

( 1 1 )  Penyimpan dan pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf i , adalah 
Pegawai yang diserahi tugas oleh Kepala SKPD untuk menerima, menyimpan dan 
menyalurkan serta mengurus barang mil ik daerah pada tempatnya bertugas. 

( 12 )  PPK, PPTK, PPK-SKPD, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil 
Pekerjaan, Penyimpan dan pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
bertanggung jawab kepada PA, atau KPA. 

( 13)  Tim Pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf j adalah Tim yang 
ditetapkan oleh PA/KPA atau pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. Tim pendukung antara lain PPTK, konsultan perencana, direksi 
lapangan, konsultan pengawas, Tim Pelaksana Swakelola dan lain-lain. 

(14) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf k adalah Tim yang ditetapkan 
oleh PA/KPA untuk membantu PA/KPA dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
Tim teknis antara lain tim uji coba, pejabat/ panitia peneliti kontrak dan lain-lain. 

( 15 )  Tim-tim yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang anggotanya 
berasal dari luar SKPD yang bersangkutan, ditetapkan dengan keputusan Walikota. 
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Pasal 5 

( 1 )  PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 )  huruf a mempunyai tugas : 

a. Menyusun RKA-SKPD; 

b. Menyusun DPA-SKPD; 

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 

d .  Melaksanakan anggaran SKPD; 

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

f. Menandatangani SPM; 

g. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 

h. Mengelola barang mil ik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 
yang dipimpinnya; 

i . Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 

j. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

k. Melaksanakan tugas-tugas PA lainnya berdasarkan kuasa yang dil impahkan oleh 
Walikota; 

I . Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah Kota. 

(2) Disamping tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  PA memiliki tugas dan 
kewenangan sebagai berikut: 

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 

b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan melalui website dan 
LPSE Pemerintah Kota Mojokerto dan ; 

c. menetapkan PPI( (dalam hal PA tidak bertindak sebagai PPK); 

d .  menetapkan Pejabat Pengadaan; 

e. menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

f. menetapkan: 

1 )  pemenang pad a Pelelangan atau penyedia pad a Penunjukan Langsung 
untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 
ni lai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus mil iar rupiah); atau 

2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan 
untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai 
Rp1 O.OOO.OOQ.000,00 (sepuluh mil iar rupiah). 

g .  mengawasi pelaksanaan anggaran; 

h .  menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

i . PA berwenang menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Panitia 
Pengadaan/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;dan 

j .  mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan 
Barang/Jasa. 

(3) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam 
hal diperlukan, PA dapat: 

a. menetapkan tim teknis; dan/atau 

b. menetapkan tim juri/tim ahl i untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/ 
Kontes. 

Langsung 
diatas 



1 0  

(4) PA pada Sekretariat Daerah dapat melimpahkan seluruh tugas dan kewenangan 
pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Kepala Bagian selaku KPA. 

(5) Pelimpahan seluruh tugas dan kewenangan PA pada Sekretariat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), di lakukan tanpa mengurangi kewenangan Sekretaris Daerah 
Kata selaku PA untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas oleh Kepala 
Bagian selaku KPA. 

Pasa l6  

( 1 )  Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, PA atau KPA dapat menetapkan 
PPK. 

(2) PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Memiliki integritas ; 

b. Memil iki disipl in tinggi; 

c. Memil iki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan 
tugas ;  

d .  Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap 
perilaku serta tidak pernah terlibat KKN ; 

e. Menandatangani Pakta lntegritas ; 

f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan, antara lain bendahara/ verifikator/ pejabat 
penandatanganan Surat Perintah Membayar. 

g .  memil iki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih berlaku. 

(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah: 

a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian 
yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; 

b. · memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalarn 
kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan 

c. memil iki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap 
tugas/pekerjaannya. 

(4) Dalam hal SKPD tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan untuk diangkat 
menjadi PPK, maka PA, atau KPA bertindak sebagai PPK. 

(5) Tugas pokok dan kewenangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), sebagai 
ber ikut :  

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 

1 )  spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 

3) rancangan Kontrak. 

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

c. menandatangani Kontrak; 

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; 

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan 
Serita Acara Penyerahan; 
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h .  melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan 
pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

i . menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

(6) Dalam hal diperlukan, PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,dapat melakukan 

a. mengusulkan kepada PA/KPA mengenai :  

1 )  perubahan paket pekerjaan; dan/atau 

2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 

b. mengusulkan tim pendukung untuk ditetapkan PA/KPA; 

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk 
membantu pelaksanaan tugas ULP; dan 

d.  menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia 
Barang/Jasa. 

(7) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau 
menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran 
atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas 
anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD; 

(8) PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik/ hasil pekerjaan, keuangan dan 
berjalannya fungsi atas hasil pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. 

Pasa l7  

( 1 )  PA atau KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menetapkan person ii 
pengelola kegiatan selaku PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugasnya kepada PA atau KPA. 

(3) PPTK mempunyai tugas mencakup : 

a. Mengendalikan dan melaporkan administrasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan 
penyerapan anggaran; 

b. Menyiapkan dokumen anggaran atas pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang 
mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait 
dengan persyaratan pembayaran. 

c. Membantu PPK dalam melaksanakan pekerjaan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPTK dapat 
berkoordinasi dengan SKPD lain yang terkait. 

(5) Dalam satu rekening kegiatan tidak diperbolehkan terdapat lebih dari 1 (satu) PPTK, untuk 
menghindari pertentangan kepentingan dan tanggung jawab. 

Pasal 8 

( 1 )  Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD 
mengangkat pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
SKPD sebagai PPK-SKPD 

(2) Pada Sekretariat Daerah, PPK-SKPD diusulkan oleh masing-masing Kepala Bagian 
kepada Sekretaris Daerah Selaku PA untuk ditetapkan sebagai PPK-SKPD 

(3) Kewenangan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dil impahkan 
kepada Kepala Bagian selaku KPA. 
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(4) PPK-SKPD sebagai pelaksana fungsi tata usaha keuangan pada SKPD harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 

a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipi l  (PNS); 

b. Diutamakan bagi PNS yang memil iki kompetensi yang cukup di bidang penata 
usahaan keuangan daerah yang dibuktikan dengan sertifikat kursus kebendaharaan 
daerah; 

c. Memil iki integritas moral, disipl in dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 

(5) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  mempunyai tugas: 

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS beserta Surat Setoran Pajak (SSP) PPn/PPh yang telah 
di isi dengan jumlah PPn/PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, untuk pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara 
pengeluaran dan disiapkan serta disetujui oleh PPTK; 

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan 
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 

c. Melakukan verifikasi SPP; 

d.  Menyiapkan SPM; 

e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan ; 

f. Melaksanakan akutansi SKPD ; dan 

g.  Menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

(6) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan 
pemungutan penerimaan daerah, bendahara, PPK, dan/atau PPTK. 

Pasal 9 

( 1 )  Walikota atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas 
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. 

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  adalah pejabat fungsional. 

(3) Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan 
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak 
sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos 
atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama 
pribadi. 

(4) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu 
bendahara pengeluaran yang berfungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran 
uang atau pengurusan gaji ; 

(5) Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugasnya kepada PPKD selaku BUD. 

Pasal 1 0  

( 1 )  Pemerintah Kota akan membentuk ULP yang dapat memberikan pelayanan/ 
pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa, paling lambat pada tahun anggaran 2014 ;  

(2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan 
kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 ,  Walikota dapat menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa. 
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(3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan Panitia Pengadaan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada PA/KPA sepanjang keanggotaannya berasal 
dari internal SKPD yang dipimpinnya. 

(4) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memil iki persyaratan 
keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, 
tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP. 

(5) Pemil ihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP, dilakukan oleh Kelompok Kerja; 

(6) Keanggotaan ULP/Panitia Pengadaan, wajib ditetapkan untuk :  

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan ni lai  diatas Rp50.000.000,00 (l ima puluh 
juta rupiah). 

(7) Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan 
dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. 

(8) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibantu oleh tim 
atau tenaga ahl i  pemberi penjelasan teknis (aanwijzer). 

(9) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling 
tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat d.laksanakan oleh ULP/Panitia 
Pengadaan atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 

( 10 )  Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 
(l ima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP/Panitia Pengadaan atau 
1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 

( 1 1 )  Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 

( 12)  Anggota Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 

a. memiliki integritas, d is ip l in dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan 
yang bersangkutan; 

d .  memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; 

e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya 
sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan; 

f. memil iki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi 
yang dipersyaratkan; dan 

g. menandatangani Pakta lntegritas. 

( 10 )  Tugas pokok dan kewenangan ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan meliputi: 

a. menyusun rencana pemil ihan Penyedia Barang/Jasa; 

b. menetapkan Dokumen Pengadaan; 

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 

d .  mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah 
Kota dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke 
LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau 
pascakualifikasi; 

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang 
masuk; 
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g.  khusus untuk ULP/Panitia Pengadaan : 

1 )  menjawab sanggahan; 

2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi 
Rp100.000.000.000,00 (seratus mil iar rupiah); atau 

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
mil iar rupiah); 

3) menyerahkan sal inan Dokumen Pemil ihan Penyedia Barang/Jasa kepada 
PPK; 

4) menyimpan dokumen asl i pemil ihan Penyedia Barang/Jasa; 

h .  khusus Pejabat Pengadaan: 

1 )  menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk 
Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
pal ing tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau 

b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah); 

2) menyerahkan dokumen asli pemil ihan Penyedia Barang/Jasa kepada 
PA/KPA; 

i . membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Walikota 
dan/atau PA/KPA; dan 

j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa kepada PA/KPA. 

( 1 1 )  Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan dapat mengusulkan 
kepada PPK: 

a. perubahan HPS; dan/atau 

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 

( 12)  Anggota ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, 
baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. 

( 13 )  Dikecualikan dari ketentuan pada ayat ( 12) ,  anggota ULP/Panitia Pengadaan /Pejabat 
Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selain SKPD atau Kelompok 
Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pegawai negeri. 

( 14) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian 
khusus, ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli 
yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. 

( 15)  Anggota ULP/Panitia Pengadaan dilarang duduk sebagai: 

a. PPK; 

b. pengelola keuangan antara lain PA/KPA, PPK-SKPD dan Bendahara;  

c. PNS pada lnspektorat, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP/Panitia 
Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. 

paket 
bernilai 
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Pasal 1 1  

( 1 )  PA/KPA menetapkan Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

(2) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapar ditetapkan untuk pengadaan barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 dan pekerjaan jasa 
konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00. 

(3) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, 
baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3), anggota Panitia /Pejabat Penerima Hasil 
Pekerjaan pada lnstitusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat 
Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri. 

(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. memiliki integritas, disipl in dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 

b. memahami isi Kontrak; 

c. memil iki kualifikasi teknis; 

d .  menandatangani Pakta lntegritas; dan 

e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan antara lain PA/KPA, PPK-SKPD dan 
Bendahara;  

(6) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: 

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 

b .  menerima hasi l  Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; 
dan 

c. membuat dan menandatangani Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 

(7) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat 
dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima 
Hasil Pekerjaan. 

(8) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh PA/KPA. 

(9) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna 
Jasa Konsultansi yang bersangkutan. 

( 10)  PejabaUPanitia Pengadaan Barang/Jasa dan PejabaUPanitia Penerima Hasil Pekerjaan 
dapat merangkap sebagai tim pendukung dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan. 

( 1 1 )  Dalam satu SKPD dapat ditetapkan 1 (satu) atau lebih PejabaUPanitia Pengadaan 
Barang dan Jasa untuk setiap pekerjaan/kegiatan; 

( 12)  Dalam satu SKPD hanya dapat ditetapkan 1 (satu) PejabaUPanitia Penerima Hasil 
Pekerjaan. 

Pasal 12  

( 1 )  Penyimpan, pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang sebagai pelaksana fungsi 
pengelola barang pada SKPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Berstatus sebagai Pegawai; 

b. Diutamakan memil iki kompetensi yang cukup di bidang pengurusan barang yang 
dibuktikan dengan sertifikat kursus atau pelatihan terkait dengan pengelolaan barang 
daerah; 

c. Memil iki integritas moral, disipl in dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 
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(2) Tugas Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1  ), adalah sebagai berikut : 
a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang mil ik daerah ; 
b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima ; 
c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen 

pengadaan; 
d .  mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;  
e. mengamankan barang mi l ik daerah yang ada dalam persediaan ; dan 
f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang mil ik daerah 

kepada Kepala SKPD. 

(3) Tugas Pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  adalah sebagai berikut : 

a. mencatat seluruh barang mil ik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang 
berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu lnventaris Barang 
(KIB),  Kartu lnventaris Ruangan (KIR), Buku lnventaris (Bl) dan Buku lnduk lnventaris 
(Bi i ) ,  sesuai kodefikasi dan penggolongan barang mil ik daerah ; 

b. melakukan pencatatan barang mil ik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu 
pemeliharaan ; 

c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang 
Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan lnventarisasi 5 (l ima) tahunan yang berada 
di SKPD kepada pengelola ; dan 

d.  menyiapkan usulan penghapusan barang mil ik daerah yang rusak atau tidak 
dipergunakan lagi 

(4) Tugas Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dalah sebagai 
berikut: 

a. mencatat seluruh barang yang berada di Unit Kerja yang bersangkutan kedalam Kartu 
lnventaris Barang (KIB) ,  Kartu lnventaris Ruangan (KIR), Buku lnventaris (Bl) dan 
Buku lnduk lnventaris (B i i ) ,  sesuai kodefikasi dan penggolongan barang; 

b. melakukan pencatatan barang yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan; 
c. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna 

pertriwulan, semesteran dan tahunan, serta laporan inventarisasi l ima 
tahunan(sensus) yang berada di Unit Kerja yang bersangkutan kepada Kuasa 
Pengguna Barang; 

d .  membantu pengamanan barang inventaris yang berada di Unit Kerja yang 
bersangkutan; 

e. melaksanakan pemantauan dan melaporkan kondisi fisik barang yang rusak,hi lang, mati 
(hewan dan tanaman), susut, berlebih dan tidak efisien lagi atau tidak dipergunakan 
lagi yang ada pada Unit Kerja yang bersangkutan, serta menyiapkan usulan 
penghapusannya .kepada Kuasa Pengguna Barang; 

f. memberikan masukan mengenai kebutuhan barang kepada Kuasa PenggunaBarang 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja yangbersangkutan. 

(5) Penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang tidak 
diperbolehkan merangkap sebagai personil pengelola kegiatan yang lain kecuali ada 
pertimbangan lain .  



1 7  

BAB I l l  

PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 

Bagian Pertama 

Perencanaan Pembiayaan Kegiatan 

Pasal 1 3  

( 1 )  Kegiatan yang akan di laksanakan oleh SKPD direncanakan dengan menggunakan 
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan 
penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 

(2) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1 )  dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. 

(3) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perkiraan kebutuhan 
anggaran untuk kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun 
anggaran yang direncanakan. 

(4) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  dilakukan 
dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan di  l ingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana 
kerja dan anggaran. 

(5) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( 1 )  dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran 
yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi 
dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 

Pasal 14  

( 1 )  Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 3  ayat ( 1 )  berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, Harga 
Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Harga Satuan Barang (SHSB), dan standar 
pelayanan minimal .  

(2) lndikator kinerja sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 )  adalah ukuran keberhasilan yang 
akan dicapai dari Program dan kegiatan yang direncanakan. 

(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan ukuran prestasi kerja 
yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 
dari setiap Pembangunan dan kegiatan. 

(4) Harga Satuan Pokok Kegiatan ( HSPK) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan 
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan 
suatu kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

(5) Standar Harga Satuan Barang (SHSB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan 
harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan tolok ukur 
kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 
urusan wajib daerah. 

(7) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pencapaian hasil Program 
dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan 
keluaran dengan hasil . 

(8) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pencapaian keluaran yang 
maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk 
mencapai keluaran tertentu. 
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Pasal 1 5  

( 1 )  Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1 3  ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala 
SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya 
sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  bertujuan menilai Program dan kegiatan 
yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya 
untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) 
tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. 

(3) Dalam hal suatu Program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian 
prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang 
direncanakan. 

Pasal 1 6  

Pencantuman kode rekening Program dan Kegiatan dalam RKA-SKPD terhadap kegiatan 
harus sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Permendagri Nomor 1 3  Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya. 

Bagian Kedua 

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 

Pasal 1 7  

( 1 )  SKPD menyusun rencana anggaran kegiatan pada anggaran belanja langsung, untuk 
melaksanakan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 

(2) PA/KPA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan 
kebutuhan pada SKPD masing-masing. 

(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPD; 

b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

c. menetapkan kebijakan umum tentang: 

1 )  pemaketan pekerjaan; 

2) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan 

3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 

d .  menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: 

a. uraian kegiatan yang akan di laksanakan; 

b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; 

c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan 

d.  besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 

(5) Dalam menyusun suatu kegiatan SKPD yang dituangkan dalam RKA-SKPD, SKPD harus 
menganggarkan semua biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut, antara lain 
honorarium penanggung jawab dan pengelola keuangan, belanja barang/jasa, biaya 
administrasi kegiatan dan biaya-biaya lain yang diperlukan. 
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(6) Dalam menyusun anggaran untuk kegiatan belanja modal, SKPD harus menganggarkan 
biaya belanja modal tersebut dan semua biaya untuk pelaksanaan pemil ihan Penyedia 
Barang/Jasa (pelelangan), yang meliputi: 

a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim 
pendukung dan stat kegiatan; 

b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang; 

c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan 

d .  biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

Pasal 1 8  

( 1 )  Dalam menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD, SKPD harus berpedoman pada Standart 
Harga Satuan Barang (SHSB), Standart Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Data komponen Standar Harga Satuan Barang dan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK), ditetapkan oleh Walikota. 

(3) Penyusunan Data Komponen Standar Harga Satuan Barang dan Harga Satuan Pokok 
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan oleh Tim Penyusun yang 
anggotanya terdiri dari dinas/instansi yang terkait. 

(4) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  didalamnya 
memuat tentang standart honorarium pengelola kegiatan dan honorarium tim-tim yang 
terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

(5) Standar Harga Satuan Barang (SHSB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota. 

(6) Pemberian honorarium kepada PPTK dan/atau PPK serta Tim Pendukung dalam 
pelaksanaan kegiatan diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, 
untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan/atau untuk menghasilkan suatu 
output tertentu yang diberikan berdasarkan ketentuan dalam HSPK maupun peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

(7) Honorarium PPTK dapat diberikan per kegiatan. 

(8) Honorarium PPK dapat diberikan perbulan perpaket pekerjaan. 

(9) Dalam hal satu orang pejabat bertindak sebagai PPTK dari beberapa rekening 
kegiatan, maka dapat menerima honorarium dari masing-masing rekening kegiatan 
dengan ketentuan jumlah total honorarium yang diterima dihitung berdasarkan 
ketentuan jumlah total anggaran yang dikelola. 

( 10)  Apabila PPTK dan/atau PPK menjabat sebagai Tim Pendukung (Tim Swakelola) dalarn 
rekening kegiatan yang dipimpinnya maka hanya dapat menerima salah satu 
honorarium yang paling menguntungkan. 

( 1 1 )  Dalam hal satu rekening kegiatan terdapat beberapa sub kegiatan/ pekerjaan, maka 
honorarium Tim Pendukung dapat diberikan untuk masing-masing sub kegiatan/ 
pekerjaan. 

(12) Apabila dalam satu sub kegiatan/ pekerjaan terdapat beberapa tim pendukung, maka 
hanya dapat diberikan salah satu honorarium yang menguntungkan, kecuali ada 
pertimbangan obyektif yang dapat dipertanggungjawabkan. 

( 13)  Besaran Biaya Umum dalam rangka penganggaran belanja modal, ditetapkan 
setinggi-tingginya sebagai berikut : 
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a. Biaya perencanaan teknis digunakan antara lain untuk membuat dokumen 
perencanaan teknis, dengan ketentuan : 

1 )  untuk kegiatan dengan ni lai sampai Rp100.000.000,00 setinggi-tingginya sebesar 
5 % dari pagu anggaran ; 

2) untuk kegiatan dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 sampai dengan 
Rp1 .000.000.000,00 setinggi-tingginya sebesar 4 % dari pagu anggaran 

3) untuk kegiatan dengan ni lai diatas Rp1 .000.000.000,00 setinggi-tingginya 
sebesar 3 % dari pagu anggaran, 

b. Biaya pengawasan digunakan antara lain untuk biaya konsultan pengawas dan direksi 
lapangan, dengan ketentuan : 

1 )  untuk kegiatan dengan ni lai sampai Rp100.000.000,00 setinggi-tingginya sebesar 
4 % dari pagu anggaran ; 

2) untuk kegiatan dengan ni lai diatas Rp100.000.000,00 sampai dengan 
Rp1 .000.000.000,00 setinggi-tingginya sebesar 3 % dari pagu anggaran 

3) untuk kegiatan dengan ni lai diatas Rp1 .000.000.000,00 setinggi-tingginya 
sebesar 2 % dari pagu anggaran. 

c. Biaya administrasi kegiatan digunakan untuk honorarium personil organisasi 
Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan stat kegiatan, 
biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang, 
biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan biaya lainnya 
yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan 
ketentuan: 

1 )  untuk kegiatan dengan ni lai sampai Rp100.000.000,00 setinggi-tingginya sebesar 
5% dari pagu anggaran ; 

2) untuk kegiatan dengan ni lai diatas Rp100.000.000,00 sampai dengan 
Rp1 .000.000.000,00 setinggi-tingginya sebesar 4% dari pagu anggaran ;  

3) untuk kegiatan dengan ni la i  diatas Rp1 .000.000.000,00 setinggi-tingginya 
sebesar 3% dari pagu anggaran. 

Pasal 1 9  

Dalam hal SKPD melaksanakan kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi 
utama SKPD, maka wajib melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk 
mendapatkan pertimbangan berkenaan dengan dokumen perencanaan dan pertimbangan 
teknis lainnya, dalam rangka pembinaan teknis dengan tujuan agar sumber daya manusia, 
biaya, peralatan dan manajemen yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien. 

Pasal 20 

Dalam hal terjadi pergeseran dalam pelaksanaan anggaran yang telah dituangkan dalam 
DPA-SKPD, maka harus memenuhi ketentuan : 

( 1 )  Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis 
belanja, serta pergeseran antar obyek dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja 
dalam obyek belanja, diformulasikan dalam DPPA-SKPD; 

(2) Pegeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dilakukan atas 
persetujuan PPKD; 

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja bekenaan dilakukan atas persetujuan 
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; 
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(4) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek 
belanja dalam jenis belanja berkenaan, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan 
Walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya 
ditampung dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ABPD ; 

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dapat 
dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD ; 

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan atau 
pengurangan akibat pergeseran-pergeseran belanja, harus dijelaskan dalam kolom 
keterangan Peraturan Walikota tentang penjabaran Perubahan APBD ; 

Pasa l2 1  

( 1 )  Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun anggaran sebelumnya, 

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan 
dalam tahun anggaran berjalan yang pengganggarannya dipergunakan untuk : 

a. Membayar bunga dan pokok hutang dan atau obligasi daerah yang melampaui 
anggaran yang tersedia mendahului Perubahan APBD ; 

b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang ; 

c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah 

d.  Mendanai kegiatan lanjutan ; 

e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kreteria harus diselesaikan sampai 
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan ; 

f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target keluarannya ditingkatkan dari yang 
telah ditetapkan semual dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat 
diselesaikan sampai dengan batas akahir penyelesaian pembayaran tahun anggaran 
berja lan;  

g .  Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran 
anggaran huruf a, b, c, dan f, tersebut diatas, diformulasikan terlebih dahulu dalam 
DPPA-SKPD; 

h .  Untuk penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya pada Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tidak diperkenankan untuk 
kegiatan baru yang bersifat fisik. 

Pasal22 

Tim Anggaran Pemerintah Kota dapat meneliti dan merasionalkan usulan kegiatan masing 
masing SKPD terhadap kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan 
Standar Harga Satuan Belanja (SHSB). 

Bagian Ketiga 

Penyusunan Dokumen dan Jadwal 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pasal 23 

( 1 )  Berdasarkan DPA dan Lembar Kerja, PNKPA menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
Kegiatan yang akan dijadikan petunjuk operasional dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya. 
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(2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditandatangani oleh PA/KPA, paling sedikit berisi : 

a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, 
lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan; 

b. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari 
pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa; 

c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan 

d.  besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus 
dibebankan pada kegiatan tersebut. 

(3) Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) , PA/KPA mengumumkan rencana umum 
Pengadaan Barang/Jasa dari masing-masing SKPD secara terbuka kepada 
masyarakat luas dalam website Pemerintah Kota Mojokerto dan melalui LPSE untuk 
ditayangkan dalam Portal Pengadaan Nasional 

(4) Pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa, sebagaimana dimaksud ayat (3) 
sekurang-kurangnya berisi: 

a. nama dan alamat PA; 
b. paket pekerjaan yang akan di laksanakan; 
c. lokasi pekerjaan; dan 
d.  perkiraan ni lai pekerjaan. 

Pasal 24 

( 1 )  Jadwal Kegiatan ditetapkan di awal tahun anggaran sebagai bagian dari KAK dan 
dijadikan acuan untuk pelaksanaan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 

(2) PPK menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk pembiayaan pekerjaan 
disesuaikan dengan hasil perencanaan yang ada. 

Bagian Keempat 

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD 

Paragraf Pertama 

Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan 

Pasal 25 

( 1 )  Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan dan 
pelaksanaan pembangunan. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud meliputi pengendalian terhadap: 

a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 

b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

c. Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah 

(3) Walikota melimpahkan kewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota untuk keseluruhan perencanaan 
pembangunan daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk 
Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah 

(4) Walikota melimpahkan kewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
kepada Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan yang menjadi tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang bersangkutan. 
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Pasal26 

( 1 )  Dalam rangka efektifitas proses pengendalian pelaksanaan pekerjaan pada belanja 
langsung yang menggunakan sumber dana APBD, maka PPK berkewajiban menyiapkan 
data-data yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal pelaksanaan 
pekerjaan, rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan pendataan kemajuan 
pelaksanaan pekerjaan. 

(2) PPK berkewajiban menyiapkan data-data yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan 
seperti pembuatan kontrak dari paket pekerjaan yang dilelang maupun secara penunjukan 
langsung. 

(3) Penyedia barang/jasa berkewajiban mengisi data-data yang diperlukan terkait 
pelaksanaan pekerjaan diantaranya pengisian kemajuan fisik pekerjaan. 

(4) PPK berkewajiban melengkapi data-data kemajuan pelaksanaan pekerjaan di l ingkup 
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

(5) Penyedia barang/jasa berkewajiban untuk membuat laporan harian (daily report) dan 
kewajiban lainnya yang diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak 
Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) maupun ketentuan dalam peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

Paragraf Kedua 

Dokumen Pengendalian 

Pasal27 

Guna acuan pelaksanaan dan terjaminnya kualitas pekerjaan sebagaimana diperjanjikan 
dalam kontrak yang ada, PPK menyiapkan dokumen pengendalian yang meliputi : 

a. Lampiran kontrak yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai spesifikasi 
teknis/bestek untuk pekerjaan pemborongan/konstruksi atau pemasokan barang dan/atau 
KAK untuk paket pekerjaan non fisik/konsultan; 

b. Soft drawing hasil pengecekan bersama (mutual check), bi la diperlukan untuk pekerjaan 
pemborongan/konstruksi; 

c. berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan untuk pekerjaan 
pemborongan/konstruksi; 

d .  laporan kemajuan fisik pekerjaan. 

Paragraf ketiga 

Pengendalian Administrasi Kegiatan 

Pasal28 

( 1 )  Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi 
serta pelaporan, meliputi : 

a. Pengendalian dan pembinaan administrasi kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan; 

b. Pengendalian teknis operasional pelaksanaan atas mata anggaran dari masing 
masing kegiatan; 

c. Pengendalian teknis operasional pelaksanaan masing-masing kegiatan. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan terhadap anggaran belanja 
langsung, dengan tujuan : 

a. Mengamati dan mengawasi secara terus-menerus terhadap dayaguna dan hasilguna 
keseluruhan pelaksanaan kegiatan; 
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b. Mengamati penggunaan sumber dana dan daya oleh seluruh kegiatan pembangunan 
agar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan; 

c. Mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target, tolok ukur, biaya dan 
jadwal yang direncanakan. 

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  di lakukan dengan cara : 

a. Mengumpulkan bahan berupa laporan periodik; 

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi; 

c. Mengamati perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan menguji kebenaran laporan 
yang telah disampaikan, dengan melakukan kunjungan/peninjauan lapangan secara 
periodik maupun sewaktu-waktu; 

d .  Melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi atas laporan dan hasil kunjungan/ 
peninjauan lapangan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
tujuan dan sasaran pembangunan/kegiatan yang ditetapkan; 

Pasal 29 

Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) didasarkan atas analisa 
keuangan daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan digunakan 
sebagai bahan kajian untuk : 

a. Penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah; 

b. Penyusunan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya maupun rencana Perubahan 
APBD tahun anggaran berjalan. 

Pasal30 

( 1 )  Pengendalian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan merupakan 
monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator sasaran Pembangunan sesuai 
dengan RKPD. 

(2) Pengendalian yang di lakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan serta Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan monitoring dan evaluasi 
laporan administrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas PA atau KPA. 

(3) Pengendalian oleh PA atau KPA merupakan monitoring dan evaluasi laporan operasional 
dan administrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas PPK dan PPTK. 

Paragraf Keempat 

Evaluasi 

Pasal 31 

( 1 )  Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi : 

a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan 

b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

(3) Walikota melimpahkan kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kata Mojokerto untuk keseluruhan 
perencanaan pembangunan daerah. 

(4) Walikota berwenang melimpahkan kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  kepada Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan 
SKPD periode sebelumnya. 
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(5) Evaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, meliputi : 

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan 
daerah dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah; dan 

b. Menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil evaluasi kepala SKPD dalam rangka 
pencapaian rencana pembangunan 

(6) Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bulanan 
kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, yang yang meliputi: 

a. masukan, keluaran, dan hasil 

b. Kendala dan langkah tindak lanjut yang diperlukan 

(7) Kepala SKPD wajib menyerahkan hasil evaluasi kepada Badan Perencanaan 
Pembangunan Kota Mojokerto dalam bentuk laporan akhir paling lambat 2 (dua) bulan 
setelah berakhirnya anggaran yang bersangkutan. 

(8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan bagi penyusunan 
rencana pembangunan daerah untuk periode selanjutnya. 

BABIV 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Bagian Pertama 

Persiapan Pengadaan Baranq/Jasa 

Paragraf Pertama 

Prinsip Umum Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 32 

( 1 )  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 bertanggung jawab 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; dan 

h .  tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau 
menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada 
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) lnspektorat dapat melakukan pemeriksaan kepada jajaran Pegawai Negeri Sipil yang tidak 
memenuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 
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Paragraf Kedua 

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 33 

( 1 )  Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa 
terdiri atas: 

a. PA/KPA; 

b. PPK; 

c. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan; dan 

d.  Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

(2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas: 

a. PA/KPA; 

b. PPK; dan 

c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

(3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. Tim Pendukung antara lain PPTK, direksi (pengawas) lapangan, konsultan 
pengawas, Tim Pelaksana Swakelola dan lain-lain 

(4) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri 
atas: 

a. kepala; 

b. sekretariat; 

c. staf pendukung; dan 

d.  kelompok kerja. 

Paragraf Ketiga 

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 34 

( 1 )  PA/KPA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan 
kebutuhan SKPD masing-masing. 

(2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi: 

a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh SKPD 
sendiri ; dan/atau 

b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan 
kerja sama antar SKPD secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang 
diperlukan. 

(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPD; 

b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ;  

c. menetapkan kebijakan umum tentang: 

1 )  pemaketan pekerjaan; 

2) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan 

3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 

d .  menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). 
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(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: 

a. kegiatan yang akan dilaksanakan; 

b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; 

c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan 

d.  besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 

(5) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD untuk Tahun 
Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan 
pada Tahun Anggaran yang berjalan. 

Pasal 35 

( 1 )  PA mengumumkan Rencana Um um Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing 
SKPD secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran 
SKPD disetujui oleh DPRD. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), paling kurang berisi: 

a. nama dan alamat Pengguna Anggaran; 

b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; 

c. lokasi pekerjaan; dan 

d.  perkiraan besaran biaya. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di lakukan dalam website 
Pemerintah Kota Mojokerto dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta 
Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 

(4) SKPD dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang 
Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang. 

Paragraf Keempat 

Persiapan Pengadaan 

Pasal 36 

Persiapan pemil ihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: 

a. perencanaan pemil ihan Penyedia Barang/Jasa; 

b. pemil ihan sistem pengadaan; 

c. penetapan metode penilaian kualifikasi; 

d .  penyusunan jadwal pemil ihan Penyedia Barang/Jasa; 

e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan 

f. penetapan HPS. 

Pasal37 

( 1 )  Penetapan metode pemil ihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, 
dilakukan dengan cara : 

a. Pemil ihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan: 

1 )  Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Um um dan Pelelangan Sederhana; 

2) Penunjukan Langsung; 
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3) Pengadaan Langsung; atau 

4) Kontes/Sayembara. 

b. Pemil ihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan: 

1 )  Pelelangan Umum; 

2) Pelelangan Terbatas; 

3) Pemil ihan Langsung; 

4) Penunjukan Langsung; atau 

5) Pengadaan Langsung. 

c. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemil ihan Penyedia Barang/Jasa 
Lainnya yang merupakan hasil lndustri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. 

(2) Penetapan metode pemil ihan penyedia jasa konsultasi, dilakukan dengan cara : 

a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana; 

b. Penunjukan Langsung; 

c. Pengadaan Langsung; atau 

d.  Sayembara. 

(3) Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya 
sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Bagian Kedua 

Pengadaan yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa 

Paragraf Pertama 

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa 

Pasal38 

( 1 )  Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

menjalankan untuk a. memenuhi ketentuanperaturan perundang-undangan 
kegiatan/usaha; 

b. memil iki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk 
menyediakan Barang/Jasa; 

c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa 
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di l ingkungan pemerintah 
maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; 

d .  ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia 
Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 

e. memil ik i  sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang 
diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa; 

f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia 
Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang 

memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan 
tersebut; 

g .  memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha 
Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai 
untuk usaha non-kecil; 
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h.  memil iki Kemampuan Dasar (KO) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan 
Barang dan Jasa Konsultansi; 

i . khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus 
memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: 

j .  tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak 
sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat 

pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; 

k. sebagai wajib pajak sudah memil iki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah 
memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki 
laporan bulanan PPh Pasal 2 1 ,  PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 
25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan 
terakhir dalam tahun berjalan. 

I . secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; 

m. tidak masuk dalam Daftar Hitam; 

n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; 
dan 

o. menandatangani Pakta lntegritas. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c, huruf d,  huruf f, huruf h 
dan huruf i , dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan. 

(3) Pegawai SKPD dilarang menjadi Penyedia Baranq/Jasa, kecuali yang bersangkutan 
mengambil cuti d i luar tanggungan SKPD. 

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan 
dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa. 

Paragraf Kedua 

Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 

Pasal39 

( 1 )  Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha 
serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. 

(2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi. 

(3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan 
penawaran. 

(4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: 

a. pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi; 

b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat 
kompleks melalui Pelelangan Umum; atau 

c. . pemil ihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat. 

(5) Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat 
dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran. 

(6) Proses prakualifikasi menghasi lkan: 

a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 

b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi. 
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(7) Dalam proses prakualifikasi, ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan segera 
membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah 
diterima. 

(8) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah 
pemasukan penawaran. 

(9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: 

a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; 

b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan 

c. Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. 

( 10)  ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dilarang 
kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta di luar 
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 .  

( 1 1 )  ULP/Panitia Pengadaan /Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi 
dengan ketentuan: 

a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan 

b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian 
kualifikasi. 

( 12 )  Penilaian kualifikasi di lakukan dengan metode: 

a. Sistem Gugur,  untuk Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya; 

b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi. 

Paragraf Ketiga 

Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan 

Pasal 40 

( 1 )  Perencanaan pemil ihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan: 

a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan 
melaksanakan pemil ihan Penyedia Barang/Jasa; 

b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat; 

c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia 
Barang/Jasa yang ada; dan 

d. memperhatikan ketentuan tentang pemaketan. 

(2) PA/KPA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan 
Barang/Jasa kegiatan dan anggaran SKPD ; 

(3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, 
persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. 

(4) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA I KPA dilaranq: 

a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa 
lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya 
dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; 

b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis 
pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil ; 

c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud 
menghindari pelelangan; dan/atau 

menambah persyaratan 
yang telah ditetapkan dalam 
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d.  menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang 
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. 

Paragraf Keempat 

Metoda Pemil ihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

Pasal 41 

( 1 )  Pemil ihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada rinsipnya 
dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. 

(2) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah 
penyedianyaterbatas,pemilihan Penyedia pekerjaan Konstruksi di lakukan dengan 
Pelelangan Terbatas. 

(3) Pemil ihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode 
Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website Pemerintah Kota, dan papan 
pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal pengadaan Nasional melalui 
LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi 
kualifikasi dapat mengikutinya. 

(4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga. 

Pasal 42 

( 1 )  Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan: 

c. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau 

b. Pemil ihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 

(2) Pelelangan Sederhana atau Pemil ihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi. 

(3) Pelelangan Sederhana atau Pemil ihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di 
website Pemerintah Kota dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta 
Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia 
usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 

(4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemil ihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan 
harga. · 

Pasal 43 

( 1 )  Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal : 

a. keadaan tertentu; dan/atau 

b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang 
bersifat khusus. 

(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang din i la i  rnarnpu melaksanakan 
pekerjaan dan/ atau memenuhi kualifikasi. 

(3) Penunjukan Langsung di lakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga 
sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan 

secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 

(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan 
terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a, meliputi: 

Penunjukan Langsung 
Lainnya sebagaimana 
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a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu 
penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk: 

1 )  pertahanan negara; 

2) keamanan dan ketertiban masyarakat; 

3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya 
tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk: 

a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; 

b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau 

c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan 
kegiatan pelayanan publ ik . 

b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk 
menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; 

c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan 
serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang 
ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 

d.  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat 
dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) 
pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari 
pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk 
mendapatkan izin dari pemerintah. 

(5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersitat 
khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b, meliputi : 

a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; 

b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan system konstruksi 
dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang 
secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya 
(unforeseen condition); 

c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya 
dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 
1 (satu) Penyedia yang mampu; 

d .  Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis 
pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan 
pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh 
Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan; 

e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang 
telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; 

f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh 
masyarakat; atau 

g.  lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup 
lainnya dengan ketentuan dan tata cara pernbayaran serta penyesuaian harga 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 44 

( 1 )  Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Kons 
truksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. merupakan kebutuhan operasional SKPD; 
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b. teknologi sederhana; 

c. risiko kecil; 

d .  dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha perseorangan dan/atau badan 
badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang 
menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha 
Kecil dan koperasi kecil; 

e. Menggunakan dokumen Pengadaan seperti contoh dalam lampiran. 

(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan. 

(4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk 
memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk 
menghindari pelelangan. 

(5) Kebutuhan operasional SKPD sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  huruf a merupakan 
kebutuhan yang tidak menambah asset atau kekayaan daerah ; 

Pasal 45 

( 1 )  Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik 
sebagai berikut : 

a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya ,dan 
metode pelaksanaan tertentu; dan 

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

(2) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai 
ber ikut :  

a. tidak mempunyai harga pasar; dan 

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan 

(3) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi: 

a. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes; 

b. Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayernbara. 

(4) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari 

persyaratan Penyedia Barang/Jasa. 

(5) Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya. 

(6) Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli 
dibidangnya. 

Paragraf Kelima 

Metoda Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi 

Pasal46 

( 1 )  ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode 
pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi. 

(2) Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi di lakukan melalui negosiasi teknis dan biaya 
sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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(3) Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: 

a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umumdan Seleksi Sederhana; 

b. Penunjukan Langsung; 

c. Pengadaan Langsung; atau 

d .  Sayembara. 

Pasal 47 

( 1 )  Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode 
Seleksi Umum. 

(2) Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan 
sekurang-kurangnya di website Pemerintah Kota, dan papan pengumuman resmi 
untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga 
masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat 
mengikutinya. 

(3) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (l ima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa 
Konsultansi. 

Pasal48 

( 1 )  Seleksi Sederhana dapat di lakukan terhadap Pengadaan JasaKonsultansi dalam 
hal Seleksi Umum dini la i  tidak efisien dari segi biaya seleksi. 

(2) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang: 

a. bersifat sederhana; dan 

b. bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(3) Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana 
diumumkan paling kurang di website Pemerintah Kota dan papan pengumuman 
resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga 
masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat 
meng ikuti nya. 

(4) Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) 
Penyedia Jasa Konsultansi. 

Pasal 49 

( 1 )  Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan 
dalam keadaan tertentu. 

(2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi : 

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu 
penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk: 

1 )  pertahanan negara; 

2) keamanan dan ketertiban masyarakat; 

3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya 
tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk: 

a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana 
sosial; 

b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau 

c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan 
kegiatan pelayanan publik; 
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b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan 
serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang 
ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; 

d .  pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang 
telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; dan/ atau 

e. pekerjaan jasa konsultasi d i  bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokat atau 
pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi 
gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang 
sifat pelaksanaan pekerjaan dan/ atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat 
ditunda. 

(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) 
Penyedia Jasa Konsultansi. 

Pasal50 

( 1 )  Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. merupakan kebutuhan operasional SKPD; dan/atau 

b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (l ima puluh juta rupiah). 

(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan. 

(3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan 
untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk 

menghindari Seleksi. 

Pasa l51  

( 1 )  Sayembara di lakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik 
sebagai berikut : 

a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode 
pelaksanaan tertentu; dan 

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

(2) ULP/Panitia Pengadaan /Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif 
bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara. 

(3) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2), 
ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih 

mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa. 

(4) Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/Panitia Pengadaan/ 
Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahl i dibidangnya. 

(5) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahl i dibidangnya. 

Paragraf Keenam 

Tahapan Pemil ihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

Pasal 52 

( 1 )  Pemil ihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode 
Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Pelelangan Umum untuk pemil ihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan 
prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan : 
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1 )  pengumuman prakualifikasi; 

2) pendaftaran dan pengambilan DokumenKualifikasi; 

3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 

4) pembuktian kualifikasidan pembuatan Serita Acara Pembuktian Kualifikasi; 

5) penetapan hasil kualifikasi; 

6) pengumuman hasil kualifikasi; 

7) sanggahan kualifikasi; 

8) undangan; 

9) pengambilan Dokumen Pemil ihan; 

10)  pemberian penjelasan; 

1 1 )  pemasukan Dokumen Penawaran; 

12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I ;  

13)  evaluasi Dokumen Penawaran sampul I ;  

14)  pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I ;  

15)  pembukaan Dokumen Penawaran sampul I I ;  

16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I I ;  

17) pembuatan Serita Acara Hasi l  Pelelangan; 

18)  penetapan pemenang; 

19 )  pengumuman pemenang; 

20) sanggahan; 

2 1 )  sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 

22) penunjukan Penyedia Sarang/Jasa. 

b. Pelelangan Umum untuk pemil ihan Penyedia Sarang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan prakualifikasi atau Pelelangan Terbatas untuk pemil ihan 

Penyedia Pekerjaan Konstruksi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan: 

1 )  pengumuman prakualifikasi; 

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 

3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 

4) pembuktian kualifikasi; 

5) penetapan hasil kualifikasi; 

6) pengumuman hasil kualifikasi; 

7) sanggahan kualifikasi; 

8) undangan; 

9) pengambilan Dokumen Pemil ihan; 

10)  pemberian penjelasan; 

1 1 )  pemasukan Dokumen Penawaran tahap I ;  

12 )  pembukaan Dokumen Penawaran tahap I ;  

13 )  evaluasi Dokumen Penawaran tahap I ;  

14) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I ;  

15 )  pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I ;  

16) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I I ;  
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17) pembukaan Dokumen Penawaran ta hap I I ;  

18)  evaluasi Dokumen Penawaran tahap I I ;  

19 )  pembuatan Serita Acara Hasil Pelelangan; 

20) penetapan pemenang; 

2 1 )  pengumuman pemenang; 

22) sanggahan; 

23) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 

24) penunjukan Penyedia Sarang/Jasa. 

c. Pelelangan Umum untuk pemil ihan Penyedia Sarang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan: 

1 )  pengumuman; 

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 

3) pemberian penjelasan; 

4) pemasukan Dokumen Penawaran; 

5) pembukaan Dokumen Penawaran; 

6) evaluasi penawaran; 

7) evaluasi kualifikasi; 

8) pembuktian kualifikasi; 

9) pembuatan Serita Acara Hasil Pelelangan; 

10)  penetapan pemenang; 

1 1 )  pengumuman pemenang; 

12) sanggahan; 

13)  sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 

14) penunjukan Penyedia Sarang/Jasa. 

(2) Pemil ihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana 
atau Pemil ihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. pengumuman; 

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 

c. pemberian penjelasan; 

d .  pemasukan Dokumen Penawaran; 

e. pembukaan Dokumen Penawaran; 

f. evaluasi penawaran; 

g .  evaluasi kualifikasi; 

h .  pembuktian kualifikasi; 

i . pembuatan Serita Acara Hasil Pelelangan; 

j . penetapan pemenang; 

k. pengumuman pemenang; 

I . sanggahan; 

m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 

n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 
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(3) Pemil ihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan 
darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada: 

1 )  Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau 

2) Penyedia lain yang dini lai  mampu dan memenuhi kualifikasi untuk 
melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 ) .  

b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, 
sebagai berikut : 

1 )  opname pekerjaan di lapangan; 

2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu 
penyelesaian pekerjaan; 

3) penyusunan Dokumen Pengadaan; 

4) penyusunan dan penetapan HPS; 

5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/ Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya; 

6) penyampaian Dokumen Penawaran; 

7) pembukaan Dokumen Penawaran; 

8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga; 

9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 

1 O)penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; 

1 1  )pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 

12)Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 

(4) Pemil ihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan 
penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan 
sebagai berikut: 

a. undangan kepada peserta terpilih di lampiri Dokumen Pengadaan; 

b. pemasukan Dokumen Kualifikasi; 

c. evaluasi kualifikasi; 

d .  pemberian penjelasan; 

e. pemasukan Dokumen Penawaran; 

f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; 

g .  penetapan pemenang; 

h. pengumuman pemenang; dan 

i .  penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 

(5) Pemil ihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode 
Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: 

a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda; 

b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan 

c. klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya. 
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(6) Pemil ihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi 
pal ing kurang tahapan sebagai berikut : 

a. pengumuman; 

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/ Sayembara; 

c. pemberian penjelasan; 

d .  pemasukan proposal; 

e. pembukaan proposal; 

f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; 

g .  pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara; 

h .  penetapan pemenang; 

i . pengumuman pemenang; dan 

j. penunjukan pemenang. 

Paragraf Ketujuh 

Tahapan Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi 

Pasa l53 

( 1 )  Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi 
tahapan sebagai berikut: 

a. metode evaluasi kualitas, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: 

1 )  pengumuman prakualifikasi; 

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 

3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 

4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 

5) pembuktian kualifikasi; 

6) penetapan hasil kualifikasi; 

7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 

8) sanggahan kualifikasi; 

9) undangan; 

10 )  pengambilan Dokumen Pemil ihan; 

1 1 )  pemberian penjelasan; 

12 )  pemasukan Dokumen Penawaran; 

13)  pembukaan dokumen sampul I ;  

14) evaluasi dokumen sampul I ;  

15)  penetapan peringkat teknis; 

16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 

17)  sanggahan; 

18 )  sanggahan banding (apabila diperlukan); 

19 )  undangan pembukaan dokumen sampul I I ;  

20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul I I ;  

2 1 )  undangan klarifikasi dan negosiasi; 

22) klarifikasi dan negosiasi; 
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23) pembuatan Serita Acara Hasil Seleksi; dan 

24) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. 

b. metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: 

1 )  pengumuman prakualifikasi; 

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 

3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 

4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 

5) pembuktian kualifikasi; 

6) penetapan hasil kualifikasi; 

7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 

8) sanggah kualifikasi; 

9) undangan; 

10)  pengambilan Dokumen Pemil ihan; 

1 1 )  pemberian penjelasan; 

12)  pemasukan Dokumen Penawaran; 

13)  pembukaan dokumen sampul I ;  

14) evaluasi dokumen sampul I ;  

15 )  penetapan peringkat teknis; 

16)  pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 

17) undangan pembukaan dokumen sampul I I ;  

18)  pembukaan dan evaluasi sampul I I ;  

19 )  penetapan pemenang; 

20) pemberitahuan/pengumuman pemenang; 

2 1 )  sanggahan; 

22) sanggahan banding (apabila diperlukan); 

23) undangan klarifikasi dan negosiasi; 

24) klarifikasi dan negosiasi; 

25) pembuatan Serita Acara Hasil Seleksi; dan 

26) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. 

c. metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul yang meliputi kegiatan: 

1 )  pengumuman prakualifikasi; 

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 

3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 

4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 

5) pembuktian kualifikasi; 

6) penetapan hasil kualifikasi; 

7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 

8) sanggahan kualifikasi; 

9) undangan; 

10)  pemberian penjelasan; 
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1 1 )  pemasukan Dokumen Penawaran; 

12) pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik; 

13)  evaluasi administrasi, teknis dan biaya; 

14) penetapan pemenang; 

15 )  pemberitahuan/pengumuman pemenang; 

16)  sanggahan; 

17) sanggahan banding (apabila diperlukan); 

18)  undangan klarifikasi dan negosiasi; 

19 )  klarifikasi dan negosiasi; 

20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan 

2 1 )  penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. 

(2) Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan 
metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah, metode 1 (satu) sampul 
meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. pengumuman prakualifikasi; 

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 

c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 

d .  pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 

e. pembuktian kualifikasi; 

f. penetapan hasil kualifikasi; 

g. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 

h. sanggahan kualifikasi; 

1 .  undangan; 

j .  pemberian penjelasan; 

k. pemasukan Dokumen Penawaran; 

I . pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi arfmatik; 

m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya; 

n .  penetapan pemenang; 

o. pemberitahuan/pengumuman pemenang; 

p. sanggahan; 

q .  sanggahan banding (apabila diperlukan); 

r. undangan klarifikasi dan negosiasi; 

s. klarifikasi dan negosiasi; 

t. pembuatan Serita Acara Hasil Seleksi; dan 

u .  penunjukan penyedia Jasa Konsultansi. 

(3) Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk 
penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:  

1 )  Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakanpekerjaan 
sejenis di lokasi penanganan darurat; atau 
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2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dini la i mampu dan memenuhi kualifikasi 
untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bi la tidak ada Penyedia Jasa 
Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ) .  

b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, 
sebagai berikut : 

1 )  opname pekerjaan di lapangan; 

2) penetapan ruang l ingkup, jumlah 
penyelesaian pekerjaan; 

3) penyusunan Dokumen Pengadaan; 

4) penyusunan dan penetapan HPS; 

5) penyampaian Dokumen Pengadaan; 

6) penyampaian Dokumen Penawaran; 

7) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran; 

8) klarifikasi dan negosiasi; 

9) penyusunanBerita Acara Hasil Penunjukan L.angsung; 

10 )  penetapan penyedia Jasa Konsultansi; 

1 1 )  pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan 

12)  penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. 

(4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk 
bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut : 

a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih di lampiri Dokumen 
pengadaan; 

b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi; 

c. pemberian penjelasan; 

d .  pemasukan Dokumen Penawaran; 

e. pembukaan dan evaluasi penawaran; 

f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 

g .  pembuatan Serita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 

h .  penetapan Penyedia Jasa Konsultansi; 

1 .  pengumuman; dan 

j .  penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. 

(5) Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi 
paling kurang tahapan sebagai berikut: 

a. survei harga pasar untuk memil ih calon Penyedia Jasa Konsultansi; 

b. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung ; 

c. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; dan 

d.  menggunakan dokumen pengadaan seperti contoh dalam lampiran. 

(6) Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling kurang 
tahapan sebagai berikut: 

a. pengumuman; 

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara; 

c. pemberian penjelasan; 

d .  pemasukan proposal; 

e. pembukaan proposal; 

dan tenaga ahl i serta waktu 
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f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; 

g. pembuatan Serita Acara Hasil Sayembara; 

h .  penetapan pemenang; 

i . pengumuman pemenang; dan 

j. penunjukan pemenang. 

(7) Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan 
Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul ,  dengan menambahkan tahapan 
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya setelah tahapan sanggah. 

Paragraf Kedelapan 

Pemasukan Daftar Hitam Perusahaan 

Pasal 54 

( 1 )  PPK dapat mengusulkan peserta lelang pada waktu proses pemil ihan penyedia 
barang/jasa untuk dikenakan sangsi dan dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan. 

(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi 
adalah: 

a. berusaha mempengaruhi ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/pihak lain 
yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak 
langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan 
prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau 
·ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur 
Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga 
mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang 
sehat dan/atau merugikan orang lain; 

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang 
tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang 
ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; 

d .  mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasanyang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dan/atautidak dapat diterima menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau 

f. berdasarkan hasil pemeriksaan lnspektorat ditemukan adanya 
ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri. 

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa: 

a. sanksi administratif; 

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; 

c. gugatan secara perdata; dan/atau 

d.  pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 

(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, di lakukan oleh 
PPK/ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. 

(5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh 
PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ ULP/Panitia Pengadaan /Pejabat 
Pengadaan sesuai dengan ketentuan 

(6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d,  dilakukan 
sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 
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(7) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia 
Barang/Jasa,dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan 

dimasukkan dalam Daftar Hitam. 

(8) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses 
Barang/Jasa, maka ULP/Panitia Pengadaan : 

a. dikenakan sanksi administrasi; 

b. dituntut ganti rugi; dan/atau 

c. dilaporkan secara pidana. 

(9) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, selain 
dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf a dan huruf b, 
dikenakan sanksi f inansial .  

( 10)  Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Penyedia 
Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 
sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan 
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap 
hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan. 

( 1 1 )  Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, 
dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan 
beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi. 

( 12)  PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, 
dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran 
adalah sebesar bunga terhadap ni lai tagihan yang terlambat dibayar, 
berdasarkan tmgkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan 
Bank Indonesia; atau 

b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak. 

( 13 )  Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan 
kepada anggota ULP/Panitia Pengadaan /Pejabat Pengadaan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(14) SKPD dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, 
yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh SKPD. 

( 15)  Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ,  memuat daftar Penyedia 
Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Indonesia 

(16)  SKPD menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar 
Hitam Nasional. 

( 17)  Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ,  dimutakhirkan 
setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional. 

Bagian Ketiga 

Pengadaan Secara Elektronik 

Paragraf Pertama 

Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik 

Pasa l55  

( 1 )  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat di lakukan secara elektronik. 

(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e 
purchasing. 

Pengadaan 
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(3) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: 

a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 

b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; 

c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; 

d .  mendukung proses monitoring dan audit; dan 

e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. 

Pasal 56 

( 1 )  Ruang l ingkup e-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa 
sampai dengan pengumuman pemenang. 

(2) Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa. 

(3) E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara 
elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. 

(4) Aplikasi e-procurement sekurang-kurangnya memenuhi unsur perl indungan 
Hak atas Kekayaan lntelektual dan kerahasian dalam pertukaran dokumen, serta 
tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin 
dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah 
ditentukan. 

(5) Sistem e-procurement yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan 
sebagai ber ikut :  

a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan 
sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; 

b. mengacu pad a standar proses pengadaan secara elektronik; dan 

c. tidak terikat pada l isensi tertentu (free license). 

(6) ULP/Panitia Pengadaan /Pejabat Pengadaan wajib menggunakan sistem Pengadaan 
Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE Pemerintah Kota 
Mojokerto 

Paragraf Kedua 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

Pasal 57 

( 1 )  Walikota membentuk LPSEuntuk memfasilitasi ULP/ Panitia Pengadaan I Pejabat 
Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 

(2 Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi : 

a. Pelatihan (training) 

b. administrator sistem elektronik (admin PDE); 

b. registrasi dan verifikasi pengguna(verifikator); dan 

c. layanan pengguna (helpdesk) 

(3) LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta 
menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (Service Level Agreement) dengan 
LKPP. 

(4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem 
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 
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(5) LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional. 

(6) SKPD wajib menayangkan rencana Pengadaan dan pengumuman Pengadaan 
di website Pemerintah Kota Mojokerto dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 

(7) Website Pemerintah Kota Mojokertowajib menyediakan akses kepada LKPP untuk 
memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

Pasa l58 

( 1 )  Seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Pemerintah Kota harus menerapkan e-Procurement. 

(2) Untuk menjamin implementasi pelaksanaan e-Procurement, masing-masing Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 
dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan untuk seluruh atau sebagian paket, 
yang akan diusulkan untuk menggunakan e-Procurement. 

Bagian Keempat 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola 

Paragraf Pertama 

Ketentuan Umum Swakelola 

Pasal 59 

( 1 )  Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya 
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung 
jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 

(2) Pekerjaan yang dapat di lakukan dengan Swakelola meliputi : 

a. pekerjaan yang bertujuanuntuk meningkatkan kemampuan dan/atau 
memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan 
tugas pokok SKPD yang bersangkutan; 

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung 
masyarakat setempat; 

c. pekerjaan yang dil ihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak 
diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; 

d .  pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu,  
sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan 
ketidakpastian dan risiko yang besar; 

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; 

f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat 
khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat 

dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; 

g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di 
laboratoriumdan pengembangan sistem tertentu; 

h .  pekerjaan yang bersifat rahasia bagi SKPD yang bersangkutan; 

i . pekerjaan lndustri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; 

j .  penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau 

k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri 
almatsus dalam negeri. 

(3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. 
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(4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh: 

a. SKPD Penanggung Jawab Anggaran; 

b. lnstansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau 

c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. 

(5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola. 

Pasal 60 

( 1 )  Pengadaan Swakelola oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran : 

a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendirioleh SKPD Penanggung 
Jawab Anggaran; dan 

b. mempergunakan pegawai sendiri ,  pegawai SKPD lain dan/atau dapat 
menggunakan tenaga ahl i .  

(2) Jumlah tenaga ahl i  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b, tidak boleh melebihi 
50% (l ima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai SKPD yang terlibat 
dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan. 

(3) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh lnstansi Pemerintah lain Pelaksana 
Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. direncanakan dan diawasi oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran; dan 

b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh lnstansi Pemerintah yang bukan 
Penanggung Jawab Anggaran. 

(4) Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 
mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana 
Swakelola; 

b. sasaran ditentukan oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran; dan 

c. pekerjaan utama dilarang untuk dial ihkan kepada pihak lain (subkontrak). 

Pasal 61 

( 1 )  Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi : 

a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan; 

b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang 
cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan; 

c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar 
diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai; 

d .  penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rmci 

serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan 
dan/atau rencana kerja harian; dan 

e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya 
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran 
yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. 

(2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan der.gan memperhitungkan 
tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa 
tersendiri. 

(3) Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK. 
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(4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh 
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui 
proses evaluasi. 

(5) Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu 
untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan 
pekerjaan. 

(6) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana 
Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola. 

(7) PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola 
kepada Kepala Daerah. 

(8) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran. 

Paragraf Kedua 

Pelaksanaan Swakelola 

Pasal 62 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh SKPD selaku Penanggung Jawab 
Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahl i  
dilakukan oleh ULP/Panitia Pengadaan /Pejabat Pengadaan; 

b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan 
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;  

c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala 
berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan; 

d .  pembayaran gaji tenaga ahl i yang diperlukan dilakukan berdasarkan 
Kontrak; 

e. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam 
laporan harian; 

f. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan 
(UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh 
SKPD pelaksana Swakelola; 

g. UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggung jawabkan secara 
berkala maksimal secara bulanan; 

h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan 
penyerapan dana; 

i .  kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang 
disesuaikan dengan penyerapan dana; dan 

j .  pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh 
PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 

Pasal63 

Pengadaan melalui Swakelola oleh lnstansi Pemerintah lain, dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. pelaksanaan di lakukan berdasarkan Kontrak dan Nota Kesepahaman antara PPK 
pada SKPD Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada 
lnstansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola. 
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b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahl i  yang 
diperlukan di lakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada lnstansi Pemerintah lain 
pelaksana Swakelola; 

c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan 
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;  

d .  pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan di lakukan secara harian 
berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan; 

e. 

f. 

g. 

pembayaran imbalan tenaga 

penggunaan tenaga kerja, 
dalam laporan harian; 

kemajuan fisik dicatat setiap 
dengan penyerapan dana 

ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak; 

bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari 

hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan 
oleh lnstansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; 

h .  kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang 
disesuaikan dengan penyerapan dana oleh lnstansi Pemerintah lain pelaksana 
Swakelola; dan 

i .  pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK 
pada SKPD Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah 
ditetapkan. 

Pasal64 

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan 
berdasarkan Kontrak antara PPK pada SKPD Penanggung JawabAnggaran 
dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; 

b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelornpok 
Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan; 

c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan 
konstruksi sederhana seperti pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan l ingkungan dan 
lain-lain; 

d .  konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh SKPD Penanggung 
Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

e. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahl i yang 
diperlukan di lakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana swakelola dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 201 O; 

f. penyaluran dana kepada KelompokMasyarakat Pelaksana Swakelola di lakukan 
secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: 

1 )  40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila 
KelompokMasyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola; 

2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila 
pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan 

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila 
pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus). 

g .  pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, 
dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada 
PPK; 
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h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat 
Pelaksana Swakelola; dan 

i . pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada SKPD 
pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Paragraf Ketiga 

Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola 

Pasal65 

( 1 )  Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh 
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. 

(2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh 
pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala. 

(3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara 
berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA. 

(4) lnspektorat melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola. 

Bagian Kelima 

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

Paragraf Pertama 

Penetapan Jenis Kontrak 

Pasal66 

( 1 )  ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa. 

(2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi : 

a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran; 

b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran; 

c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan 

d.  Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. 

(3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: 

a. Kontrak Lump Sum; 

b. Kontrak Harga Satuan; 

c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; 

d .  Kontrak Persentase; dan 

e. Kontrak Terima Jadi (Turnkey). 

(4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: 

a. Kontrak Tahun Tunggal ;  dan 

b. Kontrak Tahun Jamak. 

(5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: 

a. Kontrak Pengadaan Tunggal ;  

b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan 
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c. Kontrak Payung (Framework Contract). 

(6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d,  terdiri atas: 

a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan 

b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. 

Pasal67 

( 1 )  Kontrak Lumpsum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; 

b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; 

c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai 
dengan isi Kontrak; 

d .  sifat pekerjaanberorientasi kepada keluaran (output based); 

e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan 

f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang. 

(2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan 
spesifikasi teknis tertentu; 

b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak 
ditandatangani; 

c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume 
pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan 

d .  dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil 
pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. 

(3) Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan 
gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 

(4) Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa 
Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase 
dari ni lai pekerjaan tertentu; dan 

b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang 
dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak. 

(5) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu 
tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; 
dan 

b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan 
bahwapekerjaantelah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah 

ditetapkan. 

Konsultansi/Jasa 
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Pasal68 

( 1 )  Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya 
mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran. 

(2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk 
masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan 
setelah mendapatkan persetujuan: 

a. Walikota dan DPRD untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh mi l iar rupiah); 

b. Walikota untuk kegiatan yang ni lai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh mil iar rupiah) bagi kegiatan : penanaman benih/bibit, penghijauan, 
pelayanan perintis lauUudara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk 
narapidana di  Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan 
pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service. 

(3) Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal69 

( 1 )  Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK 
dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu 
dalam waktu tertentu. 

(2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK 
dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 
waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani 
Kontrak. 

(3) Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara 
Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh SKPD, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang . lebih efisien, ketersediaan 
Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau 
kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; 
dan 

b. pembayarannya di lakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada 
hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang 

telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata. 

(4) Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama. 

Pasal 70 

( 1 )  Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, 

pelaksanaan atau pengawasan. 

(2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. 
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Paragraf Kedua 

Tanda Bukti Perjanjian 

Pasal 71 

( 1 )  Tanda bukti perjanjian terdiri atas: 

a. bukti pembelian atau nota; 

b. kuitansi; 

c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan 

d.  surat perjanjian. 

(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a, digunakan untuk 
Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah). 

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  hurufb, digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c, digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan ni lai sampai dengan 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai 
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (l ima puluh juta rupiah). 

(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf d, digunakan untuk 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan ni lai 

diatas Rp50.000.000,00 ( l ima puluh juta rupiah). 

(6) Tanda bukti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal ( 1 )  harus didukung dengan 
kelengkapan SPJ sesuai peraturan yang berlaku. 

Paragraf Ketiga 

Penandatanganan Kontrak 

Pasal72 

( 1 )  PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa untuk 
ditandatangani. 

(2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPNDPA 
disahkan. 

(3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan 
Jaminan Pelaksanaan dari Bank Pemerintah/ atau asuransi , paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 
(SPPBJ). 

(4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai 
diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus mil iar rupiah) dilakukan setelah memperoleh 
pendapat ahl i hukum Kontrak. 

(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas 
nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam 
Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam 
Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat 
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/ 
pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta 
Pendirian/ Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 
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Bagian Keenam 

Pelaksanaan Kontrak 

Paragraf Pertama 

Program Jaminan Sosial Tenaga kerja 

Pasal 73 

( 1 )  Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah menandatangani perjanjian untuk 
melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program 
jaminan sosial tenaga kerja pada Badan penyelenggara Program Jaminan Sosial tenaga 
kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah ; · 

(2) Kewajiban Pelaksana Konstruksi sebagaimana dimaksud pasal ( 1 )  dilaksanakan sebelum 
pekerjaan dimulai dan berakhir setelah dilakukan Serah Terima Tingkat Pertama (STI-1) ; 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  dicantumkan dalam kontrak pengadaan 
barang/jasa. 

Paragraf Kedua 

Perubahan Kontrak 

Pasal74 

( 1 )  Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, 
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen 
Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak 
yang meliputi : 

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam 
Kontrak; 

b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; 

c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; 
atau 

d.  mengubah jadwal pelaksanaan. 

(2) Dalam hal terdapat penambahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai/harga pekerjaan yang tercantum 
dalam perjanjian/Kontrak awal; dan 

b. tersedianya anggaran. 

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama 
berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali 
sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. 

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia 
Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak. 

(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat di lakukan sepanjang 
disepakati kedua belah pihak. 
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Paragraf Ketiga 

Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja 

Pasal 75 

( 1 )  Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk: 

a. mobil isasi alat dan tenaga kerja; 

b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau 

c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

(2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari ni lai 
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau 

b. untuk usaha non kecil pal ing tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari ni lai 
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 

(3) Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah ni lai yang paling kecil 
diantara 2 (dua) pi l ihan, yaitu: 

a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau 

b. 15% (l ima belas perseratus) dari ni lai Kontrak. 

(4) Ni lai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional 
sesuaidengan pencapaian prestasi pekerjaan. 

(5) Uang muka dapat diberikan setelah menyerahkan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan 
oleh Bank Pemerintah/ Perusahaan Asuransi yang mempunyai Ketetapan Menteri 
Keuangan dengan ni lai sebesar uang muka yang akan diterima. 

Pasal76 

( 1 )  Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: 

a. pembayaran bulanan; 

b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau 

c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. 

(2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah 
dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. 

(3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subKontrak, 
harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan 
perkembangan (progress) pekerjaannya. 

(4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan 
yang telah terpasang. 

(5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang 
retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi. 

(6) Uang retensi sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat diganti dengan Jaminan 
Pemeliharaan dikeluarkan oleh Bank Pemerintah/ Perusahaan Asuransi yang 
mempunyai Ketetapan Menteri Keuangan dengan ni lai sebesar uang retensi yang 
diterima. 



56 

Paragraf Keempat 

Pelaksanaan Kontrak untuk 

Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu 

Pasal77 

Dalam keadaan tertentu sehingga dilakukan Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan 
penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut: 

a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan 
salinan pernyataan bencana alam dari pihak/ instansi yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang- undangan; 

b. opnamepekerjaan di lapangan di lakukan bersama antara PPK dan Penyedia 
Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara 
simultan; 

penanggulangan dari dana c. penanganan darurat yang dananya berasal 
bencana alam adalah: 

1 )  penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam 
waktu yang pal ing singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat 
dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar; 

2) konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam 
waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat 
dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar; 

3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, 
pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change 
Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari ni lai awal 
Kontrak. 

Paragraf Kelima 

Keadaan Kahar 

Pasal 78 

( 1 )  Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak 
dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan 
dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi . 

(2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa meliputi : 

a. bencana alam; 

b. bencana non alam; 

c. bencana sosial ; 

d .  pemogokan; 

e. kebakaran; dan/atau 

f. gangguan industri lainnya 
bersama Menteri Keuangan 
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(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan 
Kahar tidak dikenakan sanksi. 

(6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang 
dituangkan dalam perubahan Kontrak. 

Paragraf Keenam 

Penyesuaian Harga 

Pasal 79 

( 1 )  Penyesuaian Harga di lakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak 
Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan 
tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan 
Pengadaan; 

b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas 
dalam Dokumen Pengadaan; 

c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan 
Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. 

(2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut: 

a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang rnasa 
pelaksanaannya lebih dari 1 2  (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan 
ke-13 (tiga be las) sejak pelaksanaan pekerjaan; 

b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, 
kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional sebagaimana tercantum 

dalam penawaran; 

c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan 
yang tercantum dalam Kontrak awal/ adendum Kontrak; 

d .  penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar 
negeri ,menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang 
terse but; 

e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya 
adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga 
belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan 

f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia 
Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga 
terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. 

(3) Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan 
dengan rumus sebagai berikut: 

Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +c.Cn/Co+d.Dn/Do+ ) 

Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan; 

Ho = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran; 

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; 

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan basaran komponen keuntungan 
dan overhead maka a =  0, 1 5 .  

b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, 
dsb; 

Penjumlahan a+b+c+d+ . . . . .  dst adalah 1 ,00 .  

berbentuk 
yang telah 

Dokumen 
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Bn, Cn, On = lndeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan; 

Bo, Co, Do = lndeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah 
penandatanganan Kontrak. 

(4) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait. 

(5) lndeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. 

(6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks 
harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. 

(7) Rumusan penyesuaian ni lai Kontrak ditetapkan sebagai berikut : 

Pn = (Hn1 x V1)  + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) + dst 

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan 
Barang/Jasa; 

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah 
di lakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian 
Harga Satuan; 

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. 

Paragraf Ketujuh 

Pemutusan Kontrak 

Pasal 80 

( 1 )  PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila: 

a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia 
Barang/Jasa sudah melampaui 5% (l ima perseratus) dari ni lai Kontrak; 

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan 
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau 
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang 
berwenang; dan/atau 

d.  pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau 
pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: 

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 

b. sisa Uang Muka harus di lunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang 
Muka dicairkan; 

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau 

d.  Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. 

Paragraf Kedelapan 

Penyelesaian Perselisihan 

Pasal 81 

( 1 )  Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/ Jasa 
Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui 
musyawarah untuk mufakat. 
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(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tidak 
tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat di lakukan melalui arbitrase, 

alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketujuh 

Serah Terima Pekerjaan 

Pasal82 

(  1 )  Setelah pekerjaan selesai 100% ( seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang 
tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara 
tertulis kepada PA/KPA untuk penyerahan pekerjaan. 

(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan 
penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. 

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan 
Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan 
pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. 

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah 
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak. 

(5) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil 
pekerjaan meliputi: 

a. Untuk Pekerjaan Konstruksi penilaian dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % 
dengan melihat hasil pekerjaan konstruksi secara keseluruhan tanpa melihat detail 
kualitas bahan konstruksi yang dikerjakan; 

b. Untuk Pengadaan Barang/Jasa Non Kontruksi penilaian dapat dilakukan setiap 
tahapan pengadaan (setiap termin) dengan melihat kualitas dan kuantitas hasil 
pekerjaan. 

(6) Khusus Pekerjaan Konstruksi : 

a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan 
selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap 
seperti pada saat penyerahan pekerjaan; 

b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 
6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) 
bulan; dan 

c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran. 

(7) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK 
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa. 

(8) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para 
pihak dalam Kontrak. 

(9) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Serita Acara Serah Terima Akhir PekerJaan 
pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over). 

( 10 )  Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Serita Acara Serah Terima Akhir 
Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimasukkan dalam Daftar Hitam. 
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Bagian Kedelapan 

Keterlambatan Pekerjaan 

Paragraf Pertama 

Surat Teguran 

Pasal 83 

( 1 )  Apabila terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana pekerjaan yang 
tertuang dalam kontrak sebagaimana laporan dari direksi lapangan atau konsultan 
pengawas, maka PPK memberikan surat teguran kepada penyedia barang/jasa. 

(2) Apabila penyedia barang/jasa mengabaikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  dalam jangka waktu 5 (l ima) hari kalender sejak tanggal surat teguran pertama 
maka PPK menyampaikan surat teguran kedua dan seterusnya kepada penyedia 
barang/jasa. 

Paragraf Kedua 

Sanksi 

Pasal 84 

( 1 )  Apabila penyedia barang/jasa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati 
dan/atau ketentuan serta syarat-syarat teknis dan telah menerima dua kali surat teguran 
dari PPK, pada surat tegoran yang ketiga maka untuk tiap kelalaian yang telah 
diperingatkan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi denda sesuai kesepakatan yang 
tertuang dalam kontrak. 

(2) Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian dan penyerahan pekerjaan (STI-1) akibat 
kelalaian penyedia barang/ jasa sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak serta 
sudah menerima surat teguran, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan 
dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1°/00 (satu perseribu) per hari atau 
setinggi-tingginya sesuai ni lai dari jaminan pelaksanaan yaitu sebesar 5 % (l ima prosen) 
dari ni lai kontrak. 

(3) Apabila denda keterlambatan telah melampaui 5% (l ima prosen) dari ni lai kontrak atau 
masa laku jaminan pelaksanaan telah terlampaui, maka PPK dapat melakukan 
pemutusan kontrak secara sepihak . 

(4) Apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan maka akan dilakukan penelitian 
terhadap pekerjaan oleh tim ahl i independen yang ditunjuk oleh PPK. 

(5) Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik 
pekerjaan dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan 
beban biaya dari konsultan yang bersangkutan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai hasil 
penilaian dari tim ahl i  independen. 

(6) Konsultan pengawas yang tidak cermat dan mengakibatkan kegagalan bangunan atau 
tidak sesuai dengan hasil perencanaan, dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi yang 
sesuai dengan hasil peni laian dari tim ahl i  independen. 

(7) Pelaksana konstruksi yang bekerja tidak sesuai dengan perencanaan dan persyaratan 
teknis yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan kegagalan bangunan dikenakan 
tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sesuai hasil penilaian dari tim ahl i 
independen terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama I 

selama 10  (sepuluh) tahun. 

(8) Tata cara pembayaran denda dan atau ganti rugi diatur dalam dokumen Surat Perintah 
Kerja (SPK) dan/atau Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPB/J). 
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Bagian Kesembilan 

Penyelesaian Perselisihan 

Pasal85 

Apabila terjadi perselisihan antara PPK dengan penyedia barang/jasa maka kedua belah 
pihak menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah, mediasi, konsil iasi, arbitrase, 
atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak 
menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 

Bagian Kesepuluh 

Pengadaan Tanah 

Pasal 86 

( 1 )  Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelaksanaan kegiatan/pekerjaan Pemerintah Kota 
di lakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di wilayah kota dilakukan dengan bantuan 
Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk dengan Keputusan Walikota. 

BABV 

PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pasal87 

( 1 )  PA/KPA wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya serta 
membuat laporan pertanggungjawaban kepada Walikota. 

(2) PA/KPA wajib menyelenggarakan penatausahaan barang yang dikuasainya dan 
membuat laporan pertanggung jawaban kepada Walikota. 

(3) PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pencatatan secara 
tertib, sehingga setiap saat dapat diketahui : 

a. Keadaan/perkembangan fisik pekerjaan; 

b. Jumlah uang/dana anggaran yang masih tersedia; 

c. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya; 

d.  Penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa produksi dalam negeri dan luar negeri; 

e. Akumulasi pengeluaran biaya untuk setiap kegiatan yang sedang dalam pengerjaan; 

f. Bahwa ikatan (komitmen) yang telah dibuatnya tidak melampaui batas alokasi 
anggaran sesuai rekening yang tersedia dalam DPA. 

Pasal 88 

( 1 )  Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berkewajiban 
menyelenggarakan tata pembukuan Anggaran Daerah. 

(2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berkewajiban 
menyelenggarakan penatausahaan dan pengamanan semua barang dan kekayaan 
(Asset) mil ik Daerah. 

(3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota berkewajiban menyelenggarakan 
pelaporan pencapaian kinerja kegiatan dalam bentuk Laporan Hasil Monitoring dan 
Evaluasi Kinerja Kegiatan seluruh SKPD. 

(4) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan berkewajiban menyelenggarakan 
pengendalian dan pelaporan administrasi kegiatan dalam bentuk Laporan Bulanan dan 
Triwulan kemajuan fisik kegiatan seluruh SKPD. 
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(5) PA/KPA dan PPK berkewajiban menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang 
menyangkut keuangan daerah/barang mil ik daerah terutama mengenai pelaksanaan 
pekerjaan pengadaan barang/jasa atau pemborongan/pembelian dan sebagainya. 

(6) Pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  (2), (3), (4) dan 
ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 89 

( 1 )  Terkait dengan pelaksanaan belanja Langsung PA/KPA berkewajiban menyampaikan 
bahan/laporan untuk tata pembukuan anggaran dan perhitungan anggaran secara tertib 
dan teratur kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset. 

(2) Dalam hal bahan/laporan tersebut pada ayat ( 1 )  terjadi kekeliruan, maka Kepala Dmas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset segera memberitahukan kepada PA/KPA 
yang mengirimkan bahan/laporan tersebut. 

(3) PA/KPA berkewajiban menyampaikan bahan keterangan/ laporan mengenai barang mil ik 
daerah/daftar inventaris yang ada dalam pengelolaannya secara tertib dan teratur kepada 
Walikota melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 

Pasal 90 

( 1 )  Sekretaris Daerah Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan penatausahaan 
Selanja Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini .  

(2) lnspektorat berkewajiban mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan dan penatausahaan 
Selanja Daerah. 

(3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berkewajiban mengadakan 
pengelolaan secara menyeluruh bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan 
menuangkannya dalam perhitungan APSD. 

Pasal 91 

( 1 )  PPK bertanggung jawab atas kebenaran dan sahnya suatu tagihan sebelum 
memerintahkan Sendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran atau mengajukan 
Surat Permintaan Pembayaran bersangkutan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dan DPA yang 
diterimanya. 

(2) Terhadap Pejabat, orang atau Sadan yang mengesahkan sesuatu bukti yang dapat 
digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak pembayaran dari Pemerintah Kota, 
maka apabila terjadi kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah 
Kota, dikenakan tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan lainnya menurut 
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Terhadap orang atau Sadan yang menerima pembayaran dari Pemerintah Kota tanpa hak 
dan atau berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan atau tidak benar, dapat dituntut 
menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 92 

( 1 )  Kegiatan yang telah selesai dan hasilnya sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi 
teknis selanjutnya dikelola oleh SKPD yang membutuhkan dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan fungsinya. 
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(2) SKPD yang menerima hasil kegiatan berikut kekayaannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), harus mengurus dan memanfaatkan hasil kegiatan tersebut sehingga dapat 
dicapai sasaran fungsional sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam DPA yang 
bersangkutan. 

BABVI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Pertama 

Pembinaan dan Pengukuran Kinerja 

Pasal 93 

( 1 )  Walikota melaksanakan Pembinaan secara konsisten terhadap kinerja pelaksanaan 
Belanja Daerah dengan melakukan penilaian kapasitas dan 'kapabilitas manajemen untuk 
meningkatkan profesionalisme pengelolaan pelaksanaan Belanja Daerah. 

(2) PNKPA berkewajiban melaksanakan Pembinaan secara konsisten terhadap kinerja 
pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. 

(3) Pembinaan terhadap penyedia barang/jasa di lakukan dengan menggunakan sistem 
informasi kinerja penyedia barang/jasa. 

(4) Sistem informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar 
pengembangan potensi kemampuan/keahlian/kualifikasi bagi penyedia barang/jasa, yang 
berisi antara lain : 

a. Kinerja penyedia barang/jasa menurut ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan 
kualitas pekerjaan; 

b. lnformasi yang aktual untuk digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam 
penggunaan produksi dalam negeri yang akan digunakan oleh penyedia barang/jasa. 

Pasal 94 

( 1 )  PNKPA wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif 
kepada semua personil pengelola kegiatan di l ingkungan SKPD yang dipimpinnya agar 
Peraturan Walikota in i  dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar. 

(2) PNKPA bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
terrnasuk berkewajiban mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perluasan 
kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil. 

(3) PNKPA dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pengadaan 
barang/jasa Pemerintah Kota kecuali pungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa l95 

( 1 )  PNKPA beserta personil pengelola kegiatan di l ingkup tugasnya dini lai  kinerja/prestasi 
kerjanya oleh Walikota. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan dengan memperhatikan 
capaian dari keadaan semula terhadap faktor kualitas, kuantitas, efesiensi dan efektifitas 
pelaksanaan dari Pembangunan/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

(3) Dalam rangka penilaian kinerja/prestasi kerja pelaksanaan kegiatan, PNKPA dibantu oleh 
personil pengelola kegiatan menyusun indikator kinerja, memantau serta mengisikan 
capaian indikator kinerja tersebut. 
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Pasal 96 

( 1 )  Agar pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dapat mencapai indikator kinerja kegiatan yang 
ditetapkan, Walikota dapat membentuk Tim Monitoring Kinerja Kegiatan yang 
beranggotakan dinas/instansi terkait. 

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

(3) Guna menunjang kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  Sekretaris 
Daerah Kota selaku Ketua Tim membentuk Sekretariat Tim Monitoring Kinerja Kegiatan. 

(4) Hasil evaluasi kegiatan/ pekerjaan berupa informasi Kinerja Kegiatan SKPD yang 
disampaikan kepada Walikota untuk dimintakan rekomendasi tindak lanjutnya. 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 97 

( 1 )  Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan sasaran pelaksanaan 
kegiatan pembangunan. 

(2) Dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal-hal sebagai 
berikut :  

a. pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan Pembangunan 
serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai 
sasaran yang telah ditetapkan; 

b. pencapaian hasil-hasil pembangunan dapat d in i la i ,  untuk memberi umpan balik berupa 
pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, Pembinaan 
dan pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya; 

c. menghindari terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam 
penggunaan wewenang, tenaga, dana maupun kekayaan mil ik daerah, sehingga dapat 
terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berdayaguna dan berhasilguna. 

Pasal 98 

( 1 )  Kepala SKPD melaksanakan pengawasan melekat dan meningkatkan kinerja pengelolaan 
Belanja Daerah di dalam l ingkungan SKPD masing-masing. 

(2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan me la lu i :  

a. struktur, bagan organisasi dan hubungan rentang kendali (span of control) yang tegas 
dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas; 

b. rincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis sebagai pegangan 
dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari 
atasan; 

c. rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk 
hubungan kerja antar kegiatan dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran 
yang harus dicapai: 

d. prosedur mekanisme kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari 
atasan kepada bawahan; 

e. pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat monitoring dan evaluasi 
bagi atasan guna mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan 
keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan sumber 
daya; 
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f. Pembinaan sumber daya manusia secara terus menerus berkesinambungan, agar 
para pelaksana menjadi unsur yang mampu dengan baik melaksanakan tugas yang 
menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
maksud serta kepentingan tugasnya. 

(3) Pejabat pengawas pemerintah menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya 
pemerintahan daerah dan pembangunan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari 
rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran, pemborosan 
dan penyimpangan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. 

(4) Pejabat pengawas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lnspektorat 
selaku pengawas internal d i  l ingkungan Pemerintah Kata. 

(5) Pengawasan atas penyelanggaraan pemerintahan daerah meliputi : 

a. Administrasi umum pemerintahan, dan ; 

b. Urusan pemerintahan. 

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, di lakukan terhadap : 

a. Kebijakan daerah ; 

b. Kelembagaan ; 

c. Pegawai daerah ; 

d .  Keuangan daerah, d a n ;  

e. Barang daerah. 

(7) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, di lakukan terhadap : 

a. Urusan wajib ; 

b. Urusan pi l ihan ; 

c. Dana dekonsentrasi ; 

d .  Tugas perbantuan ; dan 

e. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri. 

(8) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pejabat pengawas pemerintah 
dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. 

(9) Kegiatan pemeriksaan sebagimana dimaksud ayat (8) meliputi : 

a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, kepegawaian 
daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemermtahan ; 

b. Pemeriksaan dana dekonsentrasi ; 

c. Pemeriksaan tugas perbantuan ; 

d .  Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri. 

( 10)  Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan 
tetapi tidak terbatas pada Daftar Materi Pertanyaan. 

Pasal 99 

( 1 )  Pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Langsung dilakukan oleh : 

a. PNKPA; 

b. PPK; 

c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

d .  lnspektorat. 
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(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  maka PA/KPA 
bertugas :  

a. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh 
PPK-SKPD; 

b. melakukan pengawasan kegiatan, menampung dan menindaklanjuti pengaduan 
masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada 
Walikata. 

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), maka PPK 
SKPD: 

a. segera setelah pengangkatannya, menyusun arganisasi, uraian tugas dan fungsi 
secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan 
kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus 
dicapai, tata laksana dan prasedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada 
PA/KPA dan lnspektarat. 

b. melakukan pencatatan hasil kerja pada setiap kegiatan/ proyek, baik kemajuan 
maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada PA/KPA 

c. Mengirimkan tembusan SPJ dan kantrak kepada lnspektorat selaku pengawas internal 
di l ingkungan Pemerintah Kata. 

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  maka PA/KPA 
bertugas:  

a. Melakukan verifikasi dengan berpedaman pada DPA dan Lembar Kerja serta 
pengujian terhadap efektifitas, efisiensi pelaksanaan operasional, efisiensi 
penggunaan dana dan ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

b. Mengadakan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh 
Bendahara Pengeluaran dengan memperhatikan batas biaya, tolok ukur dan batas 
biaya jenis pengeluaran, dalam tiap tolok ukur yang tercantum dalam DPA dan hal-hal 
kelengkapan pembuktian maupun kebenaran tagihan. 

c. PA/KPA mengadakan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran 
secara periadik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam 
Serita Acara Pemeriksaan Kas 

(5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  maka 
lnspektarat bertugas : · 

a. Membantu Walikata di dalam melakukan pengawasan umum terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan umum daerah dan pelaksanaan tugas-tugas 
Departemen Dalam Negeri di daerah yang dibiayai Anggaran Belanja Daerah. 

b. Melakukan pengawasan kepada para PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan serta 
Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan di l ingkungan SKPD, dan dapat 
menugaskan kepada aparat pengawas fungsianal untuk melakukan pemeriksaan 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Menampung pengaduan masyarakat mengenai masalah yang timbul sebagai akibat 
dari pelaksanaan Belanja Daerah, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian 
sesuai dengan kewenangannya. 

d .  Melakukan pengujian serta penilaian atas laporan yang diterima dari setiap pihak atau 
SKPD di l ingkungan Pemerintah Kata atas petunjuk Walikata. 

e. Mengadakan pemeriksaan pelaksanaan anggaran. 

f. Menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, kepada 
Walikata dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kata. 
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(6) Tugas mengadakan pemeriksaan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf e, meliputi : 

a. Mengadakan penelitian terhadap Surat Pertanggung jawaban dengan memperhatikan 
DPA-SKPD dan bahan-bahan lainnya; 

b. Mengadakan pengujian terhadap efektifitas, efisiensi pelaksanaan operasional, 
efisiensi penggunaan dana dan ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang 
undangan yang berlaku; 

c. Mengadakan pemeriksaan berkenaan dengan pelaksanaan penggunaan barang dan 
jasa produksi dalam negeri. 

Bagian Ketiga 

Tindak Lanjut Pengawasan 

Pasal 100 

( 1 )  Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur 
pelaksanaan dan pengendal ian pekerjaan, m a k a :  

a. Dikenakan sanksi administrasi; 

b. Dikenakan tuntutan ganti rugi; 

c. Dilaporkan untuk diproses secara pidana. 

(2) Perbuatan atau tindakan PPK dan Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan yang dapat 
dikenakan sanksi adalah melakukan kolusi , kecurangan atau tindak korupsi dalam proses 
pelaksanaan pekerjaan. 

(3) Atas perbuatan atau tindakan yang dapat dimasukkan dalam daftar hitam, penyedia 
barang/jasa dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

(4) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat 
dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 
tentang Peraturan Disipl in Pegawai Negeri Sipi l  dan apabila dinyatakan merugikan negara 
yang bersangkutan harus mengganti kerugian tersebut sesuai putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap. 

(5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan oleh PPK atau 
pejabat yang berwenang lainnya kepada : 

a. Walikota; 

b. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia barang/jasa yang 
bersangkutan; 

c. Asosiasi perusahaan/profesi yang menerbitkan sertifikat penyedia barang/jasa. 

(6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh PA/KPA atau 
pejabat yang berwenang lainnya kepada : 
a. Walikota; 

b. lnspektorat. 
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BABVI I  

P E L A P O R A N  

Bagian Pertama 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Pasal 1 0 1  

( 1 )  Sebelum memulai pelaksanaan kegiatan PPK melalui Kepala SKPD supaya melaporkan 
kepada Walikota terhadap hasil bongkaran bangunan yang menjadi tanggung jawabnya, 
mengingat bekas bongkaran bangunan merupakan Asset Pemerintah Kota. 

(2) Apabila ada pihak yang akan memanfaatkan bekas bongkaran bangunan sebagaimana 
tersebut dalam ayat 1 maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota 
Mojokerto. 

(3) PPK diwajibkan membuat laporan setiap kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan 
penggunaan keuangan kepada PA/KPA. 

(4) PA/KPA setelah menerima laporan sebagaimana pada ayat (3), wajib melaporkannya 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. 

(5) Laporan sebagaimana pada ayat (3), merupakan bentuk pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan selama suatu periode waktu. 

(6) Bentuk laporan sebagaimana pada ayat (3) meliputi : 

a. Laporan Bulanan, paling lambat disampaikan oleh PPK kepada PA/KPA setiap 
tanggal 5 (l ima) bulan berikutnya. Selanjutnya PA atau KPA merekap dan melaporkan 
kepada Walikota paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya. 

b. Laporan Triwulan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 1 0  (sepuluh) bulan 
berikutnya oleh Bagian Administrasi Pembangunan kepada Walikota dan lnspektorat. 

(7) PPTK wajib memberikan laporan penyerapan keuangan dimaksud pada pasal 7 ayat (3) 
huruf a kepada PA/ KPA. 

(8) Periode laporan sebagaimana ayat (6) huruf b dan ayat (7) adalah pada akhir triwulan, 
akhir triwulan pertama adalah 31 Maret, akhir triwulan kedua adalah 30 Jun i ,  akhir triwulan 
ketiga adalah 30 September dan akhir triwulan keempat adalah 31 Desember. 

Pasal 102 

( 1 )  Setiap SKPD wajib membuat laporan kinerja kegiatan kepada Walikota melalui Sekretarls 
Daerah Kota. 

(2) Laporan kinerja kegiatan dibuat satu kali pada akhir tahun anggaran 

(3) Laporan kinerja kegiatan merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan 
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja dan target yang 
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. 

(4) Laporan Kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), digunakan sebagai 
bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) 
Dae rah. 

Pasal 103 

( 1 )  Apabila terjadi keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
1 0 1  dan pasal 102,  Walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada PA/KPA. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana ayat ( 1 )  dapat berupa : 

a. Penangguhan pelaksanaan anggaran; atau 

b. Penundaan pencairan dana. 
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Sagian Kedua 

Penyerahan kegiatan 

Pasal 104 

( 1 )  Penyerahan kegiatan pembangunan adalah suatu kegiatan yang terkait dengan 
inventarisasi aset-aset Pemerintah Kata yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan 
selesai seluruhnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan, maka Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) berkewajiban membuat Serita Acara Penyerahan Pekerjaan/ Realisasi 
Penggunaan Anggaran beserta pendukungnya kepada PA/KPA pada tanggal akhir 
pelaksanaan pekerjaan. 

(3) PA/KPA memerintahkan PPTK untuk merekap semua Serita Acara Penyerahan 
Pekerjaan I Realisasi Penggunaan Anggaran yang dilaporkan PPK sesuai dengan 
rekening kegiatan, untuk selanjutnya membuat Serita Acara Penyerahan Kegiatan 
Kepada Walikota paling lambat tanggal 31 Desember 2012.  

(4) Kewenangan Walikota untuk menerima dan menandatangani berita acara penyerahan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dil impahkan kepada Asisten 
Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan. 

(5) Pengiriman Serita Acara Penyerahan Kegiatan dari PA/KPA kepada Walikota 
sebagaimana ayat (3) dikir im kepada Walikota melalui Sagian Administrasi Pembangunan 
paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya. 

SASVI I I  

KETENTUAN LA I N -  LAIN 

Pasal 105 

( 1 )  Ketentuan lebih lanjut secara rinci mengenai Mekanisme Pelaksanaan dan Pengendalian 
Kegiatan dan Conteh formulir yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, 
sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota in i .  

(2) Untuk format-format pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang tidak diatur dalam 
Peraturan Walikota in i ,  menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

BABX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 106 

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 29 
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah 
Kata Mojokerto Tahun 2 0 1 1 ,  dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 107  

Peraturan Walikota in i  mulai berlaku pada tanggal d iundangkan.  Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 1n 1  dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di  M o j o k e  r t  o  

pada tanggal 20 Desember 2 0 1 1  

;'  

WALIKOTA MOJOKERTO 

ASDULGAIQISOEHARTONO 

Diundangkan di  Mojokerto 

pada tanggal 20 Desember 2 0 1 1  

SEKRETARISDA.ERAH KOTA MO.IOKERTO 

,._r. S�NO, M.S i  
Pembina Utama Madya 

N IP .  1 9 5 8 0 1 0 1  198503 1 031 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2 0 1 1  NOMOR 26/G 

Windows
Typewritten text
ttd

Windows
Typewritten text
ttd



sannan sesuai dengan as!inya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO SH 
NIP. 19600729198503 1 007 

 



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR : 36 TAHUN 201 1  

TANGGAL : 20 DESEMBER 2 0 1 1  

PENGORGANISASIAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN 
B A B I  

PENGORGANISASIAN KEGIATAN 

A. Personil Pengelola Kegiatan 
1 .  Ketentuan Umum 

Pengelolaan Kegiatan Daerah dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian dan pengawasan yang secara keseluruhan dilakukan oleh pengelola 
kegiatan daerah. 

2. Personil Pengelola Kegiatan, terdiri dari : 

a. Pengguna Anggaran (PA); 

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 

d .  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 

e. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD); 

f. Bendahara Pengeluaran; 

g .  ULP/ Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan; 

h. Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan ; 

i . Penyimpan,Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang; 

j .  Tim Pendukung ; 

k. Tim Teknis. 

3. PA dan KPA 
PA/KPA selaku penanggung jawab anggaran, dibentuk setiap awal tahun anggaran 
melalui usulan dari SKPD yang bersangkutan kepada Walikota untuk kemudian 
ditetapkan dalam Keputusan Walikota Mojokerto. 

a. PA/KPA memil iki tugas dan kewenangan sebagai berikut: 

( 1 )  menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 

(2). mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di 
website pemerintah kota; 

(3) menetapkan PPK; 

(4) menetapkan Pejabat Pengadaan; 

(5) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

(6) menetapkan: 
a) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada 

Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Lainnya dengan ni lai diatas Rp100.000.000.000,00 
rupiah); atau 

Penunjukan 
Konstruksi/Jasa 
(seratus mi l iar 
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peraturan ketentuan 

b) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan 
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan 

ni lai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh mil iar rupiah). 

(7) mengawasi pelaksanaan anggaran; 

(8) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan 
perundang-undangan; 

(9) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Panitia Pengadaan/ 
Pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;dan 

( 10)  mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen 
Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf (a), dalam 
hal diperlukan, PA dapat: 

( 1 )  menetapkan tim teknis; dan/atau 

melalui Pengadaan (2) menetapkan timjuri/t imahli untuk pelaksanaan 
Sayembara/Kontes. 

c. Disamping tugas-tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas 
PA/KPA juga mempunyai tugas :  

a. Menyusun RKA-SKPD; 

b. Menyusun DPA-SKPD; 

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 
belanja; 
d .  Melaksanakan dan bertangung jawab atas anggaran SKPD; 
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
f. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak ; 
g .  Menandatangani SPM ; 
h. Menandatangani SPJ ; 
i . Menandatangani rincian penggunaan SP2D GU dan TU ; 

j .  Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 
dipimpinnya; 

k. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara 
pengeluaran/bendahara penerimaan minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan 
membuat berita acara pemeriksaan kas. 

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
PPK adalah Pejabat di l ingkungan Pemerintah Kota atau Pegawai Negeri Sipi l yang 
diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dan melakukan 
perikatan kepada pihak ketiga dalam pengadaan barang/ jasa daerah. Apabila, dalam 
hal SKPD tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PPK, maka 
PA/KPA bertindak sebagai PPK 

a. PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
( 1 )  Memiliki integritas ; 
(2) Memiliki disipl in t inggi ;  
(3) Memil iki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk 

melaksanakan tugas ; 
(4) Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam 

sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN ; 
(5) Menandatangani Pakta lntegritas; 
(6) Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan ; 
(7) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang masih berlaku ; 
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b. PPK harus memenuhi persyaratan manajerial, yaitu : 
( 1 )  berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1)  dengan bidang 

keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; 
(2) memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam 

kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan 
(3) memil iki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap 

tugas/pekerjaannya. 

c. Tugas pokok dan kewenangan PPK adalah, sebagai ber ikut :  
( 1 )  menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : 

a) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 
b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 
c) rancangan Kontrak. 

(2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

(3) menandatangani Kontrak; 

(4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

(5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

(6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada 
PA/KPA; 

(7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA 
dengan Serita Acara Penyerahan; 

(8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan 
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

(9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

d .  Dalam hal diperlukan, PPK dapat melakukan:  
( 1 )  mengusulkan kepada PA/KPA: 

a) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 
b) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 

(2) mengusulkan tim pendukung untuk ditetapkan PA/KPA; 

(3) menetapkan tim atau tenaga ahl i  pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) 
untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan 

(4) menetapkan besaran Liang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia 
Barang/Jasa. 

e. PPK di larang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan 
penyedia barang/jasa apabi la belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia 
anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia 
untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD; 

f. PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan berjalannya 
fungsi atas hasil pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. 

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
PPTK adalah personil pengelola kegiatan yang ditunjuk untuk melaksanakan satu 

atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 
Syarat-syarat dalam menunjuk/menetapkan pegawai sebagai Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut: 

a. Ditetapkan Kepala SKPD/Satuan Unit Kerja ; 

b. Serendah-rendahnya menduduki Golongan I l l /a ;  

c. Diutamakan bagi mereka yang telah memil iki ijazah kursus managemen kegiatan 
atau mereka yang telah memil iki pengetahuan tentang managemen kegiatan 

d.  Tidak sedang menjalani hukuman disipl in ;  
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e. PPTK hendaknya benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan sehingga tidak 
sering terjadi penggantian, kecuali meninggal dunia atau mutasi dan untuk para 
Pejabat/Pegawai Daerah yang masa kerjanya berakhir kurang dari 1 (satu) tahun 
anggaran supaya tidak ditunjuk sebagai PPTK; 

f. Perlu diperhatikan bagi mereka yang telah menjabat sebagai PPTK lebih dari 5 
(l ima) tahun secara berturut-turut supaya tidak diusulkan kembali , kecuali ada 
pertimbangan lain; 

PPTK mempunyai tugas : 

a. Mengendalikan dan melaporkan administrasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan 
penyerapan anggaran; 

b. Menyiapkan dokumen anggaran atas pengeluaran pelaksanaan kegiatan 
mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang 
terkait dengan persyaratan pembayaran. 

c. Membantu PPK dalam melaksanakan pekerjaan. 

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

a. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD 
menunjuk pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD sebagai PPK-SKPD 

b. Pada Sekretariat Daerah, PPK-SKPD diusulkan oleh masing-masing Kepala 
Bagian kepada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai PPK-SKPD 

c. Kewenangan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b. dapat 
di l impahkan kepada Kepala Bagian selaku KPA. 

d .  PPK-SKPD sebagai pelaksana fungsi tata usaha keuangan pada SKPD harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); 
b. Diutamakan bagi PNS yang memil iki kompetensi yang cukup di bidang penata 

usahaan keuangan daerah atau memiliki sertifikat kursus perbendaharaan 
daerah; 

c. Memil iki integritas moral, disipl in dan tanggung jawab dalam melaksanakan 
tug as. 

e. PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  rnernpunyai tugas: 
( 1 )  Meneliti kelengkapan SPP-LS beserta Surat Setoran Pajak (SSP) PPn/PPh 

yang telah di isi dengan jumlah PPn/PPh sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan yang berlaku, tentang pengadaan barang dan jasa yang disampaikan 
oleh bendahara pengeluaran dan disiapkan oleh PPTK; 

(2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan 
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 

(3) Melakukan verifikasi SPP; 
(4) Menyiapkan SPM; 
(5) Menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

f. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan 
pemungutan penerimaan daerah, bendahara, PPK, dan/atau PPTK. 

Disamping tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas PPK-SKPD juga mempunyai 
tugas :  

a. Mengontrol pagu anggaran ; 

b. Melakukan verifikasi atas SPJ ; 

c. Membuat pengesahan SPJ ; 

d. Membuat rincian penggunaan SP2D GU/TU dan LS Gaji ; 

e. Membuat SPM ; 

f. Melaksanakan akuntansi SKPD ; 
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g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan. 

7. Bendahara Pengeluaran 
PA/KPA harus mengusulkan personilnya sebagai bendahara pengeluaran pada 
SKPD yang dipimpinnya. 
Syarat-syarat dalam menunjuk/menetapkan pegawai sebagai Bendahara dan 
Pembantu Bendahara, sebagai berikut : 

a. Harus diusulkan oleh Kepala lnstansi/Satuan Unit Kerja ; 

b. Serendah-rendahnya menduduki Golongan II/a ; 

c. Memil iki ljasah Kursus Bendahara dan Pembantu Bendahara atau mereka telah 
memil iki pengetahuan tentang administrasi keuangan/ berpengalaman; 

d .  Tidak sedang menjalani hukuman disipl in; 

e. Bendahara dan Pembantu Bendahara hendaknya benar-benar dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga tidak sering terjadi penggantian, kecuali 
meninggal dunia atau mutasi dan untuk para Pejabat/Pegawai Daerah yang masa 
kerjanya berakhir kurang dari 1 (satu) tahun anggaran supaya tidak ditunjuk 
sebagai Bendahara dan Pembantu Bendahara. 

f. Perlu diperhatikan bagi mereka yang telah menjabat sebagai Bendahara dan 
Pembantu Bendahara lebih dari 5 (lima) tahun secara berturut-turut supaya tidak 
diusulkan kembali, kecuali ada pertimbangan lain; 

Tugas-tugas Bendahara Pengeluaran, antara lain : 

a. Mengontrol ketersediaan dana atas sebuah transaksi keuangan ; 

b. Mengumpulkan bukti transaksi setiap harinya ; 

c. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam Buku Kas Umum Bendaharan 
Pengeluaran ; 

d .  Membuat laporan penyerapan belanja bendahara pengeluaran; 

e. Memungut dan menyetorkan pajak; 

f. Menandatangani SPP ; 

g. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan keuangan yang 
ditangani Bendahara Pengeluaran Pembantu ; 

h. Menandatangani bukti pengeluaran bersama-sama PA/KPA dan atau PPTK. 

8. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan 
ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan adalah Tim/Pejabat yang ditetapkan 
dengan keputusan Walikota atau keputusan PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan 
penyedia/ barang jasa. 
Pejabat pengadaan 
a. Pejabat Pengadaan ditetapkan untuk melaksanakan : 

( 1 )  Pengadaan langsung ; 
(2) pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan ni lai sampai Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
(3) pengadaan jasa konsultansi dengan ni lai sampai Rp. 50.000.000,00 (l ima 

puluh juta rupiah) 

b. Pejabat Pengadaan, dapat menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 
( 1 )  Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan 

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau 

(2) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan 
Jasa Konsultansi yang bernilai pal ing tinggi Rp50.000.000,00 (l ima puluh juta 
rupiah); 
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Unit Layanan pengadaan (ULP) I Panitia Pengadaan 

a. Untuk memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa, ULP 
akan dibentuk paling lambat tahun 2014.  

b. Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum dapat melayani seluruh pengadaan, 
maka dapat ditetapkan Panitia Pengadaan. 

c. Pemi l ihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. 

d .  Keanggotaan ULP/Panitia Pengadaan, wajib ditetapkan untuk :  

( 1 )  Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan ni lai diatas 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

(2) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (l ima 
puluh juta rupiah). 

e. Anggota Kelornpok Kerja/Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan paling 
kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas 
pekerjaan. 

f. Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli 
pemberi penjelasan teknis (aanwijzer). 

g .  Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai 
paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh 
ULP/Panitia pengadaan atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 

h .  Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
Rp50.000.000,00 ( l ima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP/ Panitia 
pengadaan atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 

i . Anggota Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

( 1 )  memil iki integritas, d is ip l in dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 

(2) memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

(3) memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat 
Pengadaan yang bersangkutan; 

(4) memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; 

(5) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya 
sebagai anggota ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan; 

(6) memil iki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi 
yang dipersyaratkan: dan 

(7) menandatangani Pakta lntegritas. 

j .  Tugas pokok dan kewenangan ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan meliputi: 

( 1 )  menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

(2) menetapkan Dokumen Pengadaan; 

(3) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 

(4) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah 
Kota dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan 
ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

(5) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau 
pascakualifikasi; 

(6) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran 
yang masuk; 

(7) khusus untuk ULP/Panitia Pengadaan: 

a) menjawab sanggahan; 

b) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

), Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi 
Rp100.000.000.000,00 (seratus mil iar rupiah); atau 
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};> Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
mil iar rupiah); 

c) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada 
PPK; 

d) menyimpan dokumen asli pemil ihan Penyedia Barang/Jasa; 
(8) membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada 

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan lnstitusi; dan 
(9) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan 

Barang/Jasa kepada PA/KPA. 

k. Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat 
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf i , dalam hal diperlukan 
ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: 

( 1 )  perubahan HPS; dan/atau 
(2) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 

I . Anggota ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai 
negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. 

m. Dikecualikan dari ketentuan pada huruf k diatas, anggota ULP/Panitia Pengadaan 
/Pejabat Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selain SKPD 
atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan 
pegawai negeri. 

n. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan 
keahlian khusus, ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat 
menggunakan tenaga ahl i yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. 

o. Anggota ULP/Panitia Pengadaan dilarang duduk sebagai: 
( 1 )  PPK; 
(2) pengelola keuangan, yaitu PA/KPA, PPK-SKPD dan Bendahara; 
(3) PNS pada lnspektorat, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota 

ULP/Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan 
instansinya. 

9. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : 

a. PA/KPA menetapkan Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

b. Anggota Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai 
negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. 

c. Dikecualikan dari ketentuan pada huruf b, anggota Panitia /Pejabat Penerima 
Hasil Pekerjaan pada lnstitusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok 
Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri. 

d .  Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
(1 )memi l ik i  integritas, disipl in dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 
(2)memahami isi Kontrak; 
(3) memiliki kualifikasi teknis; 
(4) menandatangani Pakta lntegritas; dan 
(5) tidak menjabat sebagai pengelola keuangan, yaitu PA/KPA, PPK-SKPD dan 

Bendahara. 

e. Panitia/Pejabat Penerima Hasi l Pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf d,  
mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: 

( 1 )  melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 

(2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui 
pemeriksaan/pengujian; dan 

(3) membuat dan menandatangani Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 
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f. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat 
dibentuk tim/tenaga ahl i untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan. 

g .  Tim/tenaga ahl i sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditetapkan oleh PNKPA. 

h. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana 
dimaksud huruf e, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa 
Konsultansi yang bersangkutan 

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, apabila 
dalam pemeriksaan pekerjaan penyediaan barang ditemui spesifikasi/jumlah barang 
tidak sesuai dengan dokumen kontrak, dengan kondisi : 

a. Penyedia barang tidak dapat memberikan alasan yang relevan serta menyatakan 
tidak sanggup melengkapi spesifikasi/jumlah barang, sedangkan batas waktu 
penyerahan barang telah berakhir, maka barang dimaksud ditolak dan 
dikembalikan kepada penyedia barang. Selanjutnya Panitia/Pejabat penerima hasil 
pekerjaan menerbitkan Serita Acara Pemeriksaan Barang dan segera 
memberitahukan kepada PPK ; 

b. Penyedia barang dapat memberikan alasan yang relevan serta menyatakan 
sanggup melengkapi spesifikasi/jumlah barang sebagaimana tercantum dalam 
dokumen kontrak, maka barang dimaksud dapat diserahkan kepada penyimpan 
dan pengurus barang untuk disimpan sebagai barang titipan. Dan apabila penyedia 
barang telah melengkapi spesifikasi/jumlah barang sebagaimana tercantum dalam 
dokumen kontrak, maka Pantia/pejabat penerima hasil pekerjaan dapat 
menerbitkan Serita Acara Pemeriksaan Barang ; 

c. Penyedia barang dapat memberikan alasan yang relevan serta menyatakan 
sanggup melengkapi spesifikasi/jumlah barang, namun melebihi batas waktu 
pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak, 
maka setelah penyedia barang melengkapai spesifikasi/jumlah barang, 
Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan dapat menerbitkan Serita Acara 
Pemeriksaan Barang dengan ketentuan penyedia barang telah mencukupi 
pembayaran denda sebagaimana tercantum dalam ketentuan dokumen kontrak ; 

d .  Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak mengambil al ih tanggung jawab 
profesional penyedia barang mandiri ,  yang bertanggung jawab penuh terhadap 
pelaksanaan penyediaan barang bila dikemudian hari terdapat cacat 
mutu/kesalahan/penyimpangan yang tidak terlihat pada waktu pemeriksaan 
barang. 

Tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : 

a. Setelah menerima surat permintaan dari PPK untuk pemeriksaan dalam rangka 
Serah Terima Pertama Pekerjaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
melakukan kunjungan pertama untuk pemeriksaan lapangan dan mengadakan 
pemeriksaan yang programnya telah disiapkan oleh PPK dan tim Pendukung ; 

b. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan membuat daftar kekurangan-kekurangan 
dan cacat-cacat hasil pekerjaan yang programnya telah disiapkan oleh PPK dan 
Tim Pendukung dan membuat Serita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ; 

c. Penyedia jasa konstruksi wajib melakukan perbaikan atas kekurangan dan cacat 
cacat yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa, dalam kurun waktu yang 
ditentukan ; 

d .  Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan kunjungan kedua setelah 
penyedia jasa memperbaiki kekurangan dan cacat pekerjaan. Bila hasilnya telah 
sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak, maka Panitia/pejabat penerima hasil 
pekerjaan membuat Serita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagai lampiran Serita 
Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ; 

e. Bersama-sama PPK, penyedia jasa, Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan 
menandatangani Serita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ; 
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f. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan tidak mengambil alih tanggung jawab 
profesional penyedia jasa mandiri yang bertanggung jawab penuh terhadap 
pelaksanaan pekerjaan bila dikemudian hari terdapat cacat 
mutu/kesalahan/penyimpangan yang tidak terlihat pada waktu pemeriksaan. 

1 0 .  Tim pendukung 
Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk PNKPA untuk membantu pelaksananaan 
pengadaan barang/jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas PPTK, Direksi 
Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Swakelola dan la in- la in ;  

1 1 .  Tim Teknis 
Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh PNKPA untuk membantu PNKPA dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tim Teknis terdiri atas tim uji coba, panitia/ 
pejabat peneliti kontrak dan lain-lain. 

B. Hubungan Kerja Personil Pengelola Kegiatan 
1 .  Personil Pengelola Kegiatan, dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh 

Pejabat yang berwenang ; 

2. Dalam menetapkan Personil Pengelola Kegiatan, hendaknya memperhatikan syarat 
syarat yang harus dipenuhi ,  tugas dan tanggung jawab masing-masing personil 
pengelola kegiatan serta memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran ; 

3. Apabila personil pengelola kegiatan yang diperlukan tidak dapat dipenuhi oleh SKPD 
yang bersangkutan, dapat menggunakan personil dari luar SKPD dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

4. Hubungan kerja masing-masing personil pengelola kegiatan didasarkan pada tugas 
dan fungsi masing-masing, serta saling berkoordinasi dalam batas-batas 
kewenangan yang dimil iki ;  

5. Dalam hal Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan/ PPK/ PPK-SKPD/ 
PPTK berhalangan menjalankan tugasnya, maka : 

a. Apabila Bendahara Pengeluaran/penerimaan berhalangan menjalankan tugasnya 
melebihi 7 (tujuh) hari kerja maka PNKPA mengusulkan kepada Walikota untuk 
ditetapkan penggantinya. 

b. Apabila PPK/ PPK-SKPD/ PPTK berhalangan menjalankan tugasnya melebihi 7 
(tujuh) hari kerja maka PNKPA menetapkan penggantinya. 
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BAB II 

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN 

1 .  Prinsip Dasar 
Agar supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan berdaya guna dalam 
pembangunan daerah baik bagi masyarakat maupun aparatur sesuai dengan pos 
keluaran belanja daerah yang dibiayai dari APBN atau APBD, maka pelaksanaan Belanja 
Daerah didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : 
a. Efesien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan 

akuntabel. 
b. Hemat, tidak mewah dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; 
c. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, serta fungsi setiap 

SKPD/Unit Kerja masing-masing; 
d .  Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan 

perekayasaan nasional dengan memperhatikan kemampuan dan potensi nasional. 

2. Prosedur Pelaksanaan 
a. DPA 

DPA yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dibuat oleh 
masing-masing kepala SKPD maupun Kepala Bagian pada SKPD Sekretariat Daerah 
merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan/ pekerjaan, dengan mengacu kepada 
DPA beserta uraian detail kegiatan per-kode rekening dan mempertimbangkan 
tercapainya capaian kinerja kegiatan ( Input, Output, Outcomes, Benefit dan Impact) 

b. Penyusunan KAK/Term Of Reference (TOR) 
Berdasarkan DPA beserta uraiannya yang telah ditandatangani oleh PNKPA, PPK 
membuat KAK secara umum per kegiatan sesuai dengan penugasan PNKPA sebagai 
dasar pedoman pelaksanaan kegiatan oleh PPK . 
Dari KAK yang ditetapkan PNKPA, PPK menyusun dan mempersiapkan KAK secara 
detail yang memuat hal-hal sebagai berikut : 

1 )  Kegiatan Swakelola 
a) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan 

tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang dibutuhkan; 
b) Waktu pelaksanaan yang diperlukan; 
c) Prociuk yang dihasilkan; 
d) Besarnya pembiayaan. 

2) Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi 
a) Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan 

yang akan dilaksanakan antara lain : latar belakanq, maksud dan tujuan, lokasi, 
asal sumber pendanaan, nama dan organisasi PPK; 

b) Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
antara lain : data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah 
dilaksanakan dan peraturan perundang-undangan yang harus digunakan; 

c) Tujuan dan ruang l ingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai 
tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, keterkaitan antara 
suatu keluaran dengan keluaran yang lain, peralatan dan material yang 
disediakan oleh PPK serta peralatan dan meterial yang harus disediakan oleh 
konsultan, l ingkup kewenangan yang dil impahkan kepada konsultan, perkiraan 
jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultansi, kualifikasi dan jumlah 
tenaga ahl i yang harus disediakan oleh konsultan, perkiraan keseluruhan 
tenaga ahl i  I tenaga pendukung yang diperlukah dan jadual setiap tahapan 
pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dengan 
evaluasi pagu angggaran, jumlah tenaga ahl i tidak dicantumkan dalam 
kerangka acuan kerja; 
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d) Jenis dan jumlah laporan yang di syaratkan (antara lain : laporan pendahuluan, 
laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir); 

e) Hal-hal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh PPK untuk membantu 
kelancaran tugas konsultan, persyaratan kerjasama dengan konsultan lain 
(apabila diperlukan) dan pedoman tentang pengumpulan data laporan. 

c. Pengadaan Barang/Jasa 
Sebelum pelaksanaan pekerjaan/kegiatan PPK membuat surat pemberitahuan kepada 
Ketua ULP/ ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan untuk segera melaksanakan 
proses pengadaan barang/jasa dari pekerjaan yang dipimpinnya, yang dilampiri 
dengan dokumen pekerjaan yang akan menjadi dokumen pengadaan antara lain 
maksud dan tujuan serta jenis pekerjaan, gambar, bestek, Pagu Anggaran, jadual 
pelaksanaan pekerjaan . 

d .  Pelaksanaan Kontrak 
1 )  Sejak tanggal pen and a tang a nan kontrak, Penyedia barang/jasa sudah harus 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi dokumen kontrak/SPK paling lambat 
dimulai sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Pesanan (SP) atau Surat 
perintah Mulai Kerja (SPMK). 

2) Langkah-langkah atau tahapan dalam pelaksanaan kontrak/SPK harus 
dilaksanakan sesuai dengan jenis barang/jasa yang bersangkutan. 

3. Prosedur pengawasan pekerjaan oleh PPK 

a. PPK bertanggung jawab atas hasil kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan serta 
melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan secara harian, mingguan, dan bulanan 
sampai pekerjaan dinyatakan 100% (seratus persen) selanjutnya dibuatkan Serita 
Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Tingkat I 
(STI-1), setelah diperiksa oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 

b. Berdasarkan Serah Terima Tingkat Pertama (STI-1) dari penyedia barang/jasa, PPK 
membuat berita acara penyerahan kegiatan kepada Pengguna Anggaran sebagai 
pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya. 

c. PPK tetap bertangung jawab memeliharan hasil pekerjaan, dengan memerintahkan tim 
pendukung dari unsur pengawasan teknis untuk mengawasi hasil pekerjaan tersebut 
sampai dengan batas waktu serah terima tingkat kedua dan melaporkan apabila terjadi 
kerusakan sebelum kurun waktu yang ditentukan dalam Serah Terima Tingkat Kedua 
(STI-11). 

4. Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan 
PPK bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan yang 
menjadi tanggung jawabnya sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan 
keuangan pada Pemerintah Kota Mojokerto, guna memberikan informasi tentang 
realisasi penyerapan anggaran dan kondisi fisik pekerjaan dengan menyampaikan 
laporan-laporan sebagai berikut : 
a. Laporan Bulanan 

( 1 )  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib menyampaikan laporan semua pekerjaan 
yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pengguna Anggaran/Kepala SKPD, 
tentang perkembangan fisik maupun penyerapan keuangan secara rutin setiap 
bulan selambat-lambatnya tanggal 5 (l ima) bulan berikutnya. 

(2) Pengguna Anggaran atau Kepala SKPD menghimpun/merekap semua laporan 
tentang pelaksanaan kegiatan dari PPK yang menjadi tanggung jawabnya, dengan 
mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA-SKPD), untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Mojokerto 
dengan surat pengantar, selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya 
dengan tembusan kepada Bagian Administrasi Pembangunan dan lnspektorat 
Kota Mojokerto. Sehingga satu unit kerja hanya mengirim satu surat laporan yang 
berisi rekap semua laporan kegiatan yang ada pada unit kerja yang bersangkutan). 
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b. Laporan Triwulan 
Bagian Administrasi Pembangunan menghimpun laporan kegiatan APBD Kota 
Mojokerto dari Kepala SKPD untuk membuat laporan realisasi fisik dan keuangan 
secara Triwulan kepada Walikota Mojokerto paling lam bat tanggal 1 0  bu Ian 
berikutnya, yang memuat antara lain : 
( 1 )  Nomor ;  
(2) Kode Rekening ; 
(3) Nama Pekerjaan ; 
(4) Anggaran/Dana APBD ; 
(5) Biaya Kontrak/Swakelola ; 
(6) Sisa setelah di kontrak/swakelola ; 
(7) Realisasi ; 
(8) Sisa yang belum realisasi ; 
(9) Nama Pemborong No dan Tgl. Kontrak 
(10)  Keadaan f is ik ;  
( 1 1 )  Keterangan. 

c. Laporan Komponen Bantuan Luar Negeri. 
Khusus untuk komponen Bantuan Luar Negeri, disamping laporan-laporan tersebut di 
atas Pemerintah Kota Mojokerto tetap membuat l a p o r a r ,  sesuai dengan kesepakatan 
pihak donor yang akan diatur dalam petunjuk tersendiri. 

5. Penyerahan Kegiatan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran kepada 
Walikota. 

Penyerahan kegiatan pembangunan adalah suatu kegiatan yang terkait 
inventarisasi aset-aset Pemerintah Kota Mojokerto yang dilaksanakan 
pelaksanaan kegiatan selesai seluruhnya, sesuai dengan ketentuan yang 
mekanisme penyerahan kegiatan adalah sebagai berikut : 

a. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan, maka Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) berkewajiban membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan beserta 
pendukungnya kepada PA/KPA pada tanggal akhir pelaksanaan pekerjaan atau paling 
lambat pada tanggal 31 Desember 2012 .  Berita Acara penyerahan pekerjaan yang 
dibuat oleh PPK adalah untuk setiap pekerjaan, apabila PPK memegang beberapa 
paket pekerjaan harus dibuat sendiri-sendiri . 

b. PA/KPA memerintahkan PPTK untuk merekap semua Berita Acara Penyerahan 
Pekerjaan dari PPK atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, untuk selanjutnya 
membuat Berita Acara Penyerahan Kegiatan Kepada Walikota dalam hal ini 
didelegasikan kepada Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan. 

c. Pengiriman Berita Acara Penyerahan Kegiatan dari PA/KPA kepada Walikota 
sebagaimana huruf a dikirim kepada Walikota melalui Bagian Administrasi 
Pembangunan paling lambat minggu pertama bulan Janu_ari tahun berikutnya. 

d .  Berita Acara dimaksud harus memuat antara l a i n :  
( 1 )  Nomor urut ; 
(2) Kode rekening 
(3) Nama Paket Pekerjaan; 
(4) Anggaran/Dana DPA-SKPD ; 
(5) Realisasi; 
(6) Sisa Dana ; 
(7) Lokasi kegiatan; 
(8) Jenis dan jumlah yang dibangun/diserahkan; 
(9) Tanggal/Nomor Surat Perjanjian/SPK/Kontrak; 
(10) Tanggal/Nomor SP/SPMK; 
( 1 1 )  Nama Pelaksana/Pemborong/Pihak Ketiga; 
( 12)  Keadaan fisik Pekerjaan; 
( 13 )  Keterangan yang dipandang perlu. 

dengan 
setelah 
berlaku 
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e. Selanjutnya dengan mendasarkan Serita Acara Penyerahan Kegiatan dimaksud 
terhadap barang-barang hasil pengadaan Sarang/jasa dari kegiatan APSD, perlu 
ditetapkan sebagai barang inventaris Pemerintah Kota Mojokerto. 

f. Serita Acara Penyerahan Kegiatan, dari setiap pekerjaan harus dihimpun dalam 
bentuk Dokumen Suku yang diji l id berisi : 

1 )  Laporan pelaksanaan kegiatan 
Serisi laporan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan secara lengkap, yang 
terdiri dari : 
(a) Pendahuluan 

( 1 )  Latar belakang 
(2) Maksud dan Tujuan 
(3) Rencana kegiatan 

(b) Pelaksanaan Pekerjaan/kegiatan 
( 1 )  Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan 
(2) Tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan 
(3) Uraian pekerjaan /Kegiatan 
(4) Hasil yang dicapai 

(c) Evaluasi Pelaksanaan pekerjaan/Kegiatan 
( 1 )  Masalah yang dihadapi 
(2) Pemecahan masalah 

(d) Penutup 
( 1 )  Kesimpulan 
(2) Saran I tindak lanjut. 

2) Serita Acara Penyerahan kegiatan dan Lampirannya (sesuai contoh format 
pada lampiran) 

3) Dokumen pendukung yang harus dilampirkan 
(a) Foto copy DPA-SKPD, untuk kegiatan yang bersangkutan 
(b) SK Penunjukan sebagai PPTK, PPK, SK Tim Pelaksana Kegiatan dan 

lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan (Tim-Tim yang terkait) 
(c) Hasil Pelaksanaan Kegiatan (barang diserahkan) baik dalam bentuk CD, 

foto, buku atau dokumen lainnya. 
(d) Foto copy SPK/Kontrak dan SPMK atau apabila dilaksanakan secara 

swakelola harus dilampirkan Persetujuan dari PA/KPA dan 
kelengkapannya. 

'WALIKOTA MOJOKERTO 

ASDULGANISOEHARTONO 

Windows
Typewritten text
ttd



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 16 TAHUN 2011 

TANGGAL : 20 DESEMBER 2011 

CONTOH FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

KOP SKPD 

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN I KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

NOMOR : 188.4/ /417. I 2012 

TENT ANG 

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD), 
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DAN PEJABAT LAIN DALAM 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN 2012 

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 
pad a Din as/ Badan/Kantor/Satuan/Bagian* Kata Mojokerto 
dan sebagai pelaksanaan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 
: 188.45/4/417 . 1 1 1  /2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada 
Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang 
untuk Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK 
SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Lain 
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2012 ,  maka perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan 
Keuangan SKPD (PPK SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
(PPTK) dan pejabat Pejabat Lain dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2012 dimaksud yang 
ditetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran. 

1 .  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kata Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/ Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 1 3  Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang 
Undang Nomor 17  dan 1 7  Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Kota-kota besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551 ); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
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3.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Oaerah Tingkat 1 1  Mojokerto (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;  

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 20 1 1  
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010  tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 
Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara ; 

8. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Oalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Perubahan atas Peraturan Oaerah Kota Mojokerto Nomor 
7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah ;  

1 0 .  Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nornor 1 2  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 
2 0 1 2 ;  

1 1 .  Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 36 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan 
Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2 0 1 2 ;  

12 .  Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 38 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun 
Anggaran 2012 ;  

1 3 .  Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/4/417.111/2012 
tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Oaerah kepada Pengguna 
Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang untuk 
Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPO (PPK-SKPO), 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Lain 
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 
Tahun 2012 .  
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan pegawai selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPD (PPK-SKPD)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan 
Pejabat Lain dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai ber ikut :  
1 .  Nama 

Pangkat/Gol 
Jabatan 
Selaku : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

2. Nama 
Pangkat/Gol 
Jabatan 
Selaku 

3. Nama 
Pangkat/Gol 
Jabatan 
Selaku 

Ost. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas yaitu : 
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang 

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui 
oleh PPTK;  

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji 
dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran ; 

c. melakukan verifikasi SPJ ; 
d .  menyiapkan SPM ; 
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan ; 
f. melaksanakan akuntansi SKPD ; dan 
g.  menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas yaitu : 

a. Mengendalikan dan melaporkan administrasi pelaksanaan 
kegiatan terkait dengan penyerapan anggaran; 

b. Menyiapkan dokumen anggaran atas pengeluaran pelaksanaan 
kegiatan, yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun 
dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan 
pembayaran; 

c. Membantu PPK dalam melaksanakan pekerjaan. 

Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, 
mempunyai tugas yaitu 
a . 

b . 
c . 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA 
bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
Kegiatan . 
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Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 2012  

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/SATUAN/ 
BA GIAN* . . . .  SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN* 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N IP  .  
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KOP SKPD 

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

NOMOR: 188.4/ ./417 ./2012 

TENT ANG 

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN . 
PADA DINAS/BADAN/ KANTOR/SATUAN/BAG:AN* . 

KOTA MOJOKERTO 
TAHUN 2011  

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban 
pelaksanaan kegiatan pada Dinas/Badan/Kantor/ 
Satuan/Bagian* Kata Mojokerto Tahun 2012 ,  maka 
sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Mojokerto 
Nomor 36 Tahun 20 1 1  tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan 
Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kata Mojokerto Tahun 2012 ,  
perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan ; 

Menimbang 

Mengingat 

b. bahwa sehubungan dengan adanya pelimpahan Kewenangan 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Barang Daerah 
kepada Pengguna Anggaran/ Barang atau Kuasa Pengguna 
Anggaran/ Barang untuk Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK), Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia /Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan, Penyimpan dan Pengurus Barang, Tim 
Pendukung lainnya, Tim Teknis dalam pengadaan barang/jasa 
Tahun sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Walikota 
Mojokerto Nomor : 188.45/3/417 . 1 1 1  /2012, maka dipandang perlu 
menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan 
dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran*. 

1 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/ Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 1 3  Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang 
Undang Nomor 1 7  dan 17  Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Kota-kota besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;  

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1 2  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I I  Mojokerto 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;  
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;  

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 201 1  
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Ba rang/ Jasa Pemerintah; 

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 
42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

1 0 .  Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12  Tahun 20 1 1  tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2 0 1 2 ;  

1 1 .  Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 36 Tahun 201 1  tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan 
Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2 0 1 2 ;  

1 2 .  Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 38 Tahun 201 1  tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 ;  

1 3 .  Keputusan Walikota Mojokerto N o m o r :  188 .45/3/417 .111/2012 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Barang Daerah kepada 
Pengguna Anggaran/ Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/ 
Barang untuk Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 
Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia /Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan, Penyimpan dan Pengurus Barang, 
Tim Pendukung lainnya, Tim Teknis dalam pengadaan 
barang/jasa Tahun 2012 .  



Menetapkan 

PERT AMA 

KE DUA 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan pegawai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Pekerjaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 ,  
sebagai berikut : 

Nam a 

Pangkat/Gol 

Jabatan 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas : 

a. . ,  

KETIGA 

KEEMPAT 

b. 

dst. 

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran* 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya 
Keputusan in i ,  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 .  

Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran* ini 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 2012 

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/SATUAN/ 
BAGIAN* . . . .  SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN* 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N IP  .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '  
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KOP SKPD 

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

NOMOR: 188.4/ ./417 ./2012 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA/TIM TEKNIS/DIREKSI 
LAPANGAN/PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/TIM LAIN 

KEGIATAN PADA DINAS/BADAN/ KANTOR/SATUAN/BAGIAN* . 
KOTA MOJOKERTO 

TAHUN 2012 

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban 
pelaksanaan kegiatan . . . . . . . . . . . . . .  .  .  . .  .  .  .  . .  pada Dinas/Badan/Kantor/ 
Satuan/Bagian* Kata Mojokerto Tahun 2012 ,  maka 
sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Mojokerto 
Nomor 36 Tahun 20 1 1  tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan 
Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kata Mojokerto Tahun 2012,  
perlu dibentuk Tim . . . . .  . .  Kegiatan ; 

b .  bahwa sehubungan dengan adanya pelimpahan Kewenangan 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Barang Daerah 
kepada Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna 
Anggaran/ Barang untuk Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK), Panitia Pengadaan/Pejabat Penqadaan, Panitia /Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan, Penyimpan dan Pengurus Barang, Tim 
Pendukung lainnya, Tim Teknis dalam pengadaan barang/jasa 
Tahun sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Walikota 
Mojokerto Nomor : 188 .45/3/417 .111/2012 ,  maka dipandang perlu 
membentuk Tim Pelaksana Swakelola yang ditetapkan dengan 
Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*. 

1 .  U  ndang-U ndang Nomor 17  Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kata Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/ Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 1 3  Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang 
Undang Nomor 1 7  dan 17  Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Kota-kota besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I I  Mojokerto 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;  
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 20 1 1  
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010  tentang Pengadaan Barang/ .. lasa Pemerintah; 

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 
42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 20 1 1  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

1 0 .  Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2 0 1 2 ;  

1 1 .  Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 36 Tahun 201 1  tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan 
Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2012 ;  

12 .  Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 38 Tahun 20 1 1  tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 ;  

1 3 .  Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/3/417.111/2012 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Barang Daerah kepada 
Pengguna Anggaran/ Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/ 
Barang untuk Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 
Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia /Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan, Penyimpan dan Pengurus Barang, 
Tim Pendukung lainnya, Tim Teknis dalam pengadaan 
barang/jasa Tahun 2012 .  



Menetapkan 

PERT AMA 

KE DUA 
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MEMUTUSKAN:  

Membentuk Tim Pelaksana Swakelola/Tim Teknis/Direksi 
Lapangan/Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Tim Lain 
K e g i a t a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pada Dinas/Badan/Kantor/ Satuan/ 
B a g i a n * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kata Mojokerto Tahun 2012 dengan 
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan in i .  

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA 
mempunyai tugas : 

a. .  , 

KET I GA 

KEEMPAT 

b. 

dst. 

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran* 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya 
Keputusan ini ,  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 .  

Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran* ini 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 2012 

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/SATUAN/ 
BAGIAN* . . . .  SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN* 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N IP  .  

.  ,  
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LAMPI RAN KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/ 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN* 

NOMOR : 188.4/ / 4 1 7  . . . . .  / 2 0 1 2  

TANGGAL : 2012 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA/TIM TEKNIS/ 

DIREKSI LAPANGAN /PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ 

TIM LAIN KEGIATAN PADA DINAS/BADAN/KANTOR/SATUAN/BAGIAN* . 

KOTA MOJOKERTO 

TAHUN 2012 

NO. JABATAN DALAM 
TII\JI 

1 2 

N A M A  

3  

JABATAN DALAM DINAS 

4 

1 .  

2. 

3. 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 
Anggota : 

a. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

b. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

KE PALA DI NAS/BADAN/KANTOR/SATUAN/ 

BAGIAN* . . . .  SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN* 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N IP  .  

Catatan : Susunan keanggotaan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan berasal dari internal 
SKPD. 
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Contoh : KAK masing-masing Kegiatan 

KOP SKPD 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
SKPD . 

PROGRAM 

KEGIATAN 

SASARAN 
KEGIATAN 

A. LA TAR BELAKANG 

B. URAIAN KEGIATAN 

C. WAKTU PELAKSANAAN 

D. PEMBIAYAAN DAN RAB 

F. LOKASI KEGIATAN 

G. BAHAN DAN TENAGA YANG DIPERLUKAN 

H. OUTPUT YANG DIHASILKAN 

I .  SPESIFIKASI TEKNIS/GAMBAR RENCANA (BILA ADA) 

Mojokerto, 

KEPALA SKPD . .  
Selaku PA/KPA. . . .  

Nama . 
Pangkat : . 

N I P :  .  
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KOP SKPD 

SERITA ACARA PENYERAHAN KEGIATAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN . . . .  

KEPADA WALIKOTA MOJOKERTO 

Nomor :  050.11 /417 . . . . .  ./2012 

Pada hari Tanggal Bulan Tahun . . .  . . . . . .  . .  )  
kami yang bertanda tangan di bawah ini :  

I .  Nama 
N IP 
Pangkat/Gol 
Alamat 
Jabatan 

J I .  Gajah Mada No. 145 Mojokerto 
Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan yang 
bertindak untuk dan atas nama Walikota Mojokerto 
selaku PIHAK KESATU 

I I .  Nama 
N IP .  

Rp . 

Pangkat/Gol 
Alam at 
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*) SKPD . . . .  

Selaku Pl HAK KEDUA. 
PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU, pertanggung jawaban 

atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran . . . .  yang telah 
diselesaikan seluruhnya dengan baik, sebagai berikut : 
1 .  Jumlah program sebanyak : ( ) program 
2. Jumlah kegiatan sebanyak : ( ) kegiatan 
3. Jumlah pekerjaan sebanyak : ( ) pekerjaan 
4. Jumlah biaya pekerjaan seluruhnya sebesar 

(terbilang ) .  
Data rincian pelaksanaan pekerjaan dimaksud, sebagaimana terlampir 

Dengan diserahkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, maka 
untuk selanjutnya hasil dari program dan kegiatan (pekerjaan) tersebut menjadi 
asset/inventaris Pemerintah Kota Mojokerto. 

Demikian Berita Acara Penyerahan Kegiatan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk 
digunakan sebagaimana mestinya. 

a .n .  WALIKOTA MOJOKERTO 
Sekretaris Daerah Kata 

Ub. 
Asisten Pemerintahan, 

Perekonomian dan Pembangunan 

Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran*) pada 

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  

Pangkat:  .  
N IP  .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pangkat :  .  
NIP .  
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BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN . 
PPK KEPADA PENGGUNA ANGGARAN I KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Nama SKPD 
Nama Program 
Nama kegiatan 
Nama Pekerjaan: 
Kode Rekening : 

Pada hari Tanggal Bulan Tahun ( 
kami yang bertanda tangan di bawah ini :  

I l l .  Nama 
N IP 
Pangkat/Gol 
Alam at 
Jabatan 

IV. Nama 
N IP .  
Pangkat/Gol 
Alam at 
Jabatan 

: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*) pada . . . . .  
selaku PIHAK KESATU 

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) . 
sesuai dengan Keputusan . . . . . . . . . tanggal . 
Nomor : tentang . 
Yang dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU, pertanggung jawaban 
atas pelaksanaan pekerjaanTahun Anggaran yang telah diselesaikan 
seluruhnya dengan baik sesuai Lampiran Serita Acara Penyerahan Pekerjaan 
terlampir, dengan biaya sebesar Rp (terbilang ) dan telah 
sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 

Dengan diserahkan pekerjaan dimaksud, agar **) maka untuk 
selanjutnya pekerjaantersebut menjadi asset/inventaris Pemerintah Kota Mojokerto. 

Demikian Serita Acara Penyerahan ini dibuat untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

PIHAK KE I (SATU) 
KEPALA UNIT KERJA . . . .  

Selaku PA/KPA*) 

Pangkat 
N IP .  

PIHAK KE I I  (KEDUA) 
Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) 

Pangkat 
NIP.  

*) diisi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk Bagian pada Sekretariat Daerah 
**) diisi manfaat kegiatan setelah selesai dilaksanakan. 
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DOKUMEN PENDUKUNG SERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN/ 

KEGIATAN 

DARI PPK/PPTK KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA 

ANG GARAN*) 

1 .  LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD 
Berisi laporan singkat mengenai pelaksanaan pekerjaan secara lengkap, yang terdiri 
d a r i :  
a. Pendahuluan 

1 )  Latar belakang 
2) Maksud dan Tujuan 
3) Rencana kegiatan 

b. Pelaksanaan Kegiatan 
1 )  Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan 
2) Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan 
3) Uraian Kegiatan 
4) Hasil yang dicapai 

c. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 
1 )  Masalah yang dihadapi 
2) Pemecahan masalah 

d .  Penutup 
1 )  Kesimpulan 
2) Saran I tindak lanjut. 

2. SERITA ACARA PENYERAHAN KEGIATAN DAN LAMPIRANNYA 
Sesuai format terlampir. 

3. DOKUMEN PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN 
a. Foto copy DPA-SKPD, untuk kegiatan yang bersangkutan 
b. SK Penunjukan sebagai PPTK, PPK, SK Tim Pelaksana Kegiatan dan lain-lain 

yang terkait 
dengan pelaksanaan kegiatan (Tim-Tim yang terkait) 

c. Hasil Pelaksanaan Kegiatan (barang diserahkan) baik dalam bentuk CD, foto, buku 
atau dokumen lainnya. 

d .  Foto copy SPK/Kontrak dan SPMK atau apabila dilaksanakan secara swakelola 
harus di lampirkan Persetujuan dari PA/KPA dan kelenqkapannya. 
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KOP SKPD 

PENYERAHAN HASIL KEGIATAN 

KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

Nomor :  .  

Pada hari ini tanggal berdasarkan keputusan 
Walikota Mojokerto, nomor : tanggal tentang penerimaan, 
pencatatan dan penyerahan kembali hasil Pekerjaan, telah dicatat sebagai kekayaan/milik 
daerah, dengan registrasi nomor :  .  

Kade Kegiatan 
Nama Kegiatan 
Nama Pekerjaan 
Lokasi 
Anggaran : tahun . 

Data rincian kekayaan/milik daerah dimaksud, sebagaimana terlampir. 

Berdasarkan tersebut diatas, maka dengan ini menyerahkan hasil pelaksanaan 
Pekerjaan, agar dapat dimanfaatkan dan dipelihara sebagaimana mestinya, kepada : 

Satuan Kerja Perangkat Daerah : . 

Selanjutnya diberitahukan kepada Saudara, bahwa setiap terjadi 
mutasi/perpindahan/ kerusakan/pengurangan atas kekayaan/milik daerah dimaksud, agar 
dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan perundang 
undangan yang berlaku. 

Demikian Penyerahan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET KOTA MOJOKERTO 

· · · · · ·  .  

Pangkat : . 
N IP  .  



107 

DATA PEKERJAAN YANG DISERAHKAN 

UNTUK DIKELOLA OLEH SKPD . 

Lampiran Penyerahan Pekerjaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Nomor : tanggal : . 

Nomor Registrasi 

c. um er ana pem ravaan 

Bagian Pekerjaan/Uraian 
No. Pekerjaan dan Volume Pekerjaan/Tolok Ukur Keterangan 

Sarana/Utilitas 
1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

Ost 

1 .  Kade Kegiatan . 
2. Nam a Kegiatan . 
3. Nama Pekerjaan . 
4. Lokasi . 
5. Tahun Anggaran . 
6. a. Jumlah Anggaran Pekerjaan : Rp . 

b. Biaya Pekerjaan yang 
dilaksanakan (sesuai kontrak) : Rp . 
s b d b" 

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET KOTA MOJOKERTO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pangkat: .  
N IP .  

·  WALIKOTA M O J O K E R T O  

� B D U L G A N( S O E H A R T O N O  

Windows
Typewritten text
ttd



LAMPIRAN Il l PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NO MOR J6 TAHUN 2011 

TANGGAL : 2Q DESEMBER 2011 

CONTOH FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN KEGIATAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN 

KOP SKPD 

Mojokerto, 

Kepada 

Yth. INSTANSI PEMERINTAH LAIN 

/417 .  /2012  I  Nomor 

Sifat 

Lampi ran 

Perihal :  Pemberitahuan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam rangka pelaksanaan Swakelola lnstansi Pemerintah Lain 
Pelaksana Swakelola Kegitan pada , 
dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa Pekerjaan tersebut 
akan dilaksanakan secara swakelola dengan lnstansi Pemerintah Lain 
Non Swadana, dengan penjelasan pekerjaan sebagaimana tertuang 
dalam dokumen perencanaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal waktu 
pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir. 

Selanjutnya apabila Saudara sanggup dan berminat melaksanakan 
Kegiatan dimaksud, agar segera memberikan tanggapan kepada kami 
selambat-lambatnya tanggal . 

Pekerjaan diatas dibebankan kepada anggaran . 
Tahun Anggaran 2012 untuk Kegiatan dengan kode 
Kegiatan Kade Rekening . 

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatian Saudara. 

KEPALA SKPD 
Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Nama . 

NIP .  



Norn or 

Lampi ran 
Perihal :  Kesanggupan 

Melaksanakan Kegiatan 
Swakelola 
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Kepada 

Yth Sdr .  Kepala SKPD 
Selaku PA/KPA 
Di 

MOJOKERTO 

Berdasarkan surat Saudara Nomor : : . . . . .  ./ 4 1 7  . . . .  . /2012 tanggal 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2012 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  dengan ini kami menyatakan sanggup dan bersedia 

melaksanakan Kegiatan dimaksud sesuai dengan dokumen perencanaan 

(KAK) dan ketentuan yang berlaku. 

Demikian surat kesanggupan ini kami buat dengan sebenarnya 

untuk menjadikan periksa dan guna pelaksanaan selanjutnya. 

INSTANSI PEMERINTAH LAIN 

Nama . 

N IP .  



1 1 0  

KOP SKPD 

Mojokerto, 2012 

Nomor I  /4 17 .  /2012  Ke pad a 

Yth. INSTANSI PEMERINTAH 
LAIN 

Sifat : Pent ing 
Lampiran :  KAK dan RAB 
Per iha l  :  Undangan 

Dengan hormat kami mengharapkan kesediaan Saudara untuk ikut 
serta dalam pelaksanaan kegiatan swakelola lnstansi Pemerintah Lain 
Pelaksana Swakelola, dalam rangka melaksanakan pekerjaan : 
Nama Pekerjaan 

Nama Kegiatan 
Lokasi 
Sumber Dana 
Kode Kegiatan 
Kode Rekening 

Sehubungan dengan hal tersebut c!iatas, apabila Saudara 
berkenan untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka 
kami mengharapkan kehadiran Saudara pada : 
Hari 
Tanggal 
Jam 
Tempat 

Guna mengikuti penjelasan pekerjaan. 

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih. 

a .n .  KEPALA SKPD 
(Nama Jabatan) 

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Nama . 

NIP.  

:  Kota Mojokerto 
: APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2012 
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KOP SKPD 

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (BAP) 
Nomor : 050/ /417. /2012 

Pada hari ini tanggal ( ), kami yang 

bertanda tangan dibawah in i ,  

Nam a 

N IP .  

Jabatan 

Alam at 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan 

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan 

Penjelasan Pekerjaan untuk Kegiatan , kepada 

Lembaga 

Nama Pimpinan 

Jabatan 

Alam at 

Dengan hasil sebagai berikut : 
• Acara Penjelasan, d imula i  pada jam WIB. 

• Acara Penjelasan, diakhiri I ditutup pada jam WIB. 
Adapun rekapitulasi pertanyaan dan jawaban sebagaimana terlampir. 

Berdasarkan Penjelasan tersebut diatas, PIHAK (diisi INSTANSI 
PEMERINTAH LAIN\) telah mengerti dan memahami sehingga diberi kesempatan untuk 
menyusun Proposal Teknis dan dokumen pendukung lainnya, paling lambat sudah 
harus diterima dan disampaikan kepada PPK pad a tanggal . 

Setelah dipelajari, selanjutnya akan dilaksanakan Klarifikasi dan Negoisasi pada 

Hari 
Tanggal 
Jam 
Tempat 

Demikian Berita Acara Penjelasan (BAP) ini dibuat, untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

INSTANSI PEMERINTAH LAIN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

a.n .  KEPALA SKPD 
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP  .  



KEGIATAN 

PEKERJAAN 

TAHUN ANGGARAN 

LO KASI 
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TANDA TERIMA BERKAS PENAWARAN 

2012  

Kota Mojokerto 

Telah terima dari 1 (satu) set lengkap berkas pengadaan jasa untuk jenis pekerjaan 
tersebut dengan nama dan lokasi sebagaimana tersebut diatas. 

Nama lnstansi 
Tanggal Tanda 

No Pemerintah Pelaksana Nama I Jabatan 
Swakelola 

Pemasukan Tangan 

1 . . . . . . . . .  

1 .  

2  . . . . . . . . .  

2 .  

3 . . . . . . . . .  

3. 

Mojokerto, 2012 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 
(NAMA SKPD) . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP .  
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KOP SKPD 

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOISASI 

Nomor I /417. /2012 

Pada hari ini tanggal ( ), kami yang 

bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a 

N IP .  

Jabatan . selaku 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Alam at 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kata Mojokerto telah 

melakukan klarifikasi dan negosiasi perihal Dokumen administrasi, proposal teknik 

dan penawaran harga yang disampaikan oleh 

untuk melaksanakan kegiatan 

Adapun tahapan klarifikasi, registrasi dan negoisasi ini menggunakan tahapan 

tahapan sebagai berikut: 

1 .  Evaluasi administrasi 

2.  Evaluasi teknis 

3. Evaluasi penawaran harga 

Dengan hasil sebagai berikut : 

1 .  Acara klarifikasi dan negoisasi d imulai  jam WIB. 

2. Dari hasil evaluasi administrasi dan teknis dinyatakan bahwa secara adminstrasi, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  memenuhi syarat dan 

berhak untuk melakukan kegiatan tersebut di atas. 

Secara teknis dapat dikatakan memahami dan berkompeten untuk melakukan 

Pekerjaan . 

4. Harga penawaran yang diajukan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, masih 

dalam batas kewajaran. 

5. Acara klarifikasi dan negosiasi ditutup pada jam WIB. 

Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi tersebut diatas Pihak 

. . . . . . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  sepakat, bahwa beban biaya untuk melaksanakan pekerjaan 

yang semula Rp ,- ( ) tidak berubah atau tetap sebesar 

Rp ,- ( ) .  

nama jabatan . 
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

a.n .  KEPALA SKPD INSTANSI PEMERINTAH 
LAIN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NIP .  
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NOTA KESEPAHAMAN 

ANT ARA 

KOTA MOJOKERTO 

DE NGAN 

LOGO INST ANSI 

LAIN 

NOMOR : ./ /417 /2012 (Nomor SKPD) 
l / /2012 (Nomor lnstansi Lain) 

Pada hari in i  tanggal ( ), kami 

yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nam a 

N IP .  

Jabatan 

Alam at 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  selaku 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU 

Nama 

N IP .  

Jabatan 

Alam at 

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
Berdasarkan Kesepakatan Kerjasama antara . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  dengan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tanggal Nomor SKPD : ./ dan Nomor INSTANSI 

PEMERINTAH LAIN serta mengacu kepada Berita Acara Hasil Klarifikasi 

Negoisasi kegiatan tanggal Nomor : , maka kedua 

belah Pihak sepakat untuk melaksanakan pekerjaan dengan swakelola 

oleh lnstansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola, dengan rincian sebagai berikut : 

• Kegiatan : . 

• Pekerjaan 

• Lokasi: Kata Mojokerto 

• Biaya : ,- ( ) 

• Sumber Dana : APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2012  

Untuk lebih detail mengenai pekerjaan antara kedua belah 

pihak akan diatur lebih lanjut dalam kontrak kerjasama. 
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Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

INSTANSI PEMERINTAH LAIN 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

KEPALA SKPD 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP  .  
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KOP SKPD 

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 

NOMOR I /417 ./2012 

Nama Kegiatan 

Nama Pekerjaan 

Lokasi 

Tahun Anggaran 

Kode Kegiatan 

Kode Rekening 

Kota Mojokerto 

2012  

Pada hari in i ,  tanggal ( ), kami yang 
bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a 

N IP .  

Jabatan 

Alam at 

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  Nomor : 

. . . . . . .  ../. ./417. /2012 tanggal Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat 

Komitmen pada Tahun 2012 ,  selaku PIHAK PERTAMA untuk 

melaksanakan , maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama 

dengan :  

Nam a 

lnstansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola : 

Alam at 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan selanjutnya 

disebut PIHAK KEDUA. 

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerja sama 

dalam rangka pelaksanaan pekerjaan , dengan ketentuan- 

ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

( 1 )  Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana 

PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA 

telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian 

Kerja Sama in i .  
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(2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangai berdasarkan kesepakatan PIHAK 

PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan. 

Pasal2 

RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA, dengan ruang 

l ingkup pekerjaan, sebagai ber ikut :  

a. Melaksanakan ; 

b. Menggali data yang berkaitan dengan . . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  . . .  .  .  berdasarkan aturan yang 

berlaku dan melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '  

c. Membuat laporan-laporan secara periodik sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Kerangka Acuan Kerja. 

Pasal3 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 

( 1 )  Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan dalam waktu ( ) 

hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh 

PIHAK PERT AMA dan PIHAK KE DUA atau sejak tanggal sampai 

dengan . 

(2) Perjanjian kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatangan oleh kedua 

belah pihak yang bersangkutan. 

Pasal4 

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

( 1 )  Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, 

menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan dengan n .. ang l ingkup sebagaimana 

telah diatur pada Pasal 2 diatas. 

(2) Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 diatas. 

Pasal5 

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

( 1 )  PIHAK PERTAMA menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA di 

lokasi pekerjaan, penggunaan sarana dan prasarana sebaqairnana yang dinyatakan 

dalam Surat Perjanjian Kerjasama. 

(2) Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan 

pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan/kegiatan sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Kerjasama ini .  
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Pasal6 

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN 

(1 )Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh 

PIHAK PERTAMA atau PIHAK LAIN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam 

hal ini adalah Tim Teknis . 

(2) PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk 

PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK LAIN yang ditunjuk menurut batas-batas yang 

telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini .  

Pasal7 

BIAVA PELAKSANAAN PEKERJAAN 

( 1 )  Jumlah ni lai Perjanjian Kerjasama untuk pekerjaan adalah sebesar 

Rp ,- ( ). 

(2) Pajak-pajak yang timbul akibat perjanjian ini ,  ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 

(3) Siaya pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APSD Kota 

Mojokerto Tahun Anggaran 2012 .  

Pasal 8 

CARA PEMBAYARAN 

( 1 )  Pelakanaan pembayaran pekerjaan dilaksanakan dalam 1 (satu) kali 

pembayaran melalui Send a hara Pengeluaran pad a . 

(2) PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran sebesar Rp. . ,- ( ) 

setelah Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir diserahkan 

dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) atau seluruh hasil 

pekerjaan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Serita 

Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan. 

Pasal 9 

CARA DAN SYARAT -SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN 

( 1 )  Apabila pekerjaan telah mencapai 100 % dengan diserahkannya Laporan 

Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA berhak 

mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan serah 

terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan 

penggunaan dana. 

(2) Serdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  pasal in i ,  maka PIHAK 

KEDUA akan menyusun Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 
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Pasal 10  

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) 

(1 )Yang dimaksud dalam "Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 

kehendak kedua belah pihak, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak 

atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi .  

(2)Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  pasal ini 

adalah : 

a. Peperangan 

b. Kerusuhan 

c. Revolusi 

d .  Bencana alam : banjir, gempa bumi,  gunung meletus, tanah longsor, wabah 

penyakit, dan angin topan 

e. Pemogokan 

f. Kebakaran 

g. Gangguan industri lainnya. 

(3)Apabila terjadi "Keadaan Kahar" PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada 

PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat 

belas) hari setelah terjadinya "Keadaan Kahar". 

(4)Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut, maka PIHAK PERTAMA dapat 

menyetujui atau menolak secara tertulis adanya "Keadaan Kahar" itu dalam jangka 

waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) pasal in i .  

(5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA 

kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Kahar" tersebut tetapi PIHAK 

PERTAMA tidak memberikan jawabannya, maka dianggap tidak menyetujui 

"Keadaan Kahar" tersebut. 

Pasal 1 1  

AMANDEMEN PERJANJIAN 

( 1 )  Amandemen perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan 

PIHAK KEDUA apabila terjadi perubahan kontrak. 

(2) Perubahan perjanjian dapat dilakukan apabila : 

a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sehingga merubah ruang l ingkup 

pekerjaan dalam perjanjian. 

b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan. 
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c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang l ingkup pekerjaan 

dan pelaksanaan pekerjaan. 

Pasal 12  

SANKS I 

( 1 )  Jika PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama in i ,  maka PIHAK 

KEDUA diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA 

setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan oleh 

PIHAK KEDUA. 

(2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam keadaan Kahar, sebagaimana dimaksud pada 

pasal 1 0  Surat Perjanjian Kerjasama in i .  

Pasal 13  

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

( 1 )  Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka 

pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah 

pihak, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai 

juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, terdiri dari 3 (tiga) anggota : 

a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota 

b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota 

c. Seorang ahl i  sebagai ketua, yang dipi l ih dan disetujui oleh kedua belah pihak. 

(3) Keputusan "Panitia Pendamai" akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya 

penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 

(4) Jika keputusan sebagaimana pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah 

satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan tersebut akan diteruskan 

melalui Pengadilan Negeri setempat. 

Pasal 14 

KETENTUAN HUKUM 

Untuk kepentingan Perjanjian in i ,  PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk 

tidak mengikuti pasa 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Pasal 15  

DOMISILI 

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Pekerjaan ini ,  kedua belah pihak 

telah memil ih kedudukan (domisil i) yang tetap dan sah di  wilayah hukum Kantor 

Pengadilan Negeri Mojokerto. 
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PASAL16 

PENUTUP 

( 1 )  Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur 

bersama kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 

(2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik 

seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan 

kegiatan. 

(3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA 

dan PIHAK KEDUA. 

(4) Surat Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimana pada rangkap 1 

(satu) untuk PIHAK PERTAMA dan rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KEDUA dan 

ditandatangani diatas matrai Rp. 6000 sesuai keperluan masing-masing yang 

mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

(5) Untuk keperluan administrasi Surat Perjanjian ini dapat digandakan sesuai dengan 

kebutuhan. 

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

PIHAK KEDUA 
INSTANSI PEMERINTAH LAIN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP .  

PIHAK KESATU 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP .  

MENGETAHUI 
KEPALA SKPD 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP  .  

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDUL G;\MI -SOEHARTONO 

Windows
Typewritten text
ttd
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'  
LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 36 TAHUN 2011 

TANGGAL : 20 DESEMBER 2011 

CONTOH STANDAR DOKUMEN 

PENGADAANLANGSUNG 

Standar Dokumen Pengadaan 

Pengadaan 
Ba rang 

- Metoda Pengadaan Langsung - 
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)J 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

Standar Dokumen Pengadaan 
Pengadaan Barang 

Metoda Pengadaan Langsung 
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)] 
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D O K U M E N  P E N G A D A A N  

Pengadaan Langsung 

untuk 

Pengadaan 

Pejabat Pengadaan pada 

[SKPD] _ 

Tahun Anggaran: _ 

Standar Dokumen Pengadaan 
Pengadaan Barang 

Metoda Pengadaan Langsung 
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)] 
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B A B I  
UMUM 

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

8. Dalam Dokumen ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut: 

- Barang 

- HPS 

- LDP 

: setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang; 

: Harga Perkiraan Sendiri; 

: Lembar Data Pemil ihan; 

- Pejabat 
Pengadaan : personil yang memil iki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 

yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; 

- PPK 

- SP 

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertang-gung 
jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 

Surat Pesanan. 

Standar Dokumen Pengadaan 
Pengadaan Barang 

Metoda Pengadaan Langsung 
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)] 



A.UMUM 
1 .  Lingkup 

Pekerjaan 

2. Sumber Dana 

3. Peserta 

4. Larangan 
Korupsi, 
Kolusi, dan 
Nepotisme 
(KKN) serta 
Penipuan 

5. Larangan 
Pertentangan 
Kepentingan 

6. Pendayaguna 
an Produksi 
Dalam Negeri 
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BABI I  
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 

1 . 1  Peserta menyarnpaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1 . 2  Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan dalam waktu 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana 
tercantum dalam LOP. 

Pengadaan Langsung penyedia barang in i  dapat diikuti oleh peserta 
yang berbentuk Sadan Usaha atau peserta perorangan perorangan 
yang diundang dan diyakini mampu. 

4 . 1  Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini 
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak 
melakukan tindakan sebagai berikut: 
a. berusaha mempengaruhi anggota Pejabat Pengadaan dalam 

bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta 
yang bertentangan dengan Ookumen Pengadaan, dan/atau 
peraturan perundang-undangan; 

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan 
dalam Dokumen Pengadaan in i .  

4 .2 Peserta yang menurut penilaian Pejabat Pengadaan terbukti 
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 . 1  
dikenakan sanksi sebagai berikut: 
a. sanksi pencantuman dalam Oaftar Hitam; 
b. gugatan secara perdata; dan/atau 
c. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan kepada 
PA/KPA. 

5 . 1  Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, 
di larang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. 

5.2 Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin 
perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam 
melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu yang 
bersangkutan tidak boleh mernlliki/rnelakukan peran ganda atau 
terafiliasi. 

5 .3 Pegawai SKPO dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar 
tanggungan SKPD. 

6 . 1  Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang 
mengutamakan barang produksi dalam negeri. 
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6.2 Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen 
dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus 
di impor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar 

mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat 
diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang 
masih harus diimpor; 

b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya 
sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; 

c. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang 
dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang 
di lampirkan pada Dokumen Penawaran. 

d .  semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada 
di  dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, 
perbankan, dan pemeliharaan. 

6 .3 Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal: 
a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; 
b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri 

belum memenuhi persyaratan; dan/atau 
c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi 

kebutuhan. 

B. DOKUMENPENGADAAN 

7. lsi Dokumen 
Pengadaan 

Dokumen Pengadaan meliputi : 
a. Umum; 
b .  lnstruksi kepada Peserta; 
c. Lembar Data Pengadaan; 
d .  Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK); 
e. Spesifikasi Teknis dan Gambar; 
f. Daftar Kuantitas dan Harga; 
g .  Bentuk Dokumen l a i n :  Surat Pesanan (SP). 

C. PEMBUATAN SERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL), 
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PENYEDIA 

8. Pembuatan 
BAH PL 

9. Penetapan 
Penyedia 

8 . 1  BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi penawaran 
serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan. 

8.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut: 
a. nama peserta; 
b. harga penawaran dan harga hasil negosiasi; 
c. harga hasil negosiasi; 
d .  unsur-unsur yang dievaluasi; 
e. keterangan-keterangan lain yany dianggap perlu mengenai 

hal ikhwal pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan 
f. tanggal dibuatnya Serita Acara. 

9 . 1  Pejabat Pengadaan membuat Surat Penetapan Pemenang 
berdasarkan BAHPL. 

9 .2 Penetapan pemenang (penyedia) harus memuat :  
a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; 
b. nama dan alamat penyedia serta harga penawaran; 
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c. harga hasil negosiasi; dan 
d.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

9.3 Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang 
(penyedia) adalah : 
a. Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada); 
b. BAHPL; dan 
c. Dokumen Penawaran. 

Pejabat Pengadaan mengumumkan penyedia di  website sebagaimana 
tercantum dalam LOP dan papan pengumuman resmi untuk 
masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya : 
a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; 
b. nama dan alamat penyedia; 
c. harga penawaran; 
d .  hasil negosiasi teknis dan harga; dan 
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

0. PENANDATANGANAN SPK 

1 1 .  Penandatanga 
n-an SPK 

1 1 . 1  Pejabat Pengadaan menyampaikan Serita Acara Hasil 
Pengadaan Langsung (BAHPL) kepada PPK sebagai dasar 
untuk menerbitkan SPK. 

1 1 . 2  PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi 
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta 
membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK. 

1 1 . 3  Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli , terdiri dari: 

1 )  SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pad a 
bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan 

2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi materai 
pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; 

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila 
diperlukan. 

1 1 . 4  Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama 
Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta 
Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

1 1 . 5  Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak 
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar 
sebagaimana dimaksud pada poin 12 .4 diatas, dapat 
menandatangani SPK, sepanjang mendapat 
kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau 
pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar 
untuk menandatangani SPK. 
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BAB Ill  

LEMBAR DATA PENGADAAN 

1 .  Pejabat Pengadaan : ---------- 
[diisi nama Pejabat Pengadaan], contoh Pejabat 
Pengadaan Barang LKPP] 

2. Alamat Pejabat Pengadaan: _ 
3. Website: 

-----------� 

4. Nama paket pekerjaan : _ 
5. Uraian singkat pekerjaan: 

[diisi dengan uraian secara singkat dan jelas 
pekerjaanlkegiatan yang dilaksanakan] 

6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 
__ ( hari kalender. 
[diisi waktu yang diper/ukan untuk menyelesaikan 
pekerjaan] 

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan 
_________ tahun anggaran _ 
[diisi sumber dana dan tahun anggarannya sesuai 
dokumen anggaran untuk pembiayaannya] 

1 .  Mata uang yang digunakan _ 
[diisi Rupiah atau mata uang /ainnya apabi/a 
dilaksanakan di /uar negeri] 

2. Pembayaran dilakukan dengan cara _ 
[diisi pembayarannya didasarkan pada hasil 
pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang 
benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan 
(monthly certificate), cara angsuran (termijn), atau 
sekaligus] 
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BENTUK SURAT KUASA 

Contoh 

[KOP SURAT BADAN USAHA] 

SURAT KUASA 
Nomor :  

----- 

Yang bertandatangan di bawah in i :  
Nam a 
Alamat perusahaan : 
Jabatan [Direktur Utamal Pimpinan 

Perusahaan] nama PTICV/Firma] 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. 
___ [No. Akta notaris] tanggal [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan 
oleh Notaris [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang 
berkedudukan di (alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut 
sebagai Pemberi Kuasa. 

Memberi kuasa kepada : 
Nam a *) 
Alam at 
Jabatan 
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. 

Penerima Kuasa mewakili Penerima Kuasa untuk menandatangani SPK. 

Surat kuasa ini tidak dapat dil impahkan lagi kepada orang lain. 

20 
------- 

Penerima Kuasa 

(nama dan jabatan) 

Pemberi Kuasa 

(nama dan jabatan) 

*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya 
tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya. 
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BABIV 

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR 

Keterangan 

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar akan disediakan oleh Pejabat 
Pengadaan. 
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BABV 
BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] 

SATUAN KERJA : 

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK : 

Halaman dari 

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UN DAN GAN 
PENGADAAN LANGSUNG : 

NOMOR DAN TANGGAL SERITA ACARA HASIL 
PENGADAAN LANGSUNG : 

PAKET PEKERJAAN: 

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 
diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan 
pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini .  

SUMSER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA Tahun 
Anggaran __ untuk mata anggaran kegiatan 

. 

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari 
kalender/bulan/tahun 

NILAI PEKERJAAN 

No. 
Uraian 

Kuantitas 
Satuan Harga satuan Total (Rp.) 

Pekerjaan Ukuran ( R p . )  

Jumlah 
P P N 1 0 %  

"'  

Nilai 
TERSILANG:  

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian 
pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Serita Acara Serah 
Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk 
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai 
SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia 
Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli [tanda tangan dan cap (jika salinan as/i ini untuk 
ini untuk Penyedia maka rekatkan proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen 

materai Rp 6.000,- )] maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] 

[nama lengkapl [nama lengkapl 
[jabatan] [jabatan] 
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SYARAT UMUM 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

1 .  LINGKUP PEKERJAAN 
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka 
waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang 
tercantum dalam SPK. 

2. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik 

Indonesia. 

3. PENYEDIA JASA MANDIRI 
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang di lakukan. 

4. HARGA SPK 
a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar 

harga SPK. 
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead 

serta biaya asuransi. 
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas 

dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan 
lump sum). 

5. HAK KEPEMILIKAN 
a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau 

disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. 
Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal 
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap 
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada 
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan 
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada 
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 

6. CACAT MUTU 
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara 
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan 
penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan 
yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas 
cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. 

7. PERPAJAKAN 
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan 
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. 
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau 
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal 
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya. 
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9. JADWAL 
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada 

tanggal yang ditetapkan dalam SP. 
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam 

SP. 
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d .  Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal 

karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian 
tersebut kepada PPK, maka PPK . dapat melakukan penjadwalan kembali 
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 

10.  ASURANSI 
a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya 

pemeliharaan untuk: 
1 )  semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, 

pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala 
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak 
dapat diduga; 

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 
3) perl indungan terhadap kegagalan bangunan. 

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga 
SPK. 

1 1 .  PENANGGUNGAN DAN RISIKO 
a. Penyedia berkewajiban untuk mel indungi ,  membebaskan, dan menanggung tanpa 

batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses 
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau 
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut 
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita 
acara penyerahan akhir: 
1 )  kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta bend a penyedia dan Person i i ; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian 

pihak ketiga; 
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan 

berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil 
Pekerjaan in i ,  Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali 
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 

c. Pertanggungan asuransi yang dimi l ik i  oleh penyedia tidak membatasi kewajiban 
penanggungan dalam syarat in i .  

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu 
dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa 
Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya 
sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian 
penyedia. 

12 .  PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat 
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan 
atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 
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13.  PENGUJIAN 
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan 
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan 
hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk 
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka 
uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN 
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan 

volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil 
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil 
pekerjaan. 

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh 
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai 
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 

c. Laporan harian berisi : 
1 )  jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; 
2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 
3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 
4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 
5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang 

berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 
6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan 
dan disetujui oleh wakil PPK. . 

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan 
fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu 
ditonjolkan. 

t. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan 
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu 
ditonjolkan. 

9. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi 
pelaksanaan pekerjaan di  lokasi pekerjaan. 

15 .  WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai 

pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP. 

b.  Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan 
Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia 
maka penyedia dikenakan denda. 

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi 
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak 
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk 
diperpanjang. 

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal 
penyelesaian semua pekerjaan. 

16 .  SERAH TERIMA PEKERJAAN 
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan 

permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 
b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil 

Pekerjaan. 
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c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan 
yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan 
dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, 
atas perintah PPK. 

d .  PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima 
Hasil Pekerjaan. 

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan 
penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari 
harga SPK. 

17 .  JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI 
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban 

untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak 
mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, 
atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. 

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah 
serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK. 

c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera 
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual. 

d .  Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk 
memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam 
pemberitahuan tersebut. · 

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam 
jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang 
diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh 
PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar 
biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan 
secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari ni lai tagihan 
Penyedia. 

f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang 
lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam. 

18 .  PERUBAHAN SPK 
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 

1 )  perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para 
pihak dalam SPK sehingga mengubah l ingkup pekerjaan dalam SPK; 

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan 

pelaksanaan pekerjaan. 
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti 

Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 

19 .  PERISTIWA KOMPENSASI 
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 

1 )  PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai 

jadwal yang dibutuhkan; 
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4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian 

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga 

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 
8) ketentuan lain dalam SPK. 

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar 
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan 
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian 
nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 

d .  Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan 
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada 
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. 

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian 
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam 
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 

20. PERPANJANGAN WAKTU 
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan 

melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta 
perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK 
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal 
Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus 
dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK. 

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan 
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 

2 1 .  PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 
a. Penghentian SPK dapat di lakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi 

Keadaan Kahar. 
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai 

dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 
1 )  biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini .  Bahan 

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan 
selanjutnya menjadi hak mil ik PPK; 

2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan 
peralatan; 
3) biaya langsung demobil isasi personil . 

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. 
d .  Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 
1 )  penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak 

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 
2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan 

pekerjaan; 
3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan 

penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan 
Pengawas Pekerjaan; 

4) penyedia berada dalam keadaan pail it; 
5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu 

yang ditetapkan oleh PPK; 
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6) denda keterlarhbatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah 
melampaui 5% (l ima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa 
Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 

7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau 
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh 
delapan) hari ; 

8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan 
yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK; 

9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 

10)  pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar 
oleh instansi yang berwenang. 

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 
1 )  penyedia membayar denda; dan/atau 
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, 
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan 
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang 
undangan. 

22. PEMBAYARAN 
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati di lakukan oleh PPK, dengan 

ketentuan: 
1 )  penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kernaiuan has ii pekerjaan; 
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulananlsistem terminlpembayaran secara 

sekaligus]; 
3) pembayaran di lakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk 

bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; 
4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; 

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
perseratus) dan Serita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan. 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan 
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran 
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

d .  bi la terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi 
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat ·meminta penyedia untuk 
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal 
yang sedang menjadi perselisihan. 

23. DENDA 
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat 
wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini .  
PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan 
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan 
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini 
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan 
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan 
melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 
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25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan 
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak 
langsung dari SPK in i .  Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan 
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini .  
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BABVI 
BENTUK DOKUMEN LAIN 

A. BENTUK SURAT PESANAN (SP) 

{kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] 

SURAT PESANAN (SP) 
Nomor :  

----- 

PaketPeke8aan:  _ 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

----�nama Pejabat Pembuat Komitmen] 
____ _,_,(iabatan Pejabat Pembuat Komitmen] 
----�alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] 
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; 

berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK) 
, bersama in i  memerintahkan: 

----- 

----�nama Penyedia Barang] 
____ _..alamat Penyedia Barang] 
yang dalam hal ini diwakili oleh : _ 
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; 

nomor tanggal 

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

1 .  Rincian Barang: 

No Jenis Barang Satuan Kuantitas Harga Total 
Ukuran Satuan Herqe' 

·----- 

-- -····-- .. ·--·- .... ·-·-- .. --·-·-·--·---- 

_ ........ 
-··---·· 

2. Tanggal barang diterima : _ 

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 

4. Waktu penyelesaian : selama ,._ ) hari kalender/bulan/tahun dan 
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _ 

5. Alamat pengiriman barang : _ 

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa 
akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Ni lai 
Kontrak atau bagian tertentu dari Ni lai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan 
persyaratan dan ketentuan Kontrak. 

I Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak 
Pertambahan Ni lai) .  
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_____ , 20 

Untuk dan atas nama 
----- 

Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda tangan] 

[nama lengkapl 

[jabatan] 

NIP :  
----- 

Menerima dan menyetujui :  

Untuk dan atas nama nama Penyedia Barang] 
----� 

[tanda tangan] 

[nama lengkap wakil sah badan usahal 

[jabatan] 
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B. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA 

Keterangan 

1 .  Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan lnstruksi Kepada Penyedia 
( IKP) ,  Spesifikasi Teknis dan Gambar. 

2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan 
aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan 
diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dini lai sesuai dengan harga 
yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, 
pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, dan semua resiko, 
tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam SPK. 

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah 
kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga 
untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga 
mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 

5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan SPK harus dianggap telah 
termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada 
maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran 
yang terkait. 
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Standar Dokumen Pengadaan 

Pengadaan 
Jasa Konsultansi 

Sadan Usaha 

- Metoda Pengadaan Langsung - 
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)J 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 
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D O K U M E N  P E N G A D A A N  

Nomor: 
----- 

Tanggal: _ 

untuk 
Pengadaan 

Pejabat Pengadaan pada 

[SKPD]: _ 

Tahun Anggaran: _ 
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DAFTARISI 

UMUM 

UNDANGANPENGADAANLANGSUNG 

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 

lAMPIRAN 1 : SURAT PENAWARAN 

lAMPIRAN 2 : DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 

lAMPIRAN 3 :  DOKUMEN PENAWARAN BIAYA 

lAMPIRAN 4 :  PAKTA INTEGRITAS 

BAB VII BENTUK KONTRAK 

SURAT PERINTAH KERJA 

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM 

SPK 

BAB VII I  BENTUK DOKUMEN LAIN 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 

Standar Dokumen Pengadaan 

Jasa Konsultansi Badan Usaha 
(Metoda Pengadaan Langsung) 

B A B I  

BAB II 

BAB I l l  

BABIV 

BABV 

BABVI 
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B A B I  

UMUM 

A. Dokumen Pengadaan in i  disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: 

- Jasa 
Konsultansi : jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di 

berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir 
(brainware); 

KAK 

HPS 

LDP 

- Pejabat 
Pengadaan 

- PPK 

- SPMK 

Kerangka Acuan Kerja; 

Harga Perkiraan Sendiri ; 

Lembar Data Pengadaan; 

personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 
yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab 
atas pelaksanaan pekerjaan; 

Surat Perintah Mulai Kerja. 
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BAB II 

UNDANGANPENGADAANLANGSUNG 

I  CONTOH 

Nomor : 
-- 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada Yth. 

di 
----- 

[kop surat SKPDJ 

-----' _ ----- 20 

Perihal : Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Konsultansi Pejabat Pengadaan pada 
____ [SKPD] 

Dengan ini [perusahaan] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan 
Langsung paket pekerjaan Jasa Konsultansi sebagai berikut: 

1 .  Paket Pekerjaan 
Nama paket pekerjaan 
Lingkup pekerjaan 
Nilai total HPS : Rp ) 
Sumber pendanaan Tahun Anggaran __ 

2. Pelaksanaan Pengadaan 
Tempat dan a lamat :  [Ruang, Gedung, Lantai, Jafan, dst] 
T elepon/F ax 
Website 

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan biaya, secara 
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: 

No Ke iatan 
a. Pemasukan Dokumen 

Penawaran 
b. Pembukaan Dokumen 

Penawaran 
c. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi 

Bia ya 

d .  Penandatanganan SPK 

Hari/Tan al 

I s.d I 

I ------- 

I ------- 

__ / _ 

Waktu 
s.d -- 

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat 
Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen 
Penawaran. 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

Pejabat Pengadaan pada [SKPDJ 

[tanda tangan] 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[nama lengkap] 
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BAB I l l  
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 

A. Umum 

1 .  Lingkup 
Pekerjaan 

2. Sumber 
Dana 

3. Peserta 

4. Larangan 
Korupsi, 
Kolusi, dan 
Nepotisme 
(KKN) serta 
Penipuan 

5. Larangan 
Pertentanga 
n 
Kepentingan 

1 . 1  Peserta menyampaikan penawaran atas paket Jasa Konsultansi 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1 . 2  Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan dalam waktu 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

Pengadaan ini ·  dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana 
tercantum dalam LOP. 

Pengadaan Langsung penyedia Jasa Konsultansi ini dapat diikuti oleh 
peserta berbentuk badan usaha yang diundang dan diyakini mampu. 

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban 
untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan 
sebagai berikut: 
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan 

cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang 
bertentangan dengan Ookumen Pengadaan, dan/atau peraturan 
perundang-undangan; 

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan 
dalam Ookumen Pengadaan in i .  

4.2 Peserta yang menurut penilaian Pejabat Pengadaan terbukti 
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 . 1  
dikenakan sanksi sebagai berikut: 
a. sanksi pencantuman dalam Oaftar Hitam; 
b. gugatan secara perdata; dan/atau 
c. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan kepada 
PA/KPA. 

5 . 1  Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, 
dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. 

5.2 Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin 
perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam 
melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya. Oleh karena itu yang 
bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau 
terafiliasi. 

5 .3 Pegawai SKPO dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar 
tanggungan SKPO. 

B. Dokumen Pengadaan 

6. lsi Dokumen 
Pengadaan 

6 . 1  Ookumen Pengadaan meliputi : 
a. Umum; 
b. Undangan; 
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c. lnstruksi Kepada Peserta ( IKP) ;  
d .  Lembar Data Pengadaan (LOP); 
e. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 
f. Bentuk Dokumen Penawaran: 

1 )  Surat Penawaran; 
2) Surat Kuasa; 
3) Dokumen Penawaran Teknis; 
4) Dokumen Penawaran Biaya; 
5) Pakta lntegritas; 

g .  Bentuk Surat Perintah Kerja; 
h .  Bentuk Dokumen Lain: SPMK. 

6.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen 
Pengadaan ini .  Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran 
yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen 
Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta. 

6.3 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai 1s1 
Dokumen Pengadaan kepada Pejabat Pengadaan sebelum batas 
akhir pemasukan penawaran. 

6.4 Pejabat Pengadaan wajib menanggapi setiap permintaan 
penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis. 

C. Penyiapan Dokumen Penawaran 

7. Biaya dalam 
Penyiapan 
Penawaran 

8. Bahasa 
Penawaran 

9. Dokumen 
Penawaran 

Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian 
penawaran. 

8 . 1  Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa 
Indonesia. 

8.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran 
dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 

8 .3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai 
penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan 
penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa 
Indonesia. 

9 . 1  Dokumen Penawaran terdiri dari Administrasi, Teknis dan Biaya 
serta Pakta lntegritas. 

9 .2 Penawaran Administrasi, meliputi : 
a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; 

1 )  tanggal; 
2) masa berlaku penawaran; 
3) total biaya penawaran (dalam angka dan huruf); 
4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 
5) tanda tangan: 

a) direktur utama/pimpinan perusahaan; 
b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan 

yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta 
pendirian atau perubahannya; atau 

c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat 
yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau 
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b. Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada 
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian 
atau perubahannya (apabila dikuasakan). 

9 .3 Dokumen Penawaran Teknis, meliputi : 
a. Data pengalaman perusahaan, terdiri dari : 

1 )  data organisasi perusahaan, 
2) daftar pengalaman kerja sejenis 1 0  (sepuluh) tahun terakhir, 
3) uraian pengalaman kerja sejenis 1 0  (Sepuluh) tahun terakhir, 

diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi : 
nama pekerjaan yang dilaksanakan, l ingkup dan data 
pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi 
tugas, ni lai ,  dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan 
tahun). 

b. Pendekatan dan metodologi, terdiri dari : 
1 )  tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja, 
2) uraian pendekatan, metodologi dan program kerja, 
3) jadwal pelaksanaan pekerjaan, 
4) komposisi tim dan penugasan, 
5) jadwal penugasan tenaga ahl i .  

c. Kualifikasi tenaga ahl i ,  terdiri dari : 
1 )  Daftar Riwayat Hid up person ii yang diusulkan, 
2) surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan. 

d .  Dokumen lain yang dipersyaratkan. 

9.4 Penawaran Biaya terdiri dari : 
a. Rekapitulasi penawaran biaya; 
b. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); 
c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable 

cost); 
d. Dokumen lain yang dipersyaratkan. 
Keterangan: dokumen b,c,d tidak wajib dipenuhi untuk kontrak 
lumpsum. 
e. Pakta lntegritas; dan 
f. dokumen lain yang dipersyaratkan. 

1 0 . 1  Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta 
lntegritas. 

10 .2  Pakta lntegritas harus ditandatangani oleh: 
a. direktur utama/pimpinan perusahaan; 
b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang 

nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau 
perubahannya; atau 

c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat 
yang dibuktikan dengan dokumen otentik. 

1 0 . 3  Pakta lntegritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan 
dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme 
(KKN). 

10 .4  Pakta lntegritas dimasukkan dalam Dokumen Penawaran. 

1 1 . 1  Penawaran biaya ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. 
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1 1 . 2  [Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan 
dan lump sum, peserta mencantumkan harga satuan dan biaya 
total untuk tiap mata pembayaranlpekerjaan dalam Rincian Biaya 
Langsung Personil dan Non-Personil. Jika harga satuan ditu/is no/ 
atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran 
tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan 
yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.] 

[Untuk kontrak lump sum, apabila dipersyaratkan peserta 
mencantumkan harga satuan dan biaya total untuk tiap mata 
pembayaranlpekerjaan dalam Rincian Biaya Langsung Personil 
dan Non-Personil.J 

1 1 . 3  Biaya overhead, asuransi, dan keuntungan serta semua pajak, 
bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah harus dibayar oleh 
peserta untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi ini 
diperhitungkan dalam total biaya penawaran. 

12 .  Mata Uang 
Penawaran 
dan Cara 
Pembayaran 

13.  Masa 
Berlaku 
Penawaran 
dan Jangka 
Waktu 
Pelaksanaan 

14. Bentuk 
Dokumen 
Penawaran 

1 2 . 1  Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

12 .2  Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai 
dengan cara sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1 3 . 1  Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalarn 
LOP. 

13 .2  Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa 
berlakunya penawaran, Pejabat Pengadaan dapat meminta 
kepada peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa 
berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. 

1 3 . 3  Peserta dapat :  
a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; 
b. Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri 

secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 

13 .4  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak 
melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LOP. 

Ookumen Penawaran disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap 
dokumen asl i .  

D. Pemasukan Dokumen Penawaran 

15.  Penyampulan 1 5 . 1  Penyampulan Ookumen Penawaran dengan menggunakan 
dan metode 1 (satu) sampul. 
Penandaan 
Sampul 
Penawaran 

15 .2  Peserta memasukkan Ookumen Penawaran asli ke dalam 1 (satu) 
dan ditulis "Dokumen Penawaran", nama paket pekerjaan, nama 
dan alamat peserta serta ditujukan kepada Pejabat Pengadaan 
dengan alamat sebagaimana tercantum dalam LOP. 

16 .  Penyampaian Peserta menyampaikan langsung Ookumen Penawaran kepada 
Dokumen Pejabat Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam LOP. 
Penawaran 
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Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh 
Pejabat Pengadaan di tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum 
dalam LOP. 

Setiap penawaran yang diterima oleh Pejabat Pengadaan setelah 
batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan 
dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan 
tertutup (sampul tidak dibuka) disertai dengan bukti serah terima. 

E. Pembukaan Penawaran, Klarifikasi dan Negosiasi 

19 .  Pembukaan 
Penawaran 

20. Evaluasi 
Penawaran 

1 9 . 1  Ookumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

19 .2  Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Ookumen 
Penawaran, yang meliputi : 
a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku 

penawaran dan penawaran biaya; 
b. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada 

penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian 
atau perubahannya (apabila dikuasakan); 

c. dokumen penawaran teknis; 
d .  dokumen penawaran biaya; dan 
e. dokumen lain yang dipersyaratkan. 

20 . 1  Evaluasi penawaran di lakukan dengan metoda evaluasi kualitas. 

20.2 Sebelum evaluasi penawaran Pejabat Pengadaan melakukan 
koreksi aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan : 

[Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan 
dan lump sum: 
a. kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, 

harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan 
pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 

b. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah 
termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga 
satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong]. 

[Untuk kontrak lump sump: 
a. apabila ada perbedaan penulisan nilai biaya penawaran 

antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai 
dalam tulisan hurui; 

b. apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas 
sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui 
adalah nilai dalam tulisan angka; atau 

c. apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka 
penawaran dinyatakan gugur]. 

20.3 Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran 
langsung menggugurkan penawaran, namun total biaya terkoreksi 
yang melebihi HPS tidak menggugurkan penawaran sebelum 
di lakukan negosiasi biaya. Jika ni lai pagu anggaran sama dengan 
nilai HPS maka ni lai tersebut dijadikan patokan untuk 
menggugurkan penawaran biaya terkoreksi. 
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20.4 Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa dan 
membandingkan Ookumen Penawaran terhadap pemenuhan 
persyaratan yang diurut mulai dari tahapan penilaian persyaratan 
administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran biaya. 

20.5 Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selain yang disebutkan 
dalam IKP tidak diperbolehkan. 

20.6 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi : 
a .  evaluasi administrasi; 
b. evaluasi teknis; dan 
c. evaluasi biaya. 

20.7 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:  
a. Pejabat Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, 

mengganti dan/atau mengubah isi Ookumen Pengadaan in i ;  
b. Pejabat Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, 

mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Ookumen 
Penawaran; 

c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang 
sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang l ingkup 
serta kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalam Ookumen 
Pengadaan ini ,  tanpa ada penyimpangan yang bersifat 
penting/pokok yang mempengaruhi l ingkup, kualitas, dan 
hasil/kinerja pekerjaan; 

d.  para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi 
kepada Pejabat Pengadaan selama proses evaluasi; 

e. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya pengaturan 
bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pejabat 
Pengadaan dan/atau PPK dengan tujuan untuk menunjuk 
peserta, maka : 
1 )  peserta dimasukan dalam Oaftar Hitam baik badan usahanya 

beserta pengurusnya; 
2) Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain. 

20.8 Evaluasi Administrasi : 
. a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, 

apabila: 
1 )  syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan 

Ookumen Pengadaan dipenuhi/di lengkapi ; 
2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

a) ditandatangani oleh : 
(1) direktur utama/pimpinan perusahaan; 
(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan 

perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum 
dalam akte pendirian atau perubahannya; atau 

(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor 
pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik. 

b) mencantumkan penawaran biaya; 
c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang 

dari waktu sebagaimana tercantum dalam LOP; 
d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 

tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum 
dalam LOP; 

e) bertanggal. 
3) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap 

hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; 
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4) apabila peserta memenuhi persyaratan administrasi 
dilanjutkan dengan evaluasi teknis; 

5) apabila peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, 
Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain. 

20.9 Evaluasi Tekn is :  
a. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang 

ditetapkan. 
b. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara 

memberikan ni lai angka tertentu pada setiap kriteria yang dini lai  
dan bobot yang telah ditetapkan dalam Ookumen Pemil ihan, 
dengan ketentuan: 
1 )  unsur-unsur pokok yang dini lai adalah: 

a) pengalaman perusahaan (bobot ni lai antara 1 0  %  s.d 20 
%), 

b) pendekatan dan metodologi (bobot ni lai antara 20 % s.d 
40 %), 

c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50 % s.d 70 %); 
2) penilaian di lakukan sesuai pembobotan dari masing-masing 

unsur sebagaimana tercantum dalam LOP; 
3) bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pejabat 

Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan 
di laksanakan; 

c. Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaan dilakukan atas: 
1 )  pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan 

pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan 
dalam KAK untuk 1 0  (sepuluh) tahun terakhir; · 

2) pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi proyek 
mendapat tambahan ni lai ;  

3) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan 
mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang 
dilaksanakan, l ingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan 
secara singkat, lokasi, pemberi tugas, ni lai , dan waktu 
pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun); 

4) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang 
sedang dilaksanakan oleh peserta, disamping untuk 
mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk 
mengukur kemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutan 
dalarri melaksanakan tugasnya; · 

5) pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan 
referensi dari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja 
perusahaan peserta yang bersangkutan selama 1 0  (sepuluh) 
tahun terakhir; 

6) sub unsur Pengalaman Perusahaan yang dini lai adalah: 
a) pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan sejenis; 
b) pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan; 
c) pengalaman manajerial dan fasilitas utama; 
d) kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah 

tenaga ahli tetap; 
e) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. 

7) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pejabat 
Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LOP. 

d .  Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologi dilakukan atas: 
1 )  pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa 

layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas 
sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja; 
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2) sub unsur Pendekatan dan Metodologi yang dini lai adalah: 
a) pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam 

KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap 
tujuan proyek/kegiatan, l ingkup serta jasa konsultansi 
yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan 
dalam KAK), dan pengenalan lapangan; 

b) kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi : ketepatan 
menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang 
diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan 
KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, 
apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK 
khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan 
(person-month) tenaga ahl i ,  uraian tugas, jangka waktu 
pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, jenis 
keahlian serta jumlah tenaga ahl i  yang diperlukan, 
program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, 
organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan 
fasilitas penunjang; 

c) hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: 
anal isis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, 
perhitungan teknis, dan laporan-laporan; 

d) fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang 
diminta dalam KAK; 

e) gagasan baru yang diajukan oleh penyedia untuk 
meningkatkan kualitas keluaran yang di inginkan dalam 
KAK diberikan ni lai lebih; 

f) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. 
3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pejabat 

Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LOP. 

e. Kualifikasi Tenaga Ahli , penilaian dilakukan atas: 
1 )  tenaga ahl i  yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan 

dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta 
jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK; 

2) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang dini lai adalah: 
a) tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri 

atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara 
atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar 
negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan 
ijazah; 

b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan 
dalam KAK, didukung dengan referensi dari pengguna 
jasa. Bagi tenaga ahl i yang diusulkan sebagai 
pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team 
leader/co team leader) dini lai pula pengalaman sebagai 
pemimpin/wakil pemimpin tim. Ketentuan penghitungan 
pengalaman kerja profesional dilakukan sebagai berikut : 
( 1 )  tidak boleh terjadi tumpang tindih (overlap), bila 

terjadi overlap yang dihitung hanya salah satu, 
(2) apabila terdapat perhitunqan bulan menurut Pejabat 

Pengadaan lebih kecil dari yang tertulis dalam 
penawaran, maka yang diambil adalah perhitungan 
Pejabat Pengadaan. Apabila perhitungan Pejabat 
Pengadaan lebih besar dibandingkan dengan yang 
tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah 
yang tertulis dalam penawaran, 
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(3) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional 
ditul is secara lengkap tanggal, bulan, dan tahunnya, 
maka pengalaman kerja akan dihitung secara penuh 
(kecuali bi la terjadi overlap, maka bulan yang overlap 
dihitung satu kali), 

(4) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional 
ditulis bulan dan tahunnya saja (tanpa tanggal), maka 
pengalaman kerja yang dihitung adalah total bulannya 
dikurangi 1 (satu) bulan, 

(5) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional 
ditulis tahunnya saja (tanpa tanggal dan bulan), maka 
pengalaman kerja yang dihitung hanya 25 % dari total 
bulannya, 

(6) kesesuaian l ingkup pekerjaan dan posisi pengalaman 
kerja profesional dibandingkan dengan yang 
dipersyaratkan dalam KAK, dini la i  dengan kriteria 
sebagai berikut: 
(a) l ingkup pekerjaan : 

i . sesuai 
i i .  menunjang 
i i i .  terkait 

(b) pos is i :  
i .  sesuai 
i i .  tidak sesuai 

(c) ni lai masing-masing kriteria ditetapkan oleh 
Pejabat Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan 
yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang 
tercantum dalam LOP'. 

(7) bulan kerja profesional yang didapatkan dari 
angka (3), (4), dan (5) dikalikan dengan nilai 
kesesuaian l ingkup pekerjaan dan posisi yang 
didapatkan dari angka (6), 

(8) total seluruh bulan kerja profesional dibagi dengan 
angka 12  sehingga didapatkan jangka waktu 
pengalaman kerja profesional seorang tenaga ahl i .  

(9) Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional 
tenaga ahl i dicantumkan dalam LOP 

c) sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak 
yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengan 
keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK; 

d) lain-lain : penguasaan bahasa lnggris, bahasa Indonesia 
(bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek 
pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan 
kondisi (custom) setempat. Person ii yang 
menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas 
diberikan nilai lebih tinggi; 

e) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. 
3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pejabat 

Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LOP. 

4) Tingkat pendidikan tenaga ahl i yang kurang dari tingkat 
pendidikan yang dipersyaratkan dalam KAK tidak diberi ni lai .  

5) Kualifikasi dari tenaga ahl i  yang melebihi dari kualifikasi yang 
dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan ni lai .  

f. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis 
(passing grade) sebagaimana yang tercantum dalam LOP. 
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g. Apabila peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat 
Pengadaan mengundang peserta lain. 

20 . 10  Evaluasi Biaya : 
a. Evaluasi biaya dilakukan terhadap peserta yang lulus ambang 

batas nilai teknis. 
b. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dini lai dalam evaluasi 

penawaran biaya dilakukan terhadap: 
1 )  kewajaran biaya pad a Rincian Biaya Langsung Person ii 

(remuneration); 
2) kewajaran penugasan tenaga ahli ; 
3) kewajaran penugasan tenaga pendukung; 
4) kewajaran biaya pad a Rincian Biaya Langsung Non 

Personil (direct reimbursable cost). 

2 0 . 1 1  Dalam melakukan evaluasi, Pejabat Pengadaan melakukan 
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan 
biaya yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. 

2 1 . 1  Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh Pejabat 
Pengadaan dengan: 
a. direktur utama/pimpinan perusahaan; 
b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan 

yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte 
pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat 
kuasa); 

c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat 
yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau 

d.  pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili 
perusahaan yang bekerja sama. 

2 1 . 2  Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk: 
a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan 

memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan 
tenaga ahl i dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, 
serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas 
pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja 
yang optimal; 

b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif 
dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai 
dengan penawaran teknis yang diajukan penyedia. 

2 1 . 3  Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi 
terutama: 
a. l ingkup dan sasaran jasa konsultansi; 
b. cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja; 
c. kualifikasi tenaga ahli ;  
d .  organisasi pelaksanaan; 
e. program al ih pengetahuan; 
f. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
g .  jadwal penugasan personil; dan 
h.  fasilitas penunjang. 

2 1 . 4  Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi 
terutama: 
a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; 
b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan 
c. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di 

pasaran. 
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2 1 . 5  Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan 
berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor 
pajak penghasilan tenaga ahl i  konsultan yang bersangkutan, 
dengan ketentuan: 
a. biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 3,2 (tiga 

koma dua) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahl i  tetap 
dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan 
yang diterima oleh tenaga ahl i tidak tetap berdasarkan 
perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti 
setor pajak penghasilan tenaga ahl i konsultan yang 
bersangkutan; 

b. unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang 
dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam LOP 

2 1 . 6  Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga pendukung 
(tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti: tenaga 
survey, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkan 
harga pasar tenaga pendukung tersebut. 

2 1 . 7  Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya 
terkoreksi yang melebihi pagu anggaran, agar didapatkan total 
penawaran biaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS, tanpa 
mengurangi kualitas penawaran teknis. 

2 1 . 8  Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya Langsung 
Non-Personil yang dapat diganti (direct reimbursable cost) 
dan/atau Biaya Langsung Personil (remuneration) yang dini lai 
tidak wajar berdasarkan ketentuan pada angka 21 .5 ) .  

2 1 . 9  Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan negosiasi teknis 
dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total 
penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu 
anggaran. 

2 1 . 1 0  Apa bi la klarifikasi dan negosiasi dengan peserta tidak tercapai 
kesepakatan, maka penawarannya dinyatakan gugur dan 
Penunjukan Langsung dinyatakan gagal. 

2 1 . 1 1  Pejabat Pengadaan membuat Serita Acara Hasil Klarifikasi dan 
Negosiasi. 

F. Pembuatan Serita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL), Penetapan dan 
Pengumuman Penyedia 

22. Pembuatan 
BAH PL 

22.1  BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil penawaran serta 
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan. 

22.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut: 
a. nama dan alamat penyedia; 
b. hasil evaluasi penawaran; 
c. ambang batas ni lai teknis; 
d .  biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari 

peserta; 
e. hasil klarifikasi dan negosiasi; 
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f. pagu anggaran dan HPS; 
g .  metoda evaluasi yang digunakan; 
h .  unsur-unsur yang dievaluasi; 
i . rumus yang dipergunakan; 
j . keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai 

hal ikhwal pelaksanaan Penunjukan Langsung; 
k. tanggal dibuatnya Serita Acara. 

23 . 1  Pejabat Pengadaan membuat Surat Penetapan Penyedia 
berdasarkan BAH PL untuk ni lai sampai dengan 
Rp50.000.000,00 (l ima puluh juta rupiah). 

23.2 Penetapan penyedia harus memuat: 
a. nama paket pekerjaan dan ni lai total HPS; 
b. nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau 

harga penawaran terkoreksi; 
c. biaya hasil negosiasi; 
d .  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
e. Hasil evaluasi penawaran. 

23.3 Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan penyedia 
adalah: 
a. Dokumen Pengadaan beserta adendum (apabila ada); 
b. BAHPL; dan 
c. Dokumen Penawaran dari penyedia yang telah diparaf 

Pejabat Pengadaan dan penyedia. 

Pejabat Pengadaan mengumumkan penyedia di website sebaqairnana 
tercantum dalam LOP dan papan pengumuman resmi untuk 
masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya: 
a. nama paket pekerjaan dan ni lai total HPS; 
b. nama dan alamat penyedia; 
c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; 
d .  hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
f. Hasil evaluasi. 

G. Pengadaan Langsung Gagal 

25. Pengadaan 
Langsung 
Gaga I 

25.1  Pejabat Pengadaan menyatakan rengadaan Langsung gagal, 
apabila: 
a .  peserta tidak memasukan Dokumen Penawaran; 
b. peserta tidak lulus evaluasi penawaran; atau 
c. penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta 

melampaui pagu anggaran. 

25.2 PA/KPA sebagaimana yang tercantum dalam LOP menyatakan 
Pengadaan Langsung gagal, apabila: 
a.  PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LOP sependapat 

dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPK 
karena proses Pengadaan Langsung tidak sesuai dengan 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;  

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang 
melibatkan Pejabat Pengadaan dan/atau PPK ternyata 
benar; 
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c. dugaan KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Langsung 
dinyatakan benar oleh pihak berwenang; 

d .  Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan 
Presiden No. 54 Tahun 201 O; 

e. pelaksanaan Pengadaan Langsung tidak sesuai atau 
menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau 

f. peserta mengundurkan dir i .  

Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LOP 
menyatakan Pengadaan Langsung gagal, apabila Pengaduan 
masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau 
KPA, ternyata benar. 

25.3 Setelah Pengadaan Langsung dinyatakan gagal, maka Pejabat 
Pengadaan mengundang peserta lain. 

H. Penandatanganan SPK 

26. Penanda 
tanganan 
SPK 

26.1  PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi 
Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan SPK. 

26.2 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK meliputi 
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta 
membubuhkan paraf pada setiap lembar. 

26.3 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 
a.  sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli , terdiri dari: 

1 )  kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada 
bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 

2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada 
bagian yang ditandatangani oleh PPK; 

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila 
diperlukan. 

26.4 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama 
penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta 
Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

26.5 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak 
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana 
dimaksud pada angka 26.4, dapat menandatangani kontrak, 
sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah 
dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta 
Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani SPK. 
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BAB IV 
LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP) 

A. Lingkup 
Pekerjaan 

1 .  Pejabat Pengadaan: 

[diisi nama Pejabat Pengadaan, contoh: Pejabat Pengadaan 
LKPPJ 

2. Alamat Pejabat Pengadaan: 

3. Website: 

4. Nama paket pekerjaan: _ 

5. Uraian singkat pekerjaan: _ 

[diisi uraian secara singkat dan jelas pekerjaanl kegiatan yang 
dilaksanakan] 

6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 
( ) hari kalender. 
[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan] 

B. Sumber Dana Pekerjaan in i  dibiayai dari sumber pendanaan: _ 
Tahun Anggaran _ 
[diisi sumber dana dan tahun anggarannya sesuai dokumen 
anggaran untuk pembiayaannya] 

C. Mata Uang 
Penawaran 
dan Cara 
Pembayaran 

2. Pembayaran dilakukan dengan cara _ 
[diisi pembayarannya dilaksanakan secara 
berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan 
secara sekaligus]. 

bulanan, 
(termin), atau 

1 .  Mata uang yang digunakan 
[diisi Rupiah atau mata uang /ainnya apabila dilaksanakan diluar 
negeri] 

D. Masa 
Berlakunya 
Penawaran 
dan Jangka 
Waktu 
Pelaksanaan 

E. Pemasukan 
dan 
Pembukaan 
Dokumen 
Penawaran 

1 .  Masa berlaku penawaran selama ( ) 
hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 
[diisi dengan memperhitungkan awal pemasukan penawaran 
sampai dengan penandatanganan kontrak] 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan __ ( ) hari 
kalender sejak diisi "penandatanganan Kontrak" atau 

2. "SPMK'J 

Hari 
Tanggal 
Pukul 
Tern pat 
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Babat unsur-unsur pokok yang dini lai :  
1 .  Unsur Pengalaman Perusahaan : % 

a. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan 
referensi, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang 
bersangkutan selama 1 0  (sepuluh) tahun terakhir dan dapat 
dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit 
referensi. 

b. Apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak dini la i .  
c. Apabila di lengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka 

penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam. 
d.  Sub unsur pengalaman melaksanakan prayek/kegiatan sejenis, 

dengan bobot sub unsur %, dan ketentuan penilaian sub 
u n s u r :  
1 )  memiliki � __ paket pekerjaan sejenis dalam waktu 1 0  

(sepuluh) tahun diberi ni lai : _ 
2) memiliki __ s.d __ paket pekerjaan sejenis dalam waktu 

1 0  (sepuluh) tahun diberi ni lai :  _ 
3) memil ik i < __ paket pekerjaan sejenis dalam waktu 1 0  

(sepuluh) tahun diberi ni lai :  _ 
4) Ni lai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman 

melaksanakan proyek/kegiatan sejenis = NILAI BOBOT sub 
unsur pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis. 

5) proyek/kegiatan yang sejenis adalah 
______ ___,_deskripsikan dengan jelas]. 

e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan, 
dengan bobot sub unsur %, dan ketentuan penilaian sub 
u n s u r :  
1 )  memiliki � __ paket pekerjaan di lokasi proyek/kegiatan 

dalam waktu 1 O (sepuluh) tahun oiberi ni lai :  
------ 

2) memil iki s.d paket pekerjaan di lokasi 
proyek/kegiatan dalam waktu 1 0  (sepuluh) tahun diberi ni lai :  

3) memil iki < __ paket pekerjaan di lokasi proyek/kegiatan 
dalam waktu 1 0  (sepuluh) tahun diberi n i l a i :  

------ 
4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman 

melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan = NILAI BOBOT sub 
unsur pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan. 

f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama, dengan 
bobot sub unsur %, dan ketentuan penilaian sub unsur : 
1 )  memiliki � __ pengalaman manajerial dan fasilitas utarna 

dalam waktu 1 0  (sepuluh) tahun diberi nilai : _ 
2) memiliki __ s.d __ pengalaman manajerial dan fasilitas 

utama dalam waktu 1 0  (sepuluh) tahun diberi ni lai :  

3) memil iki < __ pengalaman manajerial dan fasilitas utama 
dalam waktu 1 0  (sepuluh) tahun diberi nilai : _ 

4) Ni lai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman 
manajerial dan fasilitas utama = NILA! BOBOT sub unsur 
pengalaman manajerial dan fasilitas utama. 

g .  Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah 
tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur %, dan 
ketentuan penilaian sub unsur : 
1 )  memiliki � __ orang tenaga ahli tetap yang digunakan untuk 

melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 1 0  (sepuluh) tahun 
diberi ni lai :  

------ 
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2) memiliki __ s.d __ orang tenaga ahl i  tetap yang digunakan 
untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 1 0  (sepuluh) 
tahun diberi nilai : 

------ 

3) memiliki < __ orang tenaga ahl i  tetap yang digunakan untuk 
melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 1 0  (sepuluh) tahun 
diberi ni lai :  

------ 

4) Ni lai yang didapatkan X bobot sub unsur kapasitas perusahaan 
dengan memperhatikan jumlah tenaga ahl i tetap = NILAI 
BOBOT sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama. 

h. {sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. 
1 .  Total bobot seluruh sub unsur = 100 % 
j .  Total N ILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobot unsur 

Pengalaman Perusahaan = NILAI PENGALAMAN 

PERUSAHAAN. 

2. Unsur Pendekatan dan Metodologi : % 

a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam 
KAK, dengan bobot sub unsur %, dan ketentuan 
penilaian sub unsur : 
1 )  apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai, diberi ni lai : _ 
2) apabila menyajikan namun dini lai  kurang sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai, diberi ni lai :  _ 
3) apabila tidak menyajikan, diberi ni lai :  _ 
4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pemahaman atas 

jasa layanan yang tercantum dalam KAK = NILAI BOBOT sub 
unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam 
KAK. 

b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur 
___ %, dan ketentuan penilaian sub unsur :  
1 )  apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai, diberi ni lai : _ 
2) apabila menyajikan namun dini lai  kurang sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai, diberi ni lai : _ 
3) apabila tidak menyajikan, diberi ni lai :  _ 
4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabi/a ada] 
5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur kualitas metodologi = 

NILAI BOBOT sub unsur kualitas metodologi. 
c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur 

___ %, dan ketentuan penilaian sub u n s u r :  
1 )  apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai, diberi ni lai :  _ 
2) apabila menyajikan namun dini lai  kurang sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai, diberi ni lai :  
------ 

3) apabila tidak menyajikan, diberi ni lai : _ 
4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
5) Ni lai yang didapatkan X bobot sub unsur hasil kerja 

(deliverable) = NILAI BOBOT sub unsur hasil kerja 
(deliverable). 

d. Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan 
yang diminta dalam KAK, dengan bobot sub unsur %, 
dan ketentuan penilaian sub u n s u r :  
1 )  apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai, diberi ni lai : 
------ 

2) apabila menyajikan namun dini lai  kurang sesuai dengan tujuan 
yang akan dicapai, diberi ni lai : _ 
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3) apabila tidak menyajikan, diberi ni lai :  _ 
4) {sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
5) Ni lai yang didapatkan X bobot sub unsur fasilitas pendukung 

dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK = 

NILA! BOBOT sub unsur fasilitas pendukung dalam 
melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK. 

e. Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk 
meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK, 
dengan bobot sub unsur %, dan ketentuan penilaian sub 
u n s u r :  
1 )  apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai, diberi ni lai :  _ 
2) apabila menyajikan namun dini la i  kurang sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai , diberi ni lai :  _ 
3) apabila tidak menyajikan, diberi ni lai : _ 
4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur gagasan baru yang 

diajukan oleh peserta untuk rneninqkatkan kualitas keluaran 
yang di inginkan dalam KAK = NILA! BOBOT sub unsur 
gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan 
kualitas keluaran yang di inginkan dalam KAK. 

f. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. 
k. Total bobot seluruh sub unsur = 100 % 
I. Total N ILA! BOBOT seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan 

dan Metodologi = NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI. 

3. Unsur Kualifikasi Tenaga A h l i :  %  
a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur 

___ %, dan ketentuan penilaian sub unsur :  
1 )  �  tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi ni lai :  

2) < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi ni lai :  

3) Ni la i  yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan = 
NILA! BOBOT sub unsur tingkat pendidikan. 

b .  Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan 
dalam KAK, dengan bobot sub unsur %, dan ketentuan 
penilaian sub unsur : 
1 )  dukungan referensi : 

a) apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan 
kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, 
maka pengalaman kerja diberikan penilaian, 

b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberikan 
peni laian, 

c) apabi la melampirkan referensi namun terbukti tidak benar, 
maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar 
Hitam. 

2) perhitungan bulan kerja tenaga ahl i ,  yang dihitung berdasarkan 
ketentuan yang tercantum dalam IKP, 

3) l ingkup pekerjaan : 
a) sesuai, diberi ni lai : _ 
b) menunjang, diberi ni lai :  _ 
c) terkait, diberi ni lai :  _ 
a) l ingkup pekerjaan yang : 

i . sesuai adalah : ...... deskripsikan dengan jelas]. 
i i .  menunjang adalah : [deskripsikan dengan jelas]. 
i i i .  terkait adalah : deskripsikan dengan jelas]. 
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4) pos is i :  
a) sesuai, diberi ni lai : _ 
b) tidak sesuai, diberi n i l a i :  _  
b) posisi yang : 

i .  sesuai adalah : deskripsikan dengan jelas]. 
i i .  tidak sesuai adalah : [deskripsikan dengan jelas]. 

5) perhitungan bulan kerja X nilai l ingkup pekerjaan X nilai posisi 
= jumlah bulan kerja profesional 

6) ni lai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 
1 2  =  jangka waktu pengalaman kerja profesional 

7) ni lai jangka waktu pengalaman kerja profesional : 
a) memil iki � __ tahun pengalaman kerja profesional, diberi 

n i l a i :  
------ 

b) memiliki __ s.d __ tahun pengalaman kerja profesional, 
diberi ni lai :  

------ 
c) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
d) memil iki < __ tahun pengalaman kerja profesional, diberi 

n i l a i :  ------ 
8) ni lai jangka waktu pengalaman kerja profesional yang 

didapatkan X bobot sub unsur pengalaman kerja profesional 
seperti yang disyaratkan dalam KAK = NILAI BOBOT sub 
unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan 
dalam KAK. 

c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, dengan bobot sub unsur 
%, dan ketentuan penilaian sub unsur :  

--- 
1 )  memil iki ,  diberi n i l a i :  _  
2) tidak memil iki ,  diberi ni lai : _ 
3) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
4) ni la i  yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat 

keahlian/profesi = NILAI BOBOT sub unsur sertifikat 
keahlian/profesi. 

d .  Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobot 
sub unsur %, dan ketentuan penilaian sub unsur : 
1 )  penguasaan bahasa asing [apabila dibutuhkan], diberi ni lai : 

2) penguasaan bahasa setempat {apabila dibutuhkan], diberi nilai 

3) penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing [apabila 
dibutuhkan], diberi ni lai : _ 

4) aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, 
dan kondisi (custom) setempat, diberi nilai : -----� 

5) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ede] 
6) total ni lai yang didapatkan X bobot sub unsur lain-lain = NILAI 

BOBOT sub unsur lain-lain. 
m. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %. 

n. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur = N ILAI 1  (SATU) ORANG 
TENAGA AHLI .  

o. [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu) maka setiap 
tenaga ahli harus diberi bobot]Bobot tenaga ahli : 
1) Tenaga Ahli 1 (Team Leader), diberi bobot = _ 

2) Tenaga Ahli 2 (. , diberi bobot = _ 

3) dan seterusnya 
p. Ni la i  1  (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahl i = NILAI 

BOBOT tenaga ahl i 
q .  Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahl i X bobot unsur Kualifikasi 

Tenaga A h l i =  NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI. 
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4. Ni lai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN + 

NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI 
TENAGA AHLI 

5. Ambang batas nilai teknis (passing grade) = _ 

Jangka waktu pelaksanaan Evaluasi Biaya : 
_______ s.d _ 
[tuliskan tanggal bu/an dan tahun] 

Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut: 

1 (satu) bulan : __ (.__ _,) hari kerja 
1 (satu) hari kerja : __ ( ) jam kerja 
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BABV 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

Uraian Pendahuluan1  

1 .  Latar Belakang 

2. Maksud dan 
Tujuan 

3. Sasaran 

4. Lokasi Kegiatan 

5. Sumber 
Pendanaan 

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: 

6. Nama dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen: _ 
Organisasi 
Pejabat Pembuat Satuan Kerja: _ 
Komitmen 

Data Penunjang2 

7. Data Dasar 

8. Standar Teknis 

9. Studi-Studi 
Terdahulu 

10 .  Referensi Hukum 

Ruang Lingkup 

1 1 .  Lingkup 
Kegiatan 

12 .  Keluaran
3 

13 .  Peralatan, 
Material, 
Personil dan 
Fasilitas dari 
Pejabat 
Pembuat 
Komitmen 

1 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain. 
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14. Peralatan dan 
Material dari 
Penyedia Jasa 
Konsultansi 

15 .  Lingkup 
Kewenangan 
Penyedia Jasa 

16.  Jangka Waktu 
Penyelesaian 
Kegiatan 

17 .  Personil Posisi 

Tenaga Ahli : 

Kualifikasi Jumlah 
Orang Bulan4 

18 .  Jadwal Tahapan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

19 .  Laporan 
Pendahuluan 

20. Laporan 
Bulanan 

Tenaga Pendukung Uika ada): 

La po ran 

Laporan Pendahuluan memuat: _ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: <�---�) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak ( _,) 
buku laporan. 

Laporan Bulanan memuat: _ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: <�---�) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak _ ( _,) 
buku laporan. 

21 .  Laporan Antara Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: 

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _ ( _,) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak _ ( _,) 
buku laporan. 

22. Laporan Akhir Laporan Akhir memuat: _ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: ( ) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak _ ( ) 
buku laporan dan cakram padat (compact disc) (jika diperlukan). 

4  Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran jurnlah orang bulan tidak boleh dicanturnkan. 
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Hal-Hal Lain 
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus 
dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali 
ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan 
keterbatasan kompetensi dalam negeri. 

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan 
untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan 
berikut harus dipatuhi :  

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: 

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk 
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih 
pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat 
Komitmen berikut: 
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BABVI 

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 

LAMPIRAN 1 : SURAT PENAWARAN 

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA 

C O N  T O H  

{Kap Surat Badan Usaha] 

Nomor 
Lampiran 

20 
------ 

Kepada Yth.: 
Pejabat Pengadaan pada [SKPDJ 
{diisi oleh Pejabat Pengadaan] 
di 

Perihal : Penawaran Pekerjaan [nama pekerjaan diisi o/eh Pejabat 
Pengadaan] 

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _ 
tanggal dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, 
dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan [diisi 
oleh Pejabat Pengadaan] sebesar Rp ( � 

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum 
dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. 

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan selama __ ( hari kalender. 

Penawaran ini berlaku selama 
tanggal surat penawaran in i .  

hari kalender sejak 

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 
1 .  [Surat Kuasa, apabila ada]; 
2. Pakta lntegritas; 
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : 

a. Data Pengalaman Perusahaan, terdiri dari : 
1 )  Data Organisasi Perusahaan; 
2) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 1 0  (sepuluh) tahun terakhir; 
3) Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 1 0  (sepuluh) tahun terakhir; 

b. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari : 
1 )  Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja; 
2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja; 
3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
4) Komposisi tim dan penugasan; 
5) Jadwal penugasan tenaga ahl i ;  

c. Kualifikasi Tenaga Ahl i ,  terdiri dar i :  
a. Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan; 
b. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan; 
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4. Dokumen Penawaran Biaya,yang terdiri dari : 
a. Rekapitulasi Penawaran Biaya 
b. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) 
c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost) 

5. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]. 

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap 
dokumen asl i .  

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini ,  maka kami menyatakan sanggup dan 
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 

PT/CV/Firma 
�������� 

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jabatan 
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[Kop Surat Badan Usa� C O N  T O  H  -  1  

SURAT KUASA 

Nomor :  
----- 

Yang bertandatangan di  bawah in i :  
Nam a 
Alamat Perusahaan: 
Jabatan [Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan] 

_____________ [nama PT/CV/Firma] 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. _ 
[No. Akta Notaris] tanggal [tanggal penerbitan Akta] Notaris _ 
{nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai 
Pemberi Kuasa, 

memberi kuasa kepada : 
Nam a *) 
Alamat 
Jabatan 
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. 

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk: 
1. [menandatangani Surat Penawaran;J 
2. [menandatangani Pakta lntegritas;] 
3. [menandatangani SPK.J 
Surat kuasa ini tidak dapat di l impahkan lagi kepada orang lain. 

20 
------- 

Penerima Kuasa 

(nama dan jabatan) 

Pemberi Kuasa 

(nama dan jabatan) 

*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya 
tercantum da/am akta pendirian atau perubahannya. 
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CONTOH-2 

{Kap Surat Badan Usaha] 

SURAT KUASA 

Nomor :  
----- 

Yang bertandatangan di  bawah in i :  
Nam a 
Alamat Perusahaan: 
Jabatan [Direktur Utama/Pimpinan 

Perusahaan!Kepala Cabang] [nama PT/CV/Firma] 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. _ 
[No. Akta Notaris] tanggal [tanggal penerbitan Akta] Notaris _ 
[nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai 
Pemberi Kuasa, 

memberi kuasa kepada: 
Nam a 
Alam at 
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. 

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk: 
1 .  [menghadiri pembukaan penawaran;J 
2. [menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya] 
3. , dst.J 

Surat kuasa ini tidak dapat di l impahkan lagi kepada orang lain. 

20 
------- 

Penerima Kuasa 

(nama) 

Pemberi Kuasa 

(nama dan jabatan) 
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LAMPIRAN 2 : DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 

1 .  BENTUK DATA ORGANISASI PERUSAHAAN 
C O N T O H  

DATA ORGANISASI --------- PT/CV/Firma] 

{cantumkan uraian ringkas (kurang /ebih 2 (dua) halaman) mengenai latar belakang dan 
organisasi peserta dan penanggung jawab yang ditugaskan untuk mengelola pekerjaan jasa 
konsu/tansi ini]. 

2. BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10  (SEPULUH) TAHUN 
TERAKHIR 

I  C O N T O H  

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 
1 0  (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR 

No. 
Pengguna Jasa/ Nama Paket Lingkup 

Peri ode 
Orang Nilai 

Sumber Dana Pekerjaan Layanan Bulan Kontrak 

1 2 3 4 5 6 7 

Keterangan isi kolom : 
1 .  Nomor urut 
2. Nama instansi pengguna jasa dan sumber dana 
3. Nama paket pekerjaan 
4. Jenis l ingkup layanan jasa konsultansi 
5. Jangka waktu layanan 
6. Jumlah orang bulan yang digunakan 
7. Ni lai kontrak pekerjaan 
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3. BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR 

I  C O N T O H  I  
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 

10  (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR 

1 .  Penaauna Jasa 

2. Nama Paket Pekerjaan 

3. Lingkup Prociuk Utama 

4. Lokasi Proyek 

5. Ni lai Kontrak 

6. No. Kontrak 

7. Waktu Pelaksanaan 

8. Jumlah tenaga ahl i :  Tenaga Ahli Asing _ Orang Bulan 
Tenaqa Ahli Indonesia Oranq Bulan 

4. BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN 
PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK 

C O N T O H  

a. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA 

[cantumkan dan je/askan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkan terhadap 
Kerangka Acuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan 
jasa konsultansi ini, misalnya meniadakan kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau 
menambahkan kegiatan lain, atau mengusu/kan pentahapan kegiatan yang berbeda. 
Saran tersebut di atas harus disampaikan secara singkat dan padat.J 

b. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG 
DARI PPK 

[tanggapi perihal penyediaan pera/atan/material/personillfasilitas pendukung o/eh 
Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Dokumen Pemilihan ini meliputi antara lain 
ljika ada): dukungan administrasi, ruang kerja, trensportssi /aka/, peralatan, data, dan 
lain-lain] 
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5. BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA 

I C O N T O H  I  

[Untuk Pejabat Pengadaan: Untuk paket pekerjaan yang sangat sederhana tidak perlu 
disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan] 

[Pendekatan teknis, metodologi dan program kerja adalah kriteria pokok dari Penawaran 
Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detil penawaran teknis (misalnya 50 (lime 
puluh) halaman, termasuk gambar kerja dan diagram) yang dibagi menjadi tiga bab berikut: 

a) Pendekatan T eknis dan Metodologi, 
b) Program Kerja, dan 
c) Organisasi dan Personil 

a) Pendekatan Teknis. Dalam bab ini jelaskan pemahaman peserta terhadap tujuan 
proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan, metodologi kerja dan 
uraian detil mengenai keluaran. Peserta harus menyoroti permasalahan yang sedang 
dicarikan jalan keluarnya, dah menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk 
menyelesaikan permasalahan. Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang diusulkan 
dan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan. 

b) Program Keria. Dalam bab ini usu/kan kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan, 
substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya, target (termasuk 
persetujuan sementara dari Pejabat Pembuat Komitmen), dan tanggal jatuh tempo 
penyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusu/kan harus konsisten dengan 
pendekatan teknis dan metodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka 
Acuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Daftar 
hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan. Program kerja in! 
harus konsisten dengan Data Teknis-6 mengenai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. 

c) Organisasi dan Personil. Dalam bab ini usu/kan struktur dan komposisi tim. Peserta herus 
menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ehli inti sebagai penanggung 
jawab, dan tenaga pendukung. 
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6.BENTUKJADWALPELAKSANAANPEKERJAAN 
C O N T O H  

JADWALPELAKSANAANPEKERJAAN 

No. Kegiatan1 Bulan ke-2 

Keterangan 
I II I l l  IV v dst. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN 

C O N  T O H  

KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN 
(DAFTAR PERSONIL) 

Tenaga Ahli 
(Personil Inti) 

Nam a Tenaga Ahli Lingkup Posisi Uraian 
Jumlah 

Perusahaan Orang 
Person ii Lokal/Asing Keahlian Diusulkan Pekerjaan 

Bulan 

Tenaga Pendukung 
(Personil lainnya) 

Nam a Tenaga Ahli Lingkup Posisi Uraian 
Jumlah 

Perusahaan Orang 
Person ii Lokal/Asing Keahlian Diusulkan Pekerjaan 

Bulan 

·1 Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, laporan antara, clan laporan 
akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang 
ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan 
secara terpisah berdasarkan tahapannya 

2 Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalarit�I 'loo�EIDil6t:rtgadaan 
Jasa Konsultansi Badan Usaha 
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8. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLl
1  

C O N  T O H  

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI 

Nam a Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok)" 
No. 

Person ii 
Orang Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1  1 2  n  

Nasional 

1 
2 

n 
Subtotal 

Asing 

1 
2 

n 
Subtotal 

Total 

Masukan I Masukan Paruh-Waktu 
Pen uh- 
Waktu � 

Untuk Tenaga Ahli pengisian rnasukan harus rnencanturnkan narna personil, untuk Tenaga Pendukung cukup 
dicanturnkan posisi, rnisalnya juru garnbar, staf adrninistrasi, dan sebagainya. 

2 Masukan personil dihitung dalarn bulan dirnulai sejak penugasan. 
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9. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL YANG DIUSULKAN 

C O N  T O H  

Daftar Riwayat Hidup 

1 .  Posisi yang diusulkan 

2. Nama Perusahaan 

3. Nama Personil 

4. Tempat!Tanggal Lahir 

5. Pendidikan (Lembaga pendidikan, 
tempat dan tahun tamat belajar, 
dilampirkan rekaman ijazah ) 

6. Pendidikan Non Formal 

7 .Penguasaan Bahasa lnggris 
dan bahasa Indonesia 

8. Pengalaman Kerja 1 

Tahun ini 
a. Nama Proyek 
b.Lokasi Proyek 
c. Pengguna Jasa 
d.  Nama Perusahaan 
e. Uraian Tugas 
f. Waktu Pelaksanaan 
g.  Posisi Penugasan 
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan 
i . Surat Referensi dari Pengguna Jasa 

Tahun sebelumnya 

a. Nama Proyek 
b .Lokasi  Proyek 
c. Pengguna Jasa 
d.  Nama Perusahaan 
e. Uraian Tugas 
f. Waktu Pelaksanaan 
g. Posisi Penugasan 
h.  Status Kepegawaian pada Perusahaan 
i .  Surat Referensi dari Pengguna Jasa : _ 

dst. 

9. Status kepegawaian pada perusahaan i n i :  _  

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung 
jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau 
sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses Penunjukan Langsung atau 
dikeluarkan jika sudah dipekerjakan. 

1  Setiap pengalarnan kerja yang dicanturnkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan. 
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20 
--- 

Yang membuat pernyataan, 

( ) 
[nama je/as] 

Mengetahui: 
----�nama Penyedia Jasa Konsultansi] 

( _, 

[nama je/as wakil sah] 

Standar Dokumen Pengadaan 
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10 .  BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN 

I  C O N T O H  I  

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN 

Yang bertanda tangan dibawah in i :  

N a m  a  
Alamat 

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa 
konsultansi untuk Penyedia Jasa Konsultansi sesuai 
dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan tahun sampai 
dengan bulan tahun dengan posisi sebagai tenaga ahli 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung 
jawab. 

20 
-- 

Yang membuat pernyataan, 

( ) 
[nama je/as] 

Menyetujui: 
____ _..nama Penyedia Jasa Konsu/tansi] 

( ) 
[nama je/as wakil sah] 
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LAMPIRAN 3 :  DOKUMEN PENAWARAN BIAVA 

1 .  BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAVA 
C O N  T O H  

REKAPITULASI PENAWARAN BIAVA 

No. Uraian 
Total Harga 

(Rp) 

I  Biaya Langsung Personil 

I I  Biaya Langsung Non-Personil 

Sub-total 

PPN 10% 

Total 

Terbilang: 
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2. BENTUK RINCIAN BIA YA LANG SUNG PERSON IL (REMUNERATION) 

C O N  T O H  

RINCIAN BIAVA LANGSUNG PERSONIL 

Nama Personll' Posisi 
Harga Satuan 

Orang Bulan 
Jumlah 

Orang Bulan (Rp) (Rp) 

Nasional 

Asing 

Total Biaya 

1 
Untuk Tenaga Ahli penqrsian masukan harus mencantumkan nama personil; untuk Tenaga Pendukung cukup 
dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya. 
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3. BENTUK RINCIAN BIA YA LANGSUNG NON-PERSON IL (DIRECT REIMBURSEABLE 
COST)1 

I  C O N T O H  

RINCIAN BIAVA LANGSUNG NON PERSONIL 

Jen is Satuan 
Blaya" 

Jumlah 
Bia ya 

Uraian Biaya 
(hari/kali) 

Harga Satuan Lump Sum 
(Rp) 

(Rp) (Rp) 

Bia ya 
Biaya Sewa 

Kantor 
Kantor 

Biaya Pemeliharaan 
Kantor 

Biaya Komunikasi 

Biaya Peralatan Kantor 

Biaya Kantor Lainnya 

Biaya 
Perjalanan Biaya Tiket 
Dinas 

Uang Harian 

Perjalanan Darat 

Biaya Perjalanan Dinas 
Lainnva 

Biaya 
Laporan Pendahuluan 

La po ran 

Laporan Antara 

Laporan Akhir 

Laporan 
Penyelengaraan 
Seminar 

Biaya Laporan Lainnya 

Biaya 
Lainnya 

Total Biaya 

Biaya langsung non-personil adalah biaya yang benar-benar diperlukan dalam menunjang pelaksanaan peketjaan. Biaya 
keuntungan (profit) dan biaya umum (overhead cost) tidak diperkenankan. 

2 Biaya langsung non-personil dapat berupa harga satuan tetap atau penggantian biaya atas bukti tagihan dengan pagu 
biaya (lump sum). Pilih salah satu cara penghitungan penggantian biaya. Dalam hal penggantian dengan pagu biaya, 
Pejabat Pengadaan harus menetapkan pagJ..t biava dan rnenzosonzkan kolom Satuan. 

-::,tanaar Dokiinferi Pengadaan 
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LAMPIRAN 4 :  BENTUK PAKTA INTEGRITAS 

[Contoh Pakta lntegritas Badan Usaha] 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertanda tangan di  bawah in i :  

Nam a 
usaha] 

Jabatan 

[nama wakil sah badan 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

PT/CV/Firma/Koperasi [pilih 
yang sesuai dan cantumkan nama] 

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada {isi sesuai dengan 
SKPDJ dengan in i  menyatakan bahwa: 

1 .  tidak akan melakukan praktek Korupsi , Kolusi ,  dan Nepotisme (KKN); 

2 .  akan melaporkan kepada APIP [isi sesuai dengan SKPDJ yang 
bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses 
pengadaan in i ;  

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS in i ,  bersedia 
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, 
digugat secara perdata dan/atau di laporkan secara pidana. 

____ [tempat], _ [tanggal] [bu/an] 20_ [tahun] 

[Nama Penyedia], 

[tanda tangan] 

fnama lengkapl 
ljabatan] 
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BAB VII 
BENTUK KONTRAK 

[kop surat SKPDJ 

SURAT PERINTAH KERJA SA TUAN KERJA: 

(SPK) 

NOMOR DAN TANGGAL SPK: 

Halaman dari 
PAKET PEKERJAAN: 

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN 
LANGSUNG: 

NOMOR DAN TANGGAL SERITA ACARA HASIL PENGADAAN 
LANGSUNG: 

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA Tahun Anggaran __ untuk mata 
anggaran kegaiatan 

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 
- 

( ) hari kalender/bulan/tahun 

NILAI PEKERJAAN 

Biava t.anosunc Personil Biaya Langsung Non-Personil Total (Rp) 

Komponen Kuantitas Kuantitas 
No. 

Biaya (Orang Harga Satuan Subtotal (Rp) [jika tidak Harga Satuan Subtotal (Rp) (Rp) lump- (Rp) Bulan) 
sum] 

Jumlah 
PPN 10% 

NILAI 
Terbilang : 

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian 
pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan 
sama dengan _ ( ) hari dan 1 (satu) hari sama dengan _ < ) jam. Selain tunduk kepada 
ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum 
SPK terlampir. 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia Jasa 
Pejabat Pembuat Komitmen Konsultansi 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia 
Jasa Konsultansi maka rekatkan materai Rp 6.000,-)] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuksatuan 

kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai 
Rp 6.000,- )] 

[nama lengkag} 
ljabatan] [nama /engkag} 

fiabatan] 

Standar Dokumen Pengadaan 
Jasa Konsultansi Badan Usaha 
(Metoda Pengadaan Langsung) 



187 

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

1 .  LINGKUP PEKERJAAN 
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, 
dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK. 

2. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 

3. PENYEDIA JASA KONSUL TANSI MANDIRI 
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan 

4. HARGASPK 
a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. 
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi. 
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga 

satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum). 

5. HAK KEPEMILIKAN 
PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa 
yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa Konsultansi 
berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan 
hukum yang berlaku. 

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan 
tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa 
Konsultansi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada 
Penyedia Jasa Konsultansi dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 

6. JADWAL 
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan 

dalam SPMK. 
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar 

pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan 
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 

7. ASURANSI 
a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 

1 )  semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta 
pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko 
lain yang tidak dapat diduga; 

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK. 

8. PEMUTUSAN 
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini 
dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa Konsultansi. 

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar 
atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa Konsultansi maka Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas 
pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK. 

9. PENUGASAN PERSONIL 
Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK 
untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini. 

10 .  PENANGGUNGAN DAN RISIKO 
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta 

instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan 
atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) 
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan 
tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 
1 )  kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Person ii ; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; 

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, 
semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko 
penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat 
ini. · 
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1 1 .  PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan 
oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan 
dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 

12.  LAPORAN HASIL PEKERJAAN 

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau 
kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan 
dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan 
di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan 
realisasi pekerjaan harian. 

c. Laporan harian berisi: 
1 )  penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 
3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran 

pekerjaan; dan 
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 
e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam 

periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 
f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam 

periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 
g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di 

lokasi pekerjaan. 

13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal 
Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat 
lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi 
atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban 
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak 
untuk diperpanjang. 

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN 

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada 
PPK untuk penyerahan pekerjaan. 

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh 

penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib 
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai. 

15. PERPAJAKAN 

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang 
dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah 
termasuk dalam nilai SPK. 

16. HUKUM YANG BERLAKU 

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 

17.  PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai 
semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah 
pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan 
diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 

18. PERUBAHAN SPK 

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 

1 )  perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga 
mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. 

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul 
PPK. 
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19. PERPANJANGAN WAKTU 

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian 
maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK 
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara 
tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut 
mengubah Masa SPK. 

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis 
yang diajukan oleh penyedia. 

20. PERISTIWA KOMPENSASI 

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 
1 )  PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah 

dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan 

oleh PPK; 
8) ketentuan lain dalam SPK. 

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu 
penyelesaian pekerjaan. 

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang 
diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan 
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu 
akibat Peristiwa Kompensasi. 

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia 
gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa 
Kompensasi. 

21.  PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan 

yang telah dicapai, termasuk: 
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus 

diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 
2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 
3) biaya langsung demobilisasi personil. 

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. 
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui 

pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 
1 )  penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam 

jangka waktu yang telah ditetapkan; 
2) penyedia berada dalam keadaan pailit; 
3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima 

perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa 
pekerjaan; 

4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati 
sebagaimana tercantum dalam SPK; 

5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang 
diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 

6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam 
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 
1 )  penyedia membayar denda; dan/atau 
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 

f. Dalarn hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

22. PE MBA Y ARAN 

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bu/ananlsistem termin/pembayaran secara seka/igus}; 
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak; 

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Serita Acara 
penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan. 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus 
sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 
(PPSPM). 

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda 
pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan 
rnenqesarnpinqkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 
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23. DENDA 

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Oenda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji 
terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran 
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual 
penyedia. 

24. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK 

Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh 
pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa 
Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (merge" atau akibat lainnya. 

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMIS! 

Penyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan 
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia 
Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. 
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BAB VIII 

BENTUK DOKUMEN LAIN 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 
C O N T O H  

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 

Nomor: 
----- 

PaketPekerjaan: _ 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

_______ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] 
_______ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] 
_______ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] 

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; 

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) 
, bersama ini memerintahkan: 

----- 

_______ [nama Penyedia Jasa Konsultansi] 
_______ [alamat Penyedia Jasa Konsu/tansi] 
yang dalam hal ini diwakili oleh: _ 

selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 

nomor tanggal 

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 

1 .  Macam pekerjaan: _ 

2. Tanggal mulai kerja: _ 

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 

4. Waktu penvelesaian: selama ) hari kalender/bulan/tahun [pilih salah 
satu] dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _ 

5. Hasil Pekerjaan: 
----- 

6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak 
Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai 
dengan ketentuan dalam SPK. 
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Untuk dan atas nama 
----- 

Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda tangan] 

{nama lengkapl 
[jabatan] 
NIP :  

----- 

Menerima dan menyetujui: 

Untuk dan atas nama 
----- 

[tanda tangan] 

{nama lengkap wakil sah badan usahal 
[jabatan 
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Standar Dokumen Pengadaan 

Pengadaan 
Jasa Konsultansi 

Perorangan 

- Metoda Pengadaan Langsung - 
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)J 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 
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D O K U M E N  P E N G A D A A N  

Nomor: 
----- 

Tanggal: _ 

untuk 
Pengadaan 

Pejabat Pengadaan pada 

[SKPD]: _ 

Tahun Anggaran: _ 
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B A B I  

UMUM 

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: 

- Jasa 
Konsultansi : jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di 

berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir 
(brainware); 

KAK 

HPS 

LDP 

- Pejabat 
Pengadaan 

- PPK 

- SPMK 

Kerangka Acuan Kerja; 

Harga Perkiraan Sendiri ; 

Lembar Data Pengadaan; 

personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 
yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab 
atas pelaksanaan pekerjaan; 

Surat Perintah Mulai Kerja. 
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BAB I I  

UNDANGANPENGADAANLANGSUNG 

I C O N T O H  

N o m o r  :  
-- 

L a m p i r a n  :  1  (satu) berkas 

K e p a d a  Yth. 

d i  
----- 

[kop surat SKPDJ 
20 

----- 

P e r i h a l  :  P e n g a d a a n  L a n g s u n g  P e n y e d i a  J a s a  K o n s u l t a n s i  Pejabat P e n g a d a a n  pada 
____ [SKPD] 

D e n g a n  i n i  S a u d a r a  k a m i  u n d a n g  u n t u k  m e n g i k u t i  proses P e n g a d a a n  L a n g s u n g  paket 
p e k e r j a a n  J a s a  K o n s u l t a n s i  s e b a g a i  b e r i k u t :  

1 .  Paket P e k e r j a a n  
N a m a  paket pekerjaan 
L i n g k u p  p e k e r j a a n  
N i l a i  total H P S  :  Rp ( ) 
S u m b e r  p e n d a n a a n  T a h u n  A n g g a r a n  __ 

2 .  P e l a k s a n a a n  P e n g a d a a n  
T e m p a t  d a n  a l a m a t :  [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst] 
T e l e p o n / F a x  
Website 

S a u d a r a  d i m i n t a  u n t u k  m e m a s u k k a n  p e n a w a r a n  a d m i n i s t r a s i ,  t e k n i s  d a n  b i a y a ,  secara 
l a n g s u n g  s e s u a i  d e n g a n  j a d w a l  p e l a k s a n a a n  s e b a g a i  b e r i k u t :  

N o  Ke i a t a n  H a r i /T a n  al 
a .  P e m a s u k a n  D o k u m e n  P e n a w a r a n  I s . d  I 

- -  - -  

b .  P e m b u k a a n  D o k u m e n  P e n a w a r a n  I 

c. K l a r i f i k a s i  T e k n i s  d a n  N e g o s i a s i  I 

B i a  a  
d .  P e n a n d a t a n g a n a n  S P K  I 

Waktu 
s . d  

-- 

A p a b i l a  S a u d a r a  b u t u h  k e t e r a n g a n  d a n  p e n j e l a s a n  l e b i h  l a n j u t ,  d a p a t  m e n g h u b u n g i  Pejabat 
P e n g a d a a n  s e s u a i  a l a m a t  t e r s e b u t  d i  atas s a m p a i  d e n g a n  batas a k h i r  p e m a s u k a n  D o k u m e n  
P e n a w a r a n .  

D e m i k i a n  d i s a m p a i k a n  u n t u k  d i k e t a h u i .  

Pejabat P e n g a d a a n  p a d a  [SKPDJ 

[tanda tangan] 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[nama lengkap] 
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BAB I l l  
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 

1 . 1  Peserta menyampaikan penawaran atas paket Jasa Konsultansi 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1 . 2  Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan dalam waktu 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum 
dalam LOP. 

Pengadaan Langsung penyedia Jasa Konsultansi ini dapat diikuti oleh 
peserta perorangan yang diundang dan diyakini mampu. 

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban 
untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan 
sebagai berikut: 
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan 

cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang 
bertentangan dengan Ookumen Pengadaan, dan/atau peraturan 
perundang-undangan; 

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan 
lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam 
Ookumen Pengadaan ini .  

4.2 Peserta yang menurut penilaian Pejabat Pengadaan terbukti 
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 . 1  
dikenakan sanksi sebagai berikut: 
a. sanksi pencantuman dalam Oaftar Hitam; 
b. gugatan secara perdata; dan/atau 
c. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan kepada 
PA/KPA. 

5 . 1  Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang 
memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. 

5 .2 Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin 
perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam 
melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya. Oleh karena itu yang 
bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau 
terafiliasi. 

5 .3 Pegawai SKPO dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar 
tanggungan SKPO. 
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8. Dokumen Pengadaan 

6. lsi Dokumen 
Pengadaan 

6 . 1  Dokumen Pengadaan meliputi : 
a. Umum; 
b. Undangan; 
c. lnstruksi Kepada Peserta (IKP); 
d .  Lembar Data Pengadaan (LOP); 
e. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 
f. Bentuk Dokumen Penawaran: 

1 )  Surat Penawaran; 
2) Dokumen Penawaran T eknis; 
3) Dokumen Penawaran Biaya; 
4) Pakta lntegritas; 

g .  Bentuk Surat Perintah Kerja; 
h. Bentuk Dokumen Lain: SPMK. 

6.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan 1s1 Dokumen 
Pengadaan ini .  Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang 
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen 
Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta. 

6.3 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis menqenai 1s1 
Dokumen Pengadaan kepada Pejabat Pengadaan sebelum batas 
akhir pemasukan penawaran. 

6.4 Pejabat Pengadaan wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan 
yang diajukan peserta secara tertulis. 

C. Penyiapan Dokumen Penawaran 

7. Biaya dalam Peserta menanggung semua biaya dalam oenyiapan dan penyampaian 
Penyiapan penawaran. 
Penawaran 

8. Bahasa 
Penawaran 

9. Dokumen 
Penawaran 

8 . 1  Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa 
Indonesia. 

8.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran 
dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 

8 .3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan 
dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, 
maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia. 

9 . 1  Dokumen Penawaran terdiri dari Administrasi, Teknis dan Biaya 
serta Pakta lntegritas. 

9 .2 Penawaran Administrasi, meliputi surat penawaran yang didalamnya 
mencantumkan: 
a. tanggal; 
b. masa berlaku penawaran; 
c. total biaya penawaran (dalam angka dan huruf); 
d .  jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 
e. tanda tangan peserta yang d iundanq.  
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9 .3 Dokumen Penawaran Teknis, mel iput i :  
a. Pendekatan dan metodologi, terdiri dari : 

1 )  tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja, 
2) uraian pendekatan, metodologi dan program kerja, 
3) jadwal pelaksanaan pekerjaan, 
4) jadwal penugasan tenaga ahl i .  

b. Kualifikasi peserta sebagai tenaga ahl i ,  terdiri dari : 
1 )  Daftar Riwayat Hid up peserta yang diundang, 
2) surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan. 

c. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]. 

9.4 Penawaran Biaya terdiri dari: 
a. Rekapitulasi penawaran biaya; 
b. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); 
c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost); 
d .  [Dokumen lain yang dipersyaratkan]. 
Keterangan: dokumen b,c,d tidak wajib dipenuhi untuk kontrak 
lumpsum. 

9 .5 Pakta lntegritas; dan 

9.6 dokumen lain yang dipersyaratkan. 

1 0 . 1  Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta 
lntegritas. 

10 .2  Pakta lntegritas harus ditandatangani oleh peserta yang diundang. 

1 0 . 3  Pakta lntegritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan 
dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme 
(KKN). 

10 .4  Pakta lntegritas dimasukkan dalam Dokumen Penawaran. 

1 1 . 1  [Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan 
dan lump sum, peserta mencantumkan harga satuan dan biaya 
total untuk tiap mata pembayaranlpekerjaan dalam Rincian Biaya 
Langsung Personil dan Non-Personil. Jika harga satuan ditulis no/ 
atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran 
tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan 
yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.] 

[Untuk kontrak lump sum, epebi'e dipersyaratkan, pesorta 
mencantumkan harga satuan dan biaya total untuk tiap mata 
pembayaranlpekerjaan dalam Rincian Biaya Langsung Personil 
dan Non-Personil]. 

1 1 . 2  Biaya overhead, asuransi dan keuntungan serta semua pajak, bea, 
retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang 
harus dibayar oleh peserta untuk pelaksanaan paket pekerjaan 
jasa konsultansi ini diperhitungkan dalam total biaya penawaran. 

1 2 . 1  Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 
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12 .2  Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan 
cara sebagaimana tercantum dalam LOP. 

13 .  Masa 
Berlaku 
Penawaran 
dan Jangka 
Waktu 
Pelaksanaan 

14. Bentuk 
Dokumen 
Penawaran 

1 3 . 1  Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam 
LOP. 

13 .2  Apabila evaluasi belum selesai di laksanakan, sebelum akhir masa 
berlakunya penawaran, Pejabat Pengadaan dapat meminta kepada 
peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya 
penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. 

1 3 . 3  Peserta dapat :  
a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; 
b. Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri 

secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 

13 .4  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak 
melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LOP. 

Ookumen Penawaran disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen 
asl i .  

D. Pemasukan Dokumen Penawaran 

15 .  Penyampula 
n dan 
Penandaan 
Sampul 
Penawaran 

16.  Penyampaia 
n Dokumen 
Penawaran 

17 .  Waktu 
Pemasukan 
Penawaran 

18 .  Penawaran 
Terlambat 

1 5 . 1  Penyampulan Ookumen Penawaran dengan menggunakan metode 
1 (satu) sampul . 

15 .2  Peserta memasukkan Ookumen Penawaran asli ke dalam 1 (satu) 
dan ditul is "Dokumen Penawaran", nama paket pekerjaan, nama 
dan alamat peserta serta ditujukan kepada Pejabat Pengadaan 
dengan alamat sebagaimana tercantum dalam LOP. 

Peserta menyampaikan langsung Ookumen Penawaran kepada Pejabat 
Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam LOP. 

Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh 
Pejabat Pengadaan di  tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum 
dalam LOP. 

Setiap penawaran yang diterima oleh Pejabat Pengadaan setelah batas 
akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan 
kepada peserta yang bersangkutan dalarn keadaan tertutup (sampul 
tidak dibuka) disertai dengan bukti serah terima. 

E. Pembukaan Penawaran, Klarifikasi dan Negosiasi 

19.  Pembukaan 
Penawaran 

1 9 . 1  Ookumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat sebagaimana 
tercantum dalam LOP. 

19 .2  Pejabat Pengadaan memeriksa 
Penawaran, yang meliputi: 
a. surat penawaran yang didalamnya 

penawaran dan penawaran biaya; 
b. dokumen penawaran teknis; 
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c. dokumen penawaran biaya; dan 
d. [dokumen lain yang dipersyaratkan.J 

20.1  Evaluasi penawaran dilakukan dengan metoda evaluasi kualitas. 

20.2 Sebelum evaluasi penawaran Pejabat Pengadaan melakukan 
koreksi aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan : 

[Untuk kontrak harga satuan atau kontrek gabungan harga satuan 
dan lump sum: 
a. kesa/ahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, 

harus dilakukan pembetu/an, dengan ketentuan harga satuan 
pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 

b. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah 
termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang Jain, dan harga 
satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong]. 

[Untuk kontrak lump sump: 
a. apabila ada perbedaan penulisan nilai biaya penawaran antara 

angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam 
tulisan hurut; · 

b. apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas 
sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui 
adalah nilai dalam tulisan angka; atau 

c. apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka 
penawaran dinyatakan gugur]. 

20.3 Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran 
langsung menggugurkan penawaran, namun total biaya terkoreksi 
yang melebihi HPS tidak menggugurkan penawaran sebelum 
dilakukan negosiasi biaya. Jika nilai pagu anggaran sama dengan 
ni lai HPS maka nilai tersebut dijadikan patokan untuk 
menggugurkan penawaran biaya terkoreksi. 

20.4 Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa dan 
membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan 
persyaratan yang diurut mulai dari tahapan penilaian persyaratan 
administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran biaya. 

20.5 Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selain yang disebutkan 
dalam IKP tidak diperbolehkan. 

20.6 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: 
a. evaluasi administrasi; 
b. evaluasi teknis; dan 
c. evaluasi biaya. 

20.7 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :  
a. Pejabat Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, 

mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini ;  
b. Pejabat Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, 

mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen 
Penawaran; 

c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang 
sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang l ingkup serta 
kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalam Dokumen 
Pengadaan ini ,  tanpa ada penyimpangan yang bersifat 
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penting/pokok yang mempengaruhi l ingkup, kualitas, dan 
hasil/kinerja pekerjaan; 

d .  para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi 
kepada Pejabat Pengadaan selama proses evaluasi; 

e. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya pengaturan 
bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pejabat 
Pengadaan dan/atau PPK dengan tujuan untuk menunjuk 
peserta, maka : 
1 )  peserta dimasukan dalam Oaftar Hitam baik badan usahanya 

beserta pengurusnya; 
2) Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain. 

20.8 Evaluasi Administrasi : 
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, 

apabila: 
1 )  syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Ookumen 

Pengadaan dipenuhi/dilengkapi; 
2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

a) ditandatangani oleh peserta yang diundang. 
b) mencantumkan penawaran biaya; 
c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang 

dari waktu sebagaimana tercantum dalam LOP; 
d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak 

melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LOP; 
e) bertanggal. 

3) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal 
hal yang kurang jelas dan meragukan; 

4) apabila peserta memenuhi persyaratan administrasi 
dilanjutkan dengan evaluasi teknis; 

5) apabila peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, 
Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain. 

20.9 Evaluasi Tekn is :  
a. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang 

ditetapkan. 
b. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan 

ni lai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot 
yang telah ditetapkan dalam Ookumen Pengadaan, dengan 
ketentuan: 
1 )  unsur-unsur pokok yang dini lai adalah: 

a) pendekatan dan metodologi (bobot ni lai antara O % s.d 20 
%), 

b) kualifikasi tenaga ahl i (bobot ni lai antara 80 % s.d 100 %); 
2) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing 

unsur sebagaimana tercantum dalam LOP; 
3) bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pejabat 

Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan 
dilaksanakan; 

c. Peni laian terhadap Pendekatan dan Metodologi di lakukan atas: 
1 )  pemahaman perusahaan peserta atas l ingkup pekerjaan/jasa 

layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas 
sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja; 

2) sub unsur Pendekatan dan Metodologi yang dinilai adalah: 
a) pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, 

penilaian terutama meliputi : pengertian terhadap tujuan 
proyek/kegiatan, l ingkup serta jasa konsultansi yang 
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diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam 
KAK), dan pengenalan lapangan; 

b) kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan 
menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang 
diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, 
konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, 
apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK 
khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan 
(person-month) tenaga ahl i ,  uraian tugas, jangka waktu 
pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, jenis 
keahlian serta jumlah tenaga ahl i yang diperlukan, program 
kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, 
kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas 
penunjang; 

c) hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: 
analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, 
perhitungan teknis, dan laporan-laporan; 

d) fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang 
diminta dalam KAK; 

e) gagasan baru yang diajukan oleh penyedia untuk 
meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam 
KAK diberikan nilai lebih; 

a) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. 
3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pejabat 

Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LOP. 

d.  Kualifikasi peserta sebagai tenaga ahl i ,  penilaian dilakukan: 
1 )  dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta 

jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK; 
2) sub unsur Kualifikasi yang dini lai adalah: 

a) tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri 
atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara 
atau yang telah diakreditasi, · atau perguruan tinggi luar 
negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan 
ijazah; 

b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan 
dalam KAK, didukung dengan referensi dari pengguna 
jasa. Bagi tenaga ahl i yang diusulkan sebagai 
pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team 
leader/co team leader) dini lai pula pengalaman sebagai 
pemimpin/wakil pemimpin tim. Ketentuan penghitungan 
pengalaman kerja profesional dilakukan sebagai berikut :  
( 1 )  tidak boleh terjadi tumpang tindih (overlap), bila terjadi 

overlap yang dihitung hanya salah satu, 
(2) apabila terdapat perhitungan bulan menurut Pejabat 

Pengadaan lebih kecil dari yang tertulis dalam 
penawaran, maka yang diambil adalah perhitungan 
Pejabat Pengadaan. Apabila perhitungan Pejabat 
Pengadaan lebih besar dibandingkan dengan yang 
tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah 
yang tertulis dalam penawaran, 

(3) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional 
ditulis secara lengkap tanggal, bulan, dan tahunnya, 
maka pengalaman kerja akan dihitung secara penuh 
(kecuali bila terjadi overlap, maka bulan yang overlap 
dihitung satu kali), 
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(4) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional 
ditulis bulan dan tahunnya saja (tanpa tanggal), maka 
pengalaman kerja yang dihitung adalah total bulannya 
dikurangi 1 (satu) bulan, 

(5) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional 
ditul is tahunnya saja (tanpa tanggal dan bulan), maka 
pengalaman kerja yang dihitung hanya 25 % dari total 
bulannya, 

(6) kesesuaian l ingkup pekerjaan dan posisi pengalaman 
kerja profesional dibandingkan dengan yang 
dipersyaratkan dalam KAK, dini lai dengan kriteria 
sebagai berikut: 
(a) l ingkup pekerjaan : 

i .  sesuai 
ii . menunjang 
i i i . terkait 

(b) pos is i :  
i .  sesuai 
i i .  tidak sesuai 

(c) ni lai masing-masing kriteria ditetapkan oleh Pejabat 
Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan 
dilaksanakan sesuai denqan yang tercantum dalam 
LDP. 

(7) bulan kerja profesional yang didapatkan dari angka 
(3), (4), dan (5) dikalikan dengan ni lai kesesuaian 
l ingkup pekerjaan dan posisi yang didapatkan dari 
angka (6), 

(8) total seluruh bulan kerja profesional dibagi dengan 
angka 1 2  sehingga didapatkan jangka waktu 
pengalaman kerja profesional seorang tenaga ahli .  

(9) Ni lai jangka waktu pengalaman kerja profesional 
tenaga ahl i  dicantumkan dalam LDP 

c) sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang 
berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi 
yang disyaratkan dalam KAK; 

d) lain-lain : penguasaan bahasa lnggris, bahasa Indonesia 
(bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek 
pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan 
kondisi (custom) setempat. Person ii yang 
menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas 
diberikan nilai lebih tinggi; 

e) {sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. 
3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pejabat 

Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP. 

4) Tingkat pendidikan tenaga ahl i yang kurang dari tingkat 
pendidikan yang dipersyaratkan dalam KAK tidak diberi ni lai .  

5) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang 
dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai . 

e. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis 
(passing grade) sebagaimana yang tercantum dalam LDP. 

f. Apabila peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat 
Pengadaan mengundang peserta lain. 
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20 . 10  Evaluasi Biaya : 
a. Evaluasi biaya dilakukan terhadap peserta yang lulus ambang 

batas ni lai teknis. 
b. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi 

penawaran biaya dilakukan terhadap: 
1 )  kewajaran biaya pad a Rincian Biaya Langsung Person ii 

(remuneration); 
2) kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil 

(direct reimbursable cost). 

2 0 . 1 1  Dalam melakukan evaluasi, Pejabat Pengadaan melakukan 
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan 
biaya yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. 

2 1 . 1  Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh Pejabat 
Pengadaan dengan peserta yang diundang. 

2 1 . 2  Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk: 
a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan 

memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan 
kualifikasi tenaga ahl i ,  serta mempertimbangkan kebutuhan 
perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna 
pencapaian hasil kerja yang optimal; 

b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif 
dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai 
dengan penawaran teknis yang diajukan penyedia. 

2 1 . 3  Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi 
terutama: 
a. l ingkup dan sasaran jasa konsultansi; 
b. cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja; 
c. kualifikasi tenaga ahl i ;  
d .  organisasi pelaksanaan; 
e. program al ih pengetahuan; 
f. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
g .  jadwal penugasan personil; dan 
h. fasilitas penunjang. 

2 1 . 4  Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi 
terutama: 
a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; 
b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan 
c. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di 

pasaran. 

2 1 . 5  Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan 
berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor 
pajak penghasilan tenaga ahl i  konsultan yang bersangkutan, 
dengan ketentuan: 
a. biaya satuan dari biaya langsung personil , maksimum 2,5 (dua 

koma lima) kali gaji dasar yang pernah diterima berdasarkan 
perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti 
setor pajak penghasilan penyedia jasa konsultansi perorangan 
yang bersangkutan; 

b. unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang 
dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam LOP 
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2 1 . 6  Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya 
terkoreksi yang melebihi pagu anggaran, agar didapatkan total 
penawaran biaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS, tanpa 
mengurangi kualitas penawaran teknis. 

2 1 . 7  Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya Langsung 
Non-Personil yang dapat diganti (direct reimbursable cost) 
dan/atau Biaya Langsung Personil (remuneration) yang dini lai 
tidak wajar berdasarkan ketentuan pada angka 21 .5 ) .  

2 1 . 8  Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan negosiasi teknis 
dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total 
penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu 
anggaran. 

2 1 . 9  Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan peserta tidak tercapai 
kesepakatan, maka penawarannya dinyatakan gugur dan 
Penunjukan Langsung dinyatakan gagal. 

2 1 . 1 0  Pejabat Pengadaan membuat Serita Acara Hasil Klarifikasi dan 
Negosiasi. 

F. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL), Penetapan dan 
Pengumuman Penyedia 

22. Pembuatan 
BAH PL 

23. Penetapan 
Penyedia 

22.1  BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil penawaran serta 
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan. 

22.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut: 
a. nama peserta; 
b. hasil evaluasi penawaran; 
c. ambang batas nilai teknis; 
d .  biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari peserta; 
e. hasil klarifikasi dan negosiasi; 
f. pagu anggaran dan HPS; 
g .  metoda evaluasi yang digunakan; 
h .  unsur-unsur yang dievaluasi; 
i .  rumus yang dipergunakan; 
j .  keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal 

ikhwal pelaksanaan Penunjukan Langsung; 
k. tanggal dibuatnya Serita Acara. 

23 . 1  Pejabat Pengadaan membuat Surat Penetapan Penyedia 
berdasarkan BAHPL untuk ni lai sampai dengan Rp50.000.000,00 
(l ima puluh juta rupiah). 

23.2 Penetapan penyedia harus memuat: 
a. nama paket pekerjaan dan ni lai total HPS; 
b. nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga 

penawaran terkoreksi; 
c. harga hasil negosiasi; 
d .  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
e. Hasil evaluasi penawaran. 
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23.3 Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan penyedia 
adalah: 
a. Dokumen Pengadaan beserta adendum (apabila ada); 
b. BAHPL; dan 
c. Dokumen Penawaran dari penyedia yang telah diparaf Pejabat 

Pengadaan dan penyedia. 

Pejabat Pengadaan mengumumkan penyedia di website sebagaimana 
tercantum dalam LOP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat 
yang memuat sekurang-kurangnya: 
a. nama paket pekerjaan dan ni lai total HPS; 
b. nama dan alamat penyedia; 
c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; 
d .  hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
f. Hasil evaluasi. 

G. Pengadaan Langsung Gagal 

25. Pengadaan 
Langsung 
Gaga I 

25 . 1  Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, 
apabila: 
a .  peserta tidak memasukan Dokumen Penawaran; 
b. peserta tidak lulus evaluasi penawaran; atau 
c. penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta 

melampaui pagu anggaran. 

25.2 PA/KPA sebagaimana yang tercantum dalam LOP menyatakan 
Pengadaan Langsung gagal, apabila: 
a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LOP sependapat 

dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPK 
karena proses Pengadaan Langsung tidak sesuai dengan 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;  

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang 
melibatkan Pejabat Pengadaan dan/atau PPK ternyata 
benar; 

c. dugaan KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Langsung 
dinyatakan benar oleh pihak berwenang; 

d .  Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan 
Presiden No. 54 Tahun 201 O; 

e. pelaksanaan Pengadaan Langsung tidak sesuai atau 
menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau 

f. peserta mengundurkan dir i .  

Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LOP 
menyatakan Pengadaan Langsung gagal, apabila Pengaduan 
masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau 
KPA, ternyata benar. 

25.3 Setelah Pengadaan Langsung dinyatakan gagal, maka Pejabat 
Pengadaan mengundang peserta lain. 
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H. Penandatanganan SPK 

26. Penanda 
tanganan 
SPK 

26.1  PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi 
Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan SPK. 

26.2 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK meliputi 
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta 
membubuhkan paraf pada setiap lembar. 

26.3 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli , terdiri dari: 

1 )  kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada 
bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 

2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada 
bagian yang ditandatangani oleh PPK; 

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila 
diperlukan. 

26.4 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama 
penyedia adalah penyedia yang diundang. 
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BAB IV 

LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP) 

A. Lingkup 
Pekerjaan 

1 .  Pejabat Pengadaan: 

[diisi nama Pejabat Pengadaan, contoh: Pejabat Pengadaan 
LKPP] 

2. Alamat Pejabat Pengadaan: 

3. Website: 

4. Nama paket pekerjaan: _ 

5. Uraian singkat pekerjaan: _ 

[diisi uraian secara singkat dan jelas pekerjaanl kegiatan yang 
dilaksanakan J 

6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 
hari kalender. 

'-----------' 
[diisi waktu yang diperlukan untuk menye/esaikan pekerjaan] 

8. Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: _ 
Tahun Anggaran _ 
[diisi sumber dana dan tahun anggarannya sesuai dokumen 
anggaran untuk pembiayaannya] 

C. Mata Uang 
Penawaran 
dan Cara 
Pembayaran 

2. Pembayaran dilakukan dengan cara _ 
{diisi pembayarannya dilaksanakan secara 
berdasarkan tahapan penye/esaian pekerjaan 
secara sekaligus]. 

bulanan, 
(termin), atau 

1 .  Mata uang yang digunakan _ 
[diisi Rupiah atau mata uang lainnya apabila dilaksanakan di/uar 
negeri] 

D. Masa 
Berlakunya 
Penawaran 
dan Jangka 
Waktu 
Pelaksanaan 

1 . Masa berlaku penawaran selama ) 
hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 
[diisi dengan memperhitungkan awal pemasukan penawaran 
sampai dengan penandatanganan kontrak] 

E. Pemasukan 
dan 
Pembukaan 
Dokumen 
Penawaran 

2. 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan __ ( ) hari 
kalender sejak diisi "penandatanganan Kontrak" atau 
"SPMK'J 

Hari 
Tanggal 
Pukul 
Tern pat 
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F. Evaluasi 

Teknis 

2 1 1  

Bobot unsur-unsur pokok yang dini lai  :  

1 .  Unsur Pendekatan dan Metodologi :  % 

a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam 
KAK, dengan bobot sub unsur %, dan ketentuan 
peni laian sub unsur :  
1 )  apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai, diberi ni lai :  _ 
2) apabila menyajikan namun dini lai kurang sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai, diberi nilai : _ 
3) apabila tidak menyajikan, diberi ni lai : _ 
4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
5) Ni la i  yang didapatkan X bobot sub unsur pemahaman atas 

jasa layanan yang tercantum dalam KAK = NILAI BOBOT sub 
unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam 
KAK. 

b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur 
___ %, dan ketentuan penilaian sub unsur :  
1 )  apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai, diberi ni lai :  _ 
2) apabila menyajikan namun dini la i  kurang sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai, diberi ni lai :  _ 
3) apabila tidak menyajikan, diberi ni lai : _ 
4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur kualitas metodologi = 

NILAI BOBOT sub unsur kualitas metodologi. 
c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur 

___ %, dan ketentuan penilaian sub unsur : 
1 )  apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai, diberi ni lai :  _ 
2) apabila menyajikan namun din i la i  kurang sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai, diberi ni lai : _ 
3) apabila tidak menyajikan, diberi ni lai :  _ 
4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
5) Ni lai yang didapatkan X bobot sub unsur hasil kerja 

(deliverable) = NILAI BOBOT sub unsur hasil kerja 
(deliverable). 

d. Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan 
yang diminta dalam KAK, dengan bobot sub unsur %, 
dan ketentuan penilaian sub unsur : 
1 )  apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai, diberi ni lai :  _ 
2) apabila menyajikan namun dini lai  kurang sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai, diberi ni lai :  _ 
3) apabila tidak menyajikan, diberi ni lai :  _ 
4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
5) Ni la i  yang didapatkan X bobot sub unsur fasilitas pendukung 

dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK = 

NILAI BOBOT sub unsur fasilitas pendukung dalam 
melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK. 

e. Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk 
meningkatkan kualitas keluaran yang di inginkan dalam KAK, 
dengan bobot sub unsur %, dan ketentuan penilaian sub 
unsur :  
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1 )  apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 
akan dicapai, diberi ni lai :  _ 

2) apabila menyajikan namun dini lai kurang sesuai dengan tujuan 
yang akan dicapai, diberi n i l a i :  _  

3) apabila tidak menyajikan, diberi ni lai :  _ 
4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
5) Ni lai yang didapatkan X bobot sub unsur gagasan baru yang 

diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran 
yang di inginkan dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur 
gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan 
kualitas keluaran yang di inginkan dalam KAK. 

f. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. 
a. Total bobot seluruh sub unsur = 100 % 

b. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan 
dan Metodologi = NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI. 

2. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : % 
a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur 

___ %, dan ketentuan penilaian sub unsur :  
1 )  �  tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi ni lai :  

2) < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi ni lai :  

3) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan = 

NILAI BOBOT sub unsur tingkat pendidikan. 
b. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan 

dalam KAK, dengan bobot sub unsur %, dan ketentuan 
penilaian sub unsur :  
1 )  dukungan referensi : 

a) apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan 
kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, 
maka pengalaman kerja diberikan penilaian, 

b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberikan 
peni laian, 

c) apabila melampirkan referens: namun terbukti tidak benar, 
maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar 
Hitam. 

2) perhitungan bulan kerja tenaga ahl i ,  yang dihitung berdasarkan 
ketentuan yang tercantum dalam IKP, 

3) l ingkup pekerjaan : 
a) sesuai, diberi ni lai :  _ 
b) menunjang, diberi nilai : _ 
c) terkait, diberi ni lai :  _ 
a) l ingkup pekerjaan yang : 

i . sesuai adalah : _.deskripsikan dengan jelas]. 
i i .  menunjang adalah : [deskripsikan dengan jelas]. 
i i i .  terkait adalah : 'deskripsikan dengan jelas]. 

4) pos is i :  
a) sesuai, diberi nilai : _ 
b) tidak sesuai, diberi ni lai : _ 
b) posisi yang : 

i .  sesuai adalah : deskripsikan dengan jelas]. 
i i .  tidak sesuai adalah : [deskripsikan dengan jelas]. 

5) perhitungan bulan kerja X ni lai l ingkup pekerjaan X ni lai posisi 
= jumlah bulan kerja profesional 
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G. Evaluasi 
Bia ya 

H. Unit Biaya 
Person ii 
Berdasarkan 
Satuan Waktu 
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6) ni lai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 
1 2  =  jangka waktu pengalaman kerja profesional 

7) ni lai jangka waktu pengalaman kerja profesional : 
a) memil iki :2: __ tahun pengalaman kerja profesional, diberi 

n i l a i :  
------ 

b) memil iki __ s.d __ tahun pengalaman kerja profesional, 
diberi ni lai : 

------ 
c) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
d) memil ik i < __ tahun pengalaman kerja profesional, diberi 

n i l a i :  
------ 

8) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional yang 
didapatkan X bobot sub unsur µengalaman kerja profesional 
seperti yang disyaratkan dalam KAK = NILAI BOBOT sub 
unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan 
dalam KAK. 

c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, dengan bobot sub unsur 
___ %, dan ketentuan penilaian sub unsur : 
1 )  memil iki ,  diberi n i l a i :  _  
2) tidak memil iki ,  diberi ni lai : _ 
3) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] 
4) nilai yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat 

keahlian/profesi = NILAI BOBOT sub unsur sertifikat 
keahlian/profesi. 

d .  Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobot 
sub unsur %, dan ketentuan penilaian sub unsu r :  
1 )  penguasaan bahasa asing [apabila dibutuhkan], diberi ni lai : 

2) penguasaan bahasa setempat [apabi/a dibutuhkan], diberi ni lai 

3) penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing [apabi/a 
dibutuhkan], diberi ni lai :  

------ 
4) aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, 

dan kondisi (custom) setempat, diberi nilai : _ 
5) [sebutkan kriteria penilaian Jain beserta nilainya apabila ada] 
6) total ni lai yang didapatkan X bobot sub unsur lain-lain = NILAI 

BOBOT sub unsur lain-lain. 
c. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %. 
d.  Total N ILAI BOBOT seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU) ORANG 

TENAGA AHLI .  
e. Ni la i  1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahl i = NILAI 

BOBOT tenaga ahl i  
f. Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahli X bobot unsur Kualifikasi 

Tenaga A h l i =  NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI. 

3. Ni la i  Evaluasi Teknis = NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI 
+ NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI 

4. Ambang batas nilai teknis (passing grade) = _ 
Jangka waktu pelaksanaan Evaluasi Biaya : 

s.d 
------- ------- 
[tuliskan tanggal bu/an dan tahun] 

Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut: 

1 (satu) bulan : __ (� _,) hari kerja 
1 (satu) hari kerja : __ ( ) jam kerja 
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BABV 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

Uraian Pendahuluan 1  

1 .  Latar Belakang 

2. Maksud dan 
Tujuan 

3. Sasaran 

4. Lokasi Kegiatan 

5. Sumber 
Pendanaan 

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: 

6. Nama dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen: _ 
Organisasi 
Pejabat Pembuat Satuan Kerja: _ 
Komitmen 

Data Penunjang2 

7. Data Dasar 

8. Standar Teknis 

9. Studi-Studi 
Terdahulu 

10 .  Referensi Hukum 

Ruang Lingkup 

1 1 .  Lingkup 
Kegiatan 

12 .  Keluaran
3 

13 .  Peralatan, 
Material, 
Personil dan 
Fasilitas dari 
Pejabat 
Pembuat 
Komitmen 

1 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain. 
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14. Peralatan dan 
Material dari 
Penyedia Jasa 
Konsultansi 

15 .  Lingkup 
Kewenangan 
Penyedia Jasa 

16 .  Jangka Waktu 
Penyelesaian 
Kegiatan 

17 .  Personil 

18 .  Jadwal Tahapan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

Posisi 

Tenaga Ahl i :  

Kualifikasi 

La po ran 

Jumlah 
Orang Bulan4 

19 .  Laporan 
Pendahuluan 

20. Laporan 
Bulanan 

Laporan Pendahuluan memuat: _ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _ ( � 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (._ _, 
buku laporan. 

Laporan Bulanan memuat: _ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _ ,._ ) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak _ ( ) 
buku laporan. 

21 .  Laporan Antara Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: 

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _ (._ _,) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak _ (�---�) 
buku laporan. 

22. Laporan Akhir 

23. Produksi 
dalam Negeri 

Laporan Akhir memuat: _ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _ ( _, 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak _ ( ) 
buku laporan dan cakram padat (compact disc) (jika diperlukan). 

Hal-Hal Lain 
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus 
dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali 
ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan 
keterbatasan kompetensi dalam negeri. 

4 Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan. 
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24. Persyaratan 
Kerjasama 

25. Pedoman 
Pengumpulan 
Data Lapangan 

26. Alih 
Pengetahuan 

2 1 6  

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan 
untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan 
berikut harus dipatuhi : 

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: 

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk 
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih 
pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat 
Komitmen berikut: 
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BABVI 

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 

LAMPIRAN 1 :  SURAT PENAWARAN 

Nomor 
Lampiran 

Kepada Yth.: 
Pejabat Pengadaan pada [SKPDJ 
[diisi oleh Pejabat Pengadaan] 
di 

I  C O N T O H  

20 
------ 

Perihal : Penawaran Pekerjaan [nama pekerjaan diisi oleh Pejabat 
Pengadaan] 

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _ 
tanggal dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, 
dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan [diisi 
oleh Pejabat Pengadaan] sebesar Rp �-------� 

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum 
dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di  atas. 

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan selama __ hari kalender. 

Penawaran ini berlaku selama __ ( _, 
tanggal surat penawaran in i .  

hari kalender sejak 

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 
1 .  Pakta lntegritas; 
2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : 

a. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari: 
1 )  Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja; 
2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja; 
3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
4) Jadwal penugasan tenaga ahl i ;  

b. Kualifikasi Tenaga Ahli , terdiri dari: 
a. Daftar Riwayat Hidup peserta yang diundang; 
b. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan; 

3. Dokumen Penawaran Biaya,yang terdiri d a r i :  
a. Rekapitulasi Penawaran Biaya 
b. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) 
c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost) 

4. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]. 
Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap 

dokumen asli .  
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini ,  maka kami menyatakan sanggup dan 

akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 

[cantumkan nama] 

Tenaga Ahli . 

Standar Dokumen Pengadaan 
J asa Konsultansi Perorangan 

(Metoda Pengadaan Langsung) 



2 1 8  

LAMPIRAN 2 : DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 

1 .  BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN 

PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK 

C O N T O H  

a. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA 

[cantumkan dan je/askan modifikasi atau inovasi yang peserta usu/kan terhadap 
Kerangka Acuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerj'aan 
jasa konsultansi ini, misalnya meniadakan kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau 
menambahkan kegiatan lain, atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda. 
Saran tersebut di atas harus disampaikan secara singkat dan padat.J 

b. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG 

DARIPPK 

[tanggapi perihal penyediaan peralatanlmateriallpersonillfasilitas pendukung oleh 
Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Dokumen Pemilihan ini meliputi antara lain 
(jika ada): dukungan administrasi, ruang kerja, transportasi /aka/, peralatan, data, dan 
lain-lain] 
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2. BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA 

I C O N T O H  I  

[Untuk Pejabat Pengadaan: Untuk paket pekerjaan yang sangat sederhana tidak perlu 
disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan] 

{Pendekatan teknis, metodologi dan program kerja adalah kriteria pokok dari Penawaran 
Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detil penawaran teknis (misa/nya 50 (lima 
puluh) halaman, termasuk gambar kerja dan diagram) yang dibagi menjadi tiga bab berikut: 

a) Pendekatan T eknis dan Metodologi, dan 
b) Program Kerja. 

a) Pendekatan T eknis. Dal am bab ini jelaskan pemahaman peserta terhadap tujuan 
proyeklkegiatan, lingkup serta jasa konsu/tansi yang diperlukan, metodologi kerja dan 
uraian detil mengenai keluaran. Peserta harus menyoroti permasa/ahan yang sedang 
dicarikan jalan keluamya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk 
menyelesaikan permasa/ahan. Peserta juga harus menjelaskan metodo/ogi yang diusu/kan 
dan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan. 

b) Program Keria. Dalam bab ini usu/kan kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan, 
substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya, target (termasuk 
persetujuan sementara dari Pejabat Pembuat Komitmen), dan tanggal jatuh tempo 
penyerahan /aporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan 
pendekatan teknis dan metodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka 
Acuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Daftar 
hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan. Program kerja ini 
harus konsisten dengan Data Teknis-6 mengenai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. 
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3. BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 
C O N  T O H  

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 

No. Kegiatan1 Bulan ke-" 
Keterangan 

I II I l l  IV v dst. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLl3 

C O N  T O H  

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI 

No. 
1 

2 

Nam a Person ii 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  n  

Orang Bulan Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok) 

Masukan Penuh Waktu 
� Masukan Paruh-Waktu 
� 

Total 

Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir), dan 
kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti 
penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya 

2 Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok. 
Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukup dicantumkan posisi, 
misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya, 
Masukan personil dihitung dalam bulan dimul�Mi\liar�mnen Pengadaan 

J asa Konsultansi Perorangan 
(Metoda Pengadaan Langsung) 
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5. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Daftar Riwayat Hidup �c_o_N_T_O_H� 

1 .  Posisi yang diusulkan 

2. Nama Personil 

3. Tempat!Tanggal Lahir 

4. Pendidikan (Lembaga pendidikan, 
tempat dan tahun tamat belajar, 
di lampirkan rekaman ijazah ) 

5. Pendidikan Non Formal 

6. Penguasaan Bahasa lnggris 
dan bahasa Indonesia 

7. Pengalaman Kerja1 

Tahun ini 
a. Nama Proyek 
b. Lokasi Proyek 
c. Pengguna Jasa 
d.  Nama Perusahaan 
e. Uraian Tugas 
f. Waktu Pelaksanaan 
g.  Posisi Penugasan 
h.  Status Kepegawaian pada Perusahaan 
i . Surat Referensi dari Pengguna Jasa 

Tahun sebelumnya 

a. Nama Proyek 
b. Lokasi Proyek 
c. Pengguna Jasa 
d .  Nam a Perusahaan 
e. Uraian Tugas 
f. Waktu Pelaksanaan 
g.  Posisi Penugasan 
h.  Status Kepegawaian pada Perusahaan 
i . Surat Referensi dari Pengguna Jasa 

dst. 

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung 
jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau 
sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses Penunjukan Langsung atau 
dikeluarkan jika sudah dipekerjakan. 

20 
-- 

Yang membuat pernyataan, 

( ) 
[nama jelas] 

1 Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan. 
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6. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN 

I  C O N T O H  I  

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN 

Yang bertanda tangan dibawah in i :  

N a m  a  
Alam at 

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa 

konsultansi untuk Penyedia Jasa Konsultansi sesuai 
dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan tahun sampai 
dengan bulan tahun dengan posisi sebagai tenaga ahl i 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung 
jawab. 

20 
-- 

Yang rnembuat pernyataan, 

( ) 
[nama jelas] 

Standar Dokumen Pengadaan 
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LAMPIRAN 3 : DOKUMEN PENAWARAN BIAVA 

1 .  BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAVA 
C O N T O H  

REKAPITULASI PENAWARAN BIAVA 

No. Uraian 
Total Harga 

(Rp) 

I  Biaya Langsung Personil 

I I  Biaya Langsung Non-Personil  

Sub-total 

P P N 1 0 %  

Total 

T e r b i l a n g :  

Standar Dokumen Pengadaan 
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2. BENTUK RINCIAN BIAVA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) 

C O N T O H  

RINCIAN BIAVA LANGSUNG PERSONIL 

Nama Personil' Posisi 
Harga Satuan 

Orang Bulan 
Jumlah 

Orang Bulan (Rp) (Rp) 

Total Biaya 

1 Untuk Tenaga Ahli pengis1an masukan harus mencantumkan nama personil; untuk Tenaga Pendukung cukup 
dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya. 
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3. BENTUK RINCIAN BIA YA LANGSUNG NON-PERSON IL (DIRECT REIMBURSEABLE 
COS7)1 

I  C O N T O H  

RINCIAN BIAVA LANGSUNG NON PERSONIL 

Jen is Satuan 
Bia ya" 

Jumlah 
Biaya 

Uraian Biaya 
(hari/kali) 

Harga Satuan Lump Sum 
(Rp) 

(Rp) (Rp) 
Biaya 

Biaya Sewa 
Kantor 

Kantor 

Biaya Pemeliharaan 
Kantor 

Biaya Komunikasi 

Biaya Peralatan 
Kantor 

Biaya Kantor Lainnya 

Bia ya 
Perjalanan Biaya Tiket 
Dinas 

Uang Harian 

Perjalanan Darat 

Biaya Perjalanan 
Dinas Lainnya 

Biaya 
Laporan Pendahuluan 

La po ran 

Laporan Antara 
Laporan Akhir 

La po ran 
Penyelengaraan 
Seminar 
Biaya Laporan 
Lainnya 

· -  

Biaya 
Lainnva 

Total Biaya 

Biaya langsung non-personil adalah biaya yang benar-benar diperlukan dalam menunjang pelaksanaan peketjaan. Biaya 
keuntungan (profit) dan biaya umum (overhead cost) tidak diperkenankan. 

2 Biaya langsung non-personil dapat berupa harga satuan tetap atau penggantian biaya atas bukti tagihan dengan pagu 
biaya (lump sum). Pilih salah satu cara penghitungan penggantian biaya. Dalam ha! penggantian dengan pagu biaya, 
Pejabat Pengadaan harus menetapkan paro,i biava dan mengosongkan kolom Satuan. 

"Standar Dokunren Pengadaan 
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LAMPIRAN 4 :  PAKTA INTEGRITAS 

[Contoh Pakta lntegritas Perorangan] 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertanda tangan di bawah in i :  

Nam a 

Pekerjaan 

Alamat Rumah 

No. ldentitas 
(KTP/SIM/Paspor) 

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan 
SKPDJ dengan in i  menyatakan bahwa: 

1 .  t idak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi ,  dan Nepotisme (KKN); 

2.  akan melaporkan kepada APIP [isi sesuai dengan SKPDJ yang 
bersangkutan dan/atau LKPP apabi la mengetahui ada indikasi KKN dalam proses 
pengadaan in i ;  

3 .  akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 
memberikan hasi l  kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4 .  apabi la melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS in i ,  bersedia 
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, 
digugat secara perdata dan/atau di laporkan secara pidana. 

____ [tempat], _ [tanggal] [bu/an] 20_ [tahun] 

[tanda tangan] 

{nama /engkapl 
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BAB VII 
BENTUK KONTRAK 

[kop surat SKPDJ 

SURAT PERINTAH KERJA SATUAN KERJA: 

(SPK) 
NOMOR DAN TANGGAL SPK: 

Halaman dari 
PAKET PEKERJAAN: 

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN 
LANGSUNG:  

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN 
LANGSUNG:  

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas Of PA Tahun Anggaran __ untuk mata 
anggaran kegaiatan 

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 
- 

( ) hari kalender/bulan/tahun 

NILAI PEKERJAAN 

Biaya Langsung Personil Biaya Langsung Non-Personil Total (Rp) 

Komponen Kuantitas 
Kuantitas 

No. 
Biaya (Orang 

Harga Saluan 
Subtotal (Rp) 

[jika tidak Harga Saluan 
Subtotal (Rp) 

(Rp) lump- (Rp) 
Bulan) 

sum] 

Jumlah 
P P N 1 0 %  

NILAI 
Terbi lang: 

IN INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSUL TANSI: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian 
pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen dibuktikan dengan Serita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka 
waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar 
denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender 
keterlambatan. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama 
dengan _ ( ) hari dan 1 (satu) hari sama dengan _ ( ) jam. Selain tunduk kepada ketentuan 
dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir. 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia Jasa 
Pejabat Pembuat Komitmen Konsultansi 

{tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia 
Jasa Konsultansi maka rekatkan materai Rp 6.000,-)) [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuksatuan 

kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai 
Rp 6.000,- )] 

[nama lengkag] 
[jabatan] [nama leng_kagJ 

[jabatan] 

Standar Dokumen Pengadaan 
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SYARAT UMUM 

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

1 .  LINGKUP PEKERJAAN 

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai 
dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum salam SPK. 

2. HUKUM YANG BERLAKU 

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK inididasarkankepadahukumRepublik Indonesia. 

3. PENYEDIA JASA KONSUL TANS! MANDIRI 

Penyedia berdasarkan SOK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan. 

4. HARGASPK 

a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. 
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi. 
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga(untuk kontrak harga 

satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum). 

5. HAK KEPEMILIKAN 

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan 
jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa 
Konsultansi berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK 
sesuai dengan hukum yang berlaku. 

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua 
peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh 
Penyedia Jasa Konsultansi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat 
diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 

6. PEMUTUSAN 

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini 
dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa Konsultansi. 

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar 
atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa Konsultansi maka Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas 
pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK. 

7. PENUGASAN PERSONIL 

Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK 
untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini. 

8. PERPAJAKAN 

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang 
dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah 
termasuk dalam nilai SPK. 

9. JADWAL 

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam 
SPMK. 

b. Waktu pelaksanaan SPKadalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalarn SPMK. 
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar 

pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan 
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 

10.  ASURANSI 

a. Penyedia wajib menyedikan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 
1 )  semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan serta 

pekera untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain 
yang tidak dapat diduga; 

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 
3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK. 

1 1 .  PENANGGUNGANDAN RISIKO 

a. Penyedia berkewajiban untuk melindung i ,  membebaskan, dan menanggung "tanpa batas PPK beserta instansinya 
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan 
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian 
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang 
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara 
penyerahan akhir: 
1 )  kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda , dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; 
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b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sarnpai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua 
risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali 
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
penyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan 
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 

13.  LAPORAN HASIL PEKERJAAN 

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang 
telah dilaksanakanguna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan 
kemajuan hasil pekerjaan. 

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan 
dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi 
pekerjaan harian. 

c. Laporan harian berisi: 
1 )  jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; 
2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 
3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 
4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 
5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran 

pekerjaan; dan 
6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 
e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu 

minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 
f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu 

bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 
g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi 

pekerjaan. 

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai 
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau 
karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban 
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak 
untuk diperpanjang. 

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN 

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK 
untuk penyerahan pekerjaan. 

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh 

penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib 
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK sete'ah pekerjaan selesai. 

16. PERUBAHAN SPK 

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 

1 )  perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga 
mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 
3) perubahan harga SPKakibat adanya perubahan pekerjaan dan/atauperubahan pelaksanaan pekerjaan. 

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 

17. PERISTIWA KOMPENSASI 

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 
1 )  PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan 

pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh 

PPK; 
8) ketentuan lain dalam SPK. 

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian 
pekerjaan. 
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c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh 
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan 
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat 
Peristiwa Kompensasi. 

18.  PERPANJANGAN WAKTU 

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaanakan melampaui Tanggal Penyelesaian maka 
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan 
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan 
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjang anter sebut mengubah Masa SPK. 

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang 
diajukan oleh penyedia. 

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang 

telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil. 
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. 
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui 

pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 
1 )  penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak rnernperbaiki kelalaiannya dalam jangka 

waktu yang telah ditetapkan; 
2) penyedia berada dalam keadaan pailit; 
3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) 

dari hargaSPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 
4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana 

tercantum dalam SPK; 
5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan 

oleh instansi yang berwenang; dan/atau 
6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam 

pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 

1 )  penyedia membayar denda; dan/atau 
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

20. PEMBA YARAN 

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakatidilakukanoleh PPK, denganketentuan: 
1 )  penyediatelahmengajukantagihandisertailaporankemajuanhasilpekerjaan; 
2) pembayaran dilakukan dengan {sistem bulananlsistem terminlpembayaran secara sekaligus]; 
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak. 

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Serita Acara 
penyerahan pekerjaan diterbitkan. 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah 
mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. 
PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal 
hal yang sedang menjadi perselisihan. 

21 .  DENDA 

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera Janji 
terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran 
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual 
penyedia. 

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai 
semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah 
pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan 
diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 

Penyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan 
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia 
Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. 

Standar Dokumen Pengadaan 
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BAB VIII 

BENTUK DOKUMEN LAIN 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) I  C O N T O H  

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 

Nomor: 
----- 

PaketPekerjaan: _ 

Yang bertanda tangan di bawah in i :  

_______ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] 
_______ Ijebeien Pejabat Pembuat Komitmen] 
_______ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] 

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; 

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) 
_____ , bersama ini memerintahkan: 

_______ [nama Penyedia Jasa Konsu/tansi] 
_______ [alamat Penyedia Jasa Konsultansi] 

selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 

nomor tanggal 

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 

1 .  Macam pekerjaan: _ 

2. Tanggal mulai kerja: _ 

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 

4. Waktu penyelesaian: selama _ ( ) hari kalender/bulan/tahun [pilih salah 
satu] dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _ 

5. Hasi l Pekerjaan: 
----- 

6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak 
Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai 
dengan ketentuan dalam SPK. 

Standar Dokumen Pengadaan 
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-----· 20 

Untuk dan atas nama 
----- 

Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda tangan] 

{nama /engkapl 
[jabatan] 
NIP :  

----- 

Menerima dan menyetujui: 

Untuk dan atas nama 
----- 

[tanda tangan] 

{nama /engkap penyedial 

Standar Dokumen Pengadaan 
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Standar Dokumen Pengadaan 

Pengadaan 
Jasa Lainnya 

- Metoda Pengadaan Langsung - 
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)] 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

Standar Dokumen Pengadaan 
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D O K U M E N  P E N G A D A A N  

Nomor: 
---- 

Tanggal: _ 

untuk 
Pengadaan 

Pejabat Pengadaan pada 

[SKPD]: ---- 

Tahun Anggaran: _ 

Standar Dokumen Pengadaan 
Jasa Lainnya 

(Metoda Pengadaan Langsung) 



235 
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BAB I. UMUM .  
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3 PESERTA . 
4 LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME {KKN) SERTA PENIPUAN . 
5 LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN . 
6 PENDAYAGUNMN PRODUKSI DALAM NEGERI . 

B. DOKUMEN PENGADAAN . 

7 ISiAN DOKUMEN PENGADAAN . 

C. PENYIAPAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI . 

8 BIAVA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN . 
9 BAHASA PENAWARAN . 
1 0  DOKUMEN PENAWARAN . 
1 1  PAKTA INTEGRITAS . 
1 2  HAR GA PENAWARAN . 
1 3  MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN . 
14 JANGKA WAKTU PELAKSANMN . 
1 5  BENTUK DOKUMEN PENAWARAN . 

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN . 

1 6  PENYAMPULAN DAN PENANDMN SAMPUL PENAWARAN . 
1 7  PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN . 
1 8  WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN . 
1 9  PENAWARAN TERLAMBAT . 

E. PEMBUKAAN PENAWARAN, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI 243 

20 PEMBUKMN PENAWARAN . 
21 EVALUASI PENAWARAN . 
22 KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA . 

F. PEMBUATAN SERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG 
(BAHPL), PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PENYEDIA . 

23 PEMBUATAN BAHPL . 
24 PENETAPAN PENYEDIA ; . 
25 PENGUMUMAN PENYEDIA . 
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A. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA SADAN USAHA . 

B. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA PERORANGAN . 

C. BENTUK SURAT KUASA . 

D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS . 

E. PAKTA INTEGRITAS . 

BAB VI. BENTUK KONTRAK . 

BAB VII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR . 

KETERANGAN . 

BAB VIII. DAFT AR KUANTITAS DAN HARGA . 

KETERANGAN (UNTUK KONTRAK HARGA SATUAN ATAU KONTRAK GABUNGAN 
HARGA SATUAN DAN LUMP SUM) . 

KETERANGAN (UNTUK KONTRAK LUMP SUM) . 

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN . 

A. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) . 

B. BENTUK SURAT JAMINAN . 

Jaminan Pemeliharaan dari Bank . 
Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan . 
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B A B I  

UMUM 

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah. 

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: 

- Jasa 
Lainnya 

HPS 

LDP 

- Pejabat 
Pengadaan 

- PPK 

SPMK 

Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan 
keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah 
dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 
segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang; 

Harga Perkiraan Sendiri; 

Lembar Data Pengadaan; 

Personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 
yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; 

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab 
atas pelaksanaan pekerjaan; 

Surat Perintah Mulai Kerja. 

Standar Dokumen Pengadaan 

J asa Lainnya 
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BAB II 

UNDANGANPENGADAANLANGSUNG 

CONT OH 
{kop surat SKPDJ 

Nomor : 
-- 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada Yth. 

di 
----- 

-----' 20 

Per iha l :  Pengadaan Langsung Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya Pejabat Pengadaan pada 
___ [SKPD] 

Dengan ini [perusahaan] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan 
Langsung paket Pekerjaan Jasa Lainnya sebagai berikut: 

1 .  Paket Pekerjaan 
Nama paket pekerjaan 
Lingkup pekerjaan 
Ni lai total HPS : Rp ( ) 
Sumber pendanaan Tahun Anggaran __ 

2. Pelaksanaan Pengadaan 
Tempat dan a lamat :  {Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst] 
T elepon/Fax 
Website 

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara 
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: 

No Keqiatan Hari/Tanaaal Waktu 
a. Pemasukan Dokumen Penawaran I s.d .  I  s .d .  

--- --- -- - 

- 

b. Pembukaan Dokumen Penawaran I 
-- 

c. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi 
Harga I 

-- 

d .  Penandatanqanan SPK I 

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat 
Pengadaan sesuai alamat tersebut di  atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen 
Penawaran. 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

Pejabat Pengadaan pada [SKPDJ 
[tanda tangan] 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[nama lengkap] 

Standar Dokumen Pengadaan 
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BAB Il l 

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 

A. Umum 

1 Lingkup 
Pekerjaan 

1 . 1  Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan Jasa 
Lainnya sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1 . 2  Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk 
pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

menyelesaikan 
dalam waktu 

2 Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana 
tercantum dalam LOP. 

3 Peserta 

4 Larangan 
Korupsi, 
Kolusi, dan 
Nepotisme 
(KKN) serta 
Penipuan 

Pengadaan Langsung penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya ini dapat 
diikuti oleh peserta yang berbentuk badan usaha atau peserta 
perorangan yang diundang dan diyakini mampu. 

4 . 1  Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini 
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak 
melakukan tindakan sebagai berikut: 
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk 

dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang 
bertentangan dengan Ookumen Pengadaan, dan/atau 
peraturan perundang-undangan; 

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan 
dalam Ookumen Pengadaan in i .  

4.2 Peserta yang menurut penilaian Pejabat Pengadaan terbukti 
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 . 1  
dikenakan sanksi sebagai berikut: 
a. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; 
b. gugatan secara perdata; dan/atau 
c. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 

4 .3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan kepada 
PA/KPA. 

5 Larangan 5 . 1  

Pertentangan 
Kepentingan 

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, 
di larang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. 

5.2 Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin 
perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam 
melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu yang 
bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau 
terafiliasi. 

5.3 Pegawai SKPO dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar 
tanggungan SKPO. 

6 Pendayaguna 6 . 1  
an Produksi 
Dalam Negeri 

Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang 
mengutamakan Pekerjaan Jasa Lainnya yang dilaksanakan di 
Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri). 

Standar Dokumen Pengadaan 
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6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Lainnya dimungkinkan 
menggunakan bahan baku, tenaga ahl i ,  dan perangkat lunak yang 
tidak berasal dari dalam negeri (imper) dengan ketentuan: 
a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar 

mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat 
diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang 
masih harus diimpor; 

b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam 
negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi 
di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; 

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya 
sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; 

d .  semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada 
di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, 
perbankan, dan pemeliharaan; 

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk 
mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat 
diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang 
nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal 
mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli 
asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan 

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang 
di lengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang 
dilampirkan pada Dokumen Penawaran. 

B. Dokumen Pengadaan 

7 lsian 
Dokumen 
Pengadaan 

7 . 1  Dokumen Pengadaan meliputi : 
a. Umum; 
b. Undangan; 
c. lnstruksi Kepada Peserta; 
d .  Lembar Data Pengadaan; 
e. Bentuk Dokumen Penawaran: 

1 )  Surat Penawaran; 
2) Surat Kuasa; 
3) Dokumen Penawaran Teknis; 
4) Pakta lntegritas; 

f. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK); 
g. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; 
h. Daftar Kuantitas dan Harga; 
i . Bentuk Dokumen Lain: 

1 )  SPMK; 
2) Jaminan Pemeliharaan (apabila ada). 

7.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen 
Pengadaan ini .  Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran 
yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta. 

7.3 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi 
Dokumen Pengadaan kepada Pejabat Pengadaan sebelum batas 
akhir pemasukan penawaran. 

7.4 Pejabat Pengadaan wajib menanggapi setiap permintaan 
penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis. 

Standar Dokumen Pengadaan 
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C. Penyiapan Dokumen lsian Kualifikasi 

8 Biaya dalam 
Penyiapan 
Penawaran 

9 Bahasa 
Penawaran 

Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian 
penawaran. 

9 . 1  Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa 
Indonesia. 

9 .2 Dokumen Penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran 
dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing. 

9 .3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu 
disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi 
perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan 
dalam Bahasa Indonesia. 

10  Dokumen 
Penawaran 

1 0 . 1  Dokumen Penawaran terdiri dari Administrasi, 
Harga Serta Pakta lntegritas. 

Teknis dan 

1 1  Pakta 
lntegritas 

10 .2  Dokumen Penawaran, meliputi : 
a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; 

1 )  tanggal; 
2) masa berlaku penawaran; 
3) harga penawaran; 
4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 
5) tanda tangan: 

a) direktur utama/pimpinan perusahaan; 
b) penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan 

perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum 
dalam akta pendirian atau perubahannya; 

c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor 
pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau 

d) peserta perorangan. 
b. daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan; 
c. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada 

penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta 
pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); 

d .  dokumen penawaran teknis: 
1 )  metode pelaksanaan; 
2) jadwal waktu pelaksanaan; 
3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah pera/atan (apabila 

dipersyaratkan); 
4) spesifikasi teknis; dan 
5) daftar personil inti (apabi/a dipersyaratkan); 

e. Pakta lntegritas; dan 
f. dokumen lain yang dipersyaratkan. 

1 1 . 1  Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta 
lntegeritas. 

1 1 . 2  Pakta lntegeritas harus ditandatangani oleh: 
a. direktur utama/pimpinan perusahaan; 
b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan 

yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta 
pendirian atau perubahannya; 
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c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat 
yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau 

d.  peserta perorangan. 

1 1 . 3  Pakta lntegritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan 
dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme 
(KKN). 

1 1 . 4  Pakta lntegritas dimasukkan dalam Ookumen Penawaran. 

1 2 . 1  Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. 

12. 2 [Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan 
dan lump sum, peserta mencantumkan harga satuan dan harga 
total untuk tiap mata pembayaranlpekerjaan dalam Daftar 
Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis no/ atau tidak 
dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut 
dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain 
dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.] 

[Untuk kontrak lump sum, apabila dipersyaratkan peserta 
mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata 
pembayaranlpekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.] 

12 .3  Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, 
retribusi dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang 
harus dibayar oleh peserta untuk pelaksanaan paket Jasa 
Lainnya ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. 

1 3 . 1  Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

13 .2  Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai 
dengan cara sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1 4 . 1  Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam 
LOP. 

14 .2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa 
berlakunya penawaran, Pejabat Pengadaan dapat meminta 
kepada peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa 
berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. 

14 .3  Peserta dapat :  
a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; 
b. Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan dir i 

secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 

14 .4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak 
melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LOP. 

Ookumen Penawaran disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen 
asli .  
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D. Pemasukan Dokumen Penawaran 

1 6  Penyampulan 
dan 
Penandaan 
Sampul 
Penawaran 

1 7  Penyampaian 
Dokumen 
Penawaran 

1 8  Waktu 
Pemasukan 
Penawaran 

1 9  Penawaran 
Terlambat 

1 6 . 1  Penyampulan Ookumen Penawaran dengan menggunakan 
metode 1 (satu) sampul. 

16 .2  Peserta memasukkan Ookumen Penawaran ke dalam 1 (satu) 
sampul dan ditulis "Dokumen Penawaran", nama paket 
pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada 
Pejabat Pengadaan dengan alamat sebagaimana tercantum 
dalam LOP. 

Peserta menyampaikan langsung Ookumen Penawaran kepada 
Pejabat Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam 
LOP. 

Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima 
oleh Pejabat Pengadaan ditempat dan pada waktu sebagaimana 
tercantum dalam LOP. 

Setiap penawaran yang diterima oleh Pejabat Pengadaan setelah 
batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan 
dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan 
tertutup (sampul tidak dibuka) disertai dengan bukti serah terima. 

E. Pembukaan Penawaran, Klarifikasi dan Negosiasi 

20 Pembukaan 20.1  Ookumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat 
Penawaran sebagaimana tercantum dalam LOP. 

20.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Ookumen 
Penawaran yang meliputi: 
a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku 

penawaran dan harga penawaran; 
b.daftar kuantitas dan harga (apabila ada); 
c. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada 

penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian 
atau perubahannya (apabila dikuasakan); 

d.dokumen penawaran teknis; dan 
e.dokumen lain yang dipersyaratkan. 

21 Evaluasi 
Penawaran 

2 1 . 1  Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur. 

2 1 . 2  Sebelum evaluasi penawaran, untuk kontrak harga satuan atau 
kontrak gabungan harga satuan dar. lump sum dilakukan koreksi 
aritmatik dengan ketentuan: 
a. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan 

harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Ookumen 
Pengadaan; 

b. apabila terjadi kesalahan has ii perkalian antara volume dengan 
harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan 
ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh 
diubah; dan 

c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah 
termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga 
satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. 
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21 .3 [Hasil koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak harga satuan 
atau kontrak gabungan harga satuan dan Jump sum dapat 
mengubah nilai penawaran.J 

[Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak Jump sum yang 
melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk 
menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar 
kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen 
Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.J 

2 1 . 4  Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan 
dan lump sum, penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi 
ni lai total HPS dinyatakan gugur. 

2 1 . 5  Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh 
Pejabat Pengadaan untuk mendapatkan penawaran yang 
memenuhi syarat. 

2 1 . 6  Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang 
meliputi : 
a. evaluasi administrasi; 
b. evaluasi teknis; dan 
c. evaluasi harga. 

2 1 .  7  Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: 
a. Pejabat Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, 

mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini ; 
b. Pejabat Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, 

mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen 
Penawaran; 

c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang 
sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis 
yang ditetapkan dalam Dokumen. Pengadaan ini ,  tanpa ada 
penyimpangan yang bersifat penting/pokok yang mempengaruhi 
l ingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; 

d.  para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi 
kepada Pejabat Pengadaan selama proses evaluasi; 

e. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya pengaturan 
bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pejabat 
Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk menunjuk 
peserta, maka: 
1 )  peserta dimasukkan ke dalam Daftar Hitam baik bad an 

usahanya beserta pengurusnya; 
2) Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain. 

2 1 . 8  Evaluasi Administrasi: 
a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap 

hal-hal yang tidak dini lai pada saat penilaian kualifikasi; 
b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, 

apabila: 
1 )  syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan 

Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi; 
2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a) ditandatangani oleh: 
( 1 )  direktur utama/pimpinan perusahaan; 
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(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan 
perusahaan yang nama penerima kuasanya 
tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; 

(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor 
pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau 

(4) peserta perorangan. 
b) mencantumkan harga penawaran; 
c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang 

dari waktu sebagaimana tercantum dalam LOP; 
d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 

tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum 
dalam LOP; dan 

e) bertanggal. 
c. Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal 

hal yang kurang jelas dan meragukan; 
d .  apabila peserta memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan 

dengan evaluasi teknis; 
3) apabila peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, 

maka Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain. 

2 1 . 9  Evaluasi Teknis: 
a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang 

ditetapkan; 
b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan 

ketentuan: 
1 )  Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang 

harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan 
persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LOP; 

2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap: 
a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 

menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian 
pekerjaan; 

b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 
tidak melampaui batas waktu sebagaimana tecantum 
dalam LOP; 

c) ljenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal 
yang disediakan sebagaimana tecantum da/am LOP;] 

d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalam Ookumen Pengadaan ini ;  

e) [personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai 
dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LOP 
serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.J 

3) Pejabat Pengadaan dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi 
untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam 
LOP; 

c. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang 
jelas atau meragukan, Pejabat Pengadaan melakukan 
klarifikasi dengan peserta. Oalam klarifikasi peserta tidak 
diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil 
klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; 

d .  apabila peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke 
tahap evaluasi harga; 

e. apabila peserta tidak lulus evaluasi teknis maka Pejabat 
Pengadaan mengundang peserta lain. 
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2 1 . 1 0  Evaluasi Harga: 
a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok 

atau penting, dengan ketentuan: 
1 )  total harga penawaran atau penawaran terkoreksi 

dibandingkan terhadap ni lai total HPS, apabila total harga 
penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi ni lai total 
HPS, peserta dinyatakan gugur dan Pejabat Pengadaan 
mengundang peserta lain; 

2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 
1 1 0 %  (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang 
tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan 
penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku 
untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; 

3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak 
ditulis di lakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap 
dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga 
satuan pekerjaan lainnya; 

4) [untuk kontrak lump sum: 
a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga 

penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui 
adalah nilai dalam tulisan hurut; 

b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas 
sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui 
adalah nilai dalam tu/isan angka; atau 

c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak je/as, 
maka penawaran dinyatakan gugur.J 

b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan 
klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri 
berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pejabat Pengadaan. 

Setelah peserta lu lus evaluasi penawaran maka dilakukan klarifikasi 
teknis dan negosiasi harga dengan ketentuan: 
a. k!arifikasi teknis dan negosiasi harga dilakukan terhadap harga 

satuan yang dini lai tidak wajar berdasarkan HPS; 
b. di lakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati, 

untuk mendapatkan total hasil negosiasi; 
c. hasil negosiasi harga menjadi ni lai harga penetapan pemenang dan 

sebagai dasar ni lai kontrak; dan 
d .  apabila klarifikasi dan negosiasi terhadap peserta tidak tercapai 

kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain. 

F. Pembuatan Serita Acara Has ii Pengadaan Langsung (BAH PL), Penetapan dan 
Pengumuman Penyedia 

23 Pembuatan 
BAH PL 

23 . 1  BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi penawaran 
serta klarifikasi teknis dan negosinsi harga yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan. 

23.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut: 
a. nama peserta; 
b. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; 
c. harga hasil negosiasi; 
d .  unsur-unsur yang dievaluasi; 
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu; dan 
f. tanggal dibuatnya Serita Acara. 
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24.1  Pejabat Pengadaan membuat Surat Penetapan Penyedia 
berdasarkan BAH PL untuk ni lai sampai dengan Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 

24.2 Penetapan Penyedia harus memuat: 
a. nama paket pekerjaan dan ni lai total HPS; 
b. nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau 

harga penawaran terkoreksi; 
c. hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga; 
d .  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
e. hasil evaluasi penawaran. 

24.3 Data Pendukung yang diperlukan untuk menetapkan penyedia 
adalah: 
a. Dokumen Pengadaan beserta adendum (apabila ada); 
b. BAHPL; dan 
c. Dokumen Penawaran. 

Pejabat Pengadaan mengumumkan penyedia di website sebagaimana 
tercantum dalam LOP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat 
yang memuat sekurang-kurangnya: 
a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; 
b. nama dan alamat penyedia; 
c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; 
d .  hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga; 
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
f. hasi l evaluasi. 

G. Penunjukan Langsung Gagal 

26 Penunjuka 
n 
Langsung 
Gagal 

26.1  Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal , 
apabila: 
a. peserta tidak memasukan Dokumen Penawaran; 
b. peserta tidak lulus evaluasi penawaran; atau 
c. [harga penawaran terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau 

Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi 
dari HPS.] 
[harga penawaran untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS.J 

26.2 PA/KPA sebagaimana yang tercantum dalam LOP menyatakan 
Pengadaan Langsung gagal, apabila: 
a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LOP sependapat 

dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPK karena 
proses Pengadaan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan 
Presiden No. 54 Tahun 201 O; 

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan 
Pejabat Pengadaan dan/atau PPK ternyata benar; 

c. dugaan KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Langsung 
dinyatakan benar oleh pihak berwenang; 

d.  Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden 
No. 54 Tahun 201 O; 

e. pelaksanaan Pengadaan Langsung tidak sesuai atau 
menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau 

f. peserta mengundurkan dir i .  
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Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LOP menyatakan 
Pengadaan Langsung gagal, apabila Pengaduan masyarakat atas 
terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata 
benar. 

26.3 Setelah Pengadaan Langsung dinyatakan gagal, maka Pejabat 
Pengadaan mengundang peserta lain. 

H. Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) 

27 Penanda 
tanganan 
SPK 

27 . 1  PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi 
Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan SPK. 

27.2 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK meliputi 
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta 
membubuhkan paraf pada setiap lembar. 

27.3 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 
a.sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli , terdiri dari: 

1 )  SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian 
yang ditandatangani oleh penyedia; dan 

2) SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian 
yang ditandatangani oleh PPK; 

b.rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila 
diperlukan. 

27.4 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama 
penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta 
Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

27.5 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak 
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana 
dimaksud pada angka 27.4, dapat menandatangani SPK, 
sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah 
dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ 
Anggaran Dasar untuk menandatangani SPK. 
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BAB IV 

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 

A. Lingkup 
Pekerjaan 

1 .  Pejabat Pengadaan: 

[diisi nama Pejabat Pengadaan, contoh: Pejabat Pengadaan 
Pekerjaan Jasa Lainnya ULP LKPPJ 

B. Sumber Dana 

C. Dokumen 
Penawaran 

D. Mata Uang 
Penawaran 
dan Cara 
Pembayaran 

2. Alamat Pejabat Pengadaan: 

3. Website: 

4. Nama paket pekerjaan: _ 

5. Uraian singkat pekerjaan: _ 

{diisi uraian secara singkat dan jelas pekerjaan/ kegiatan yang 
dilaksanakan J 

6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 
'---------) hari kalender. 
[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan] 

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: _ 
Tahun Anggaran _ 
[diisi sumber dana dan tahun anggarannya sesuai dokumen 
anggaran untuk pembiayaannya] 

1 .  Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: 

[diisi, jabatan dalam organisasi paket pekerjaan ybs, Jama 
pengalaman kerja, profesi/keahlian yang diperlukan untuk 
penye/esaian pekerjaan] 

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk 
2.  pelaksanaan pekerjaan: 

[diisi jenis, kapasitas, jumlah peralatan yang diper/ukan untuk 
penye/esaian pekerjaan] 

Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk: 
3. a. Bahan 

------ 
b. Alat 

------ 
[diisi, "tidak ada" apabila tidak diperlukan] 

1 .  Mata uang yang digunakan _ 
[diisi Rupiah atau mata uang Jainnya apabila di/aksanakan diluar 
negeri] 
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Pembayaran dilakukan dengan cara _ 
[diisi pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama 
atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan 
secara bulanan (monthly certificate), cara angsuran (termijn) atau 
ekaligus] 

Masa berlaku penawaran selama 
hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 
[diisi dengan memperhitungkan awal pemasukan penawaran 
sampai dengan penandatanganan SPK]. 

F. Pemasukan Hari 
dan Tanggal 
Pembukaan Pukul 
Dokumen Tern pat 
Penawaran 
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BABV 

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA SADAN USAHA 

CONTOH 

[Kop Surat Badan Usaha] 

Norn or 
Lampi ran 

--- ------ 20 

Kepada Yth.: 
Pejabat Pengadaan pada. [SKPDJ 
[diisi oleh Pejabat Pengadaan] 

di 

Perihal Penawaran Pekerjaan [nama pekerjaan diisi oleh Pejabat 
Pengadaan] 

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _ 
tanggal dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, 
dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan [diisi 
oleh Pejabat Pengadaan] sebesar Rp L- 

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum 
dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di  atas. 

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan selama __ hari kalender. 

Penawaran ini berlaku selama 
tanggal surat penawaran in i .  

(, _, hari kalender sejak 

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 
1. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan;J 
2. [Surat Kuasa, apabila ada;J 
3. Pakta lntegritas; 
4. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : 

a. Metoda Pelaksanaan; 
b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; 
c. [Daftar Personil Inti;] 
d. [Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;J 
e. Spesifikasi teknis; 

5. [Dokumen lain yang dipersyaratkan.J 

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap 
dokumen asli . 

Standar Dokumen Pengadaan 
J asa Lainnya 

(Metoda Pengadaan Langsung) 
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Dengan disampaikannya Surat Penawaran in i ,  maka kami menyatakan sanggup dan 
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 

PT/CV/Firma 
�������� 

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jabatan 

Standar Dokumen Pengadaan 

J asa Lainnya 
(Metoda Pengadaan Langsung) 
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B. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA PERORANGAN 

CONTOH 

Nomor 
Lampi ran 

20 
------ 

Kepada Yth.: 
Pejabat Pengadaan pada [SKPD] 
[diisi oleh Pejabat Pengadaan] 

di 

Peri ha I Penawaran Pekerjaan [nama pekerjaan diisi oleh Pejabat 
Pengadaan] 

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _ 
tanggal dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, 
dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan [diisi 
oleh Pejabat Pengadaan] sebesar Rp '---------' 

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum 
dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. 

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan selama __ hari kalender. 

Penawaran ini berlaku selama __ ( _, 
tanggal surat penawaran in i .  

hari kalender sejak 

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 
1. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan]; 
2. Pakta lntegritas; 
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : 

a. Metoda Pelaksanaan; 
b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; 
c. {Daftar Personil Inti;] 
d. {Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;J 
e. Spesifikasi teknis; 

4. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]. 

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap 
dokumen asli . 

Dengan disampaikannya Surat Penawaran in i ,  maka kami menyatakan sanggup dan 
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 

Penyedia 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nama Lengkap 

Standar Dokumen Pengadaan 

Jasa Lainnya 
(Metoda Pengadaan Langsung) 
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C. BENTUK SURAT KUASA 

CONTOH-1 

[Kap Surat Badan Usaha] 

SURAT KUASA 

Nomor :  
----- 

Yang bertandatangan di bawah in i :  
Nam a 
Ala mat Perusahaan: 
Jabatan [Direktur Utama!Pimpinan Perusahaan] 

_____________ [nama PT!CV/Firma] 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. _ 
[No. Akta Notaris] tanggal [tanggal penerbitan Akta] Notaris _ 
[nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai 
Pemberi Kuasa, 

memberi kuasa kepada : 
Nama *) 
Alam at 
Jabatan 
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. 

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk: 
1. [menandatangani Surat Penawaran;J 
2. [menandatangani Pakta lntegritas;J 
3. [menandatangani SPK.J 

Surat kuasa ini tidak dapat di l impahkan lagi kepada orang lain. 

20 
------- 

Penerima Kuasa 

(nama dan jabatan) 

Pemberi Kuasa 

(nama dan jabatan) 

*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya 
tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya. 

Standar Dokumen Pengadaan 
J asa Lainnya 

(Metoda Pengadaan Langsung) 
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CONTOH-2 

[Kap Surat Badan Usaha] 

SURAT KUASA 

Nomor :  
----- 

Utama!Pimpinan 
[nama 

[Direktur 
Ca bang] Perusahaan!Kepala 

PT/CV!Firma] 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. _ 
[No. Akta Notaris] tanggal [tanggal penerbitan Akta] Notaris _ 
[nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai 
Pemberi Kuasa, 

Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nam a 
Alamat Perusahaan: 
Jabatan 

memberi kuasa kepada: 
Nam a 
Alam at 
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. 

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk: 
1. [menghadiri pembukaan penawaran;J 
2. [menandatangani Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga;J 
3. , dst.J 

Surat kuasa ini tidak dapat di l impahkan lagi kepada orang lain. 

20 
------- 

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa 

(nama) (nama dan jabatan) 

Standar Dokumen Pengadaan 
J asa Lainnya 

(Metoda Pengadaan Langsung) 
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D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 

Dokumen Penawaran Teknis 

{Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat 
dicantumkan dalam lembar tersendiriltambahan] 

1 .  metoda pelaksanaan pekerjaan {diyakini menggambarkan penguasaan dalam 
penyelesaian pekerjaan]; 

2. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan [tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan 
dalam Dokumen Pengadaan]; 

3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal {sesuai dengan yang ditetapkan 
dalam Dokumen Pengadaan]; 

4. spesifikasi teknis; 
5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan dalam Ookumen Pengadaan, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan 
pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan]; dan 

6. [hal-hal lain yang dipersyaratkan]. 

Standar Dokumen Pengadaan 
J asa Lainnya 

(Metoda Pengadaan Langsung) 
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E. PAKTA INTEGRITAS 

[Contoh Pakta lntegritas Badan Usaha] 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertanda tangan di  bawah in i :  

Nam a 

Jabatan 

____________ [nama wakil sah badan usaha] 

Bertindak untuk 
dan atas nama 

PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan 
cantumkan nama] 

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan 
SKPDJ dengan in i  menyatakan bahwa: 

1 .  t idak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (KKN); 

2 .  akan melaporkan kepada APIP [isi sesuai dengan SKPDJ yang 
bersangkutan dan/atau LKPP apabi la mengetahui ada indikasi KKN dalam proses 
pengadaan in i ;  

3 .  akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini ,  bersedia 
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, 
digugat secara perdata dan/atau di laporkan secara pidana. 

____ [tempat], _ [tanggal] [bu/an] 20_ [tahun] 

[Nama PenyediaJ 

[tanda tangan] 

{nama lengkapl 
[jabatan] 

Standar Dokumen Pengadaan 
Jasa Lainnya 

(Metoda Pengadaan Langsung) 
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[Contoh Pakta lntegritas Perorangan] 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertanda tangan di  bawah in i :  

Nam a 
perorangan] 

Pekerjaan 

Alamat Rumah 

No. ldentitas 
(KTP/SIM/Paspor) 

[nama penyedia 

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan 
SKPDJ dengan in i  menyatakan bahwa: 

1 .  tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi ,  dan Nepotisme (KKN); 

2 .  akan melaporkan kepada APIP [isi sesuai dengan SKPDJ yang bersangkutan 
dan/atau LKPP apabi la mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan in i ;  

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4 .  apabi la melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS in i ,  bersedia 
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, 
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. 

____ [tempat], _ [tanggal] [bu/an] 20_ [tahun] 

[Nama Penyedia] 

[tanda tangan] 

{nama lengkap/ 

Standar Dokumen Pengadaan 
J asa Lainnya 

(Metoda Pengadaan Langsung) 
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BABVI 

BENTUK KONTRAK 

{kop surat SKPDJ 
SATUAN KERJA: 

SURAT PERINTAH KERJA 
(SPK) 

NOMOR DAN TANGGAL SPK: 

Halaman dari 
PAKET PEKERJMN: NO MOR DAN TANGGAL SURAT UN DAN GAN PENGADMN 

LANGSUNG: 

NO MOR DAN TANGGAL SERITA A CARA HASIL PENGADAAN 
LANGSUNG:  

SUMSER DANA: [sebagai conton, cantumkan "dibebankan atas DIPA Tahun Anggaran __ untuk mata 
anggaran kegiatan 

WAKTU PELAKSANMN PEKERJMN: 
- 

( ) hari kalender/bulan/tahun 

NILAI PEKERJMN 

No. 
Uraian 

Kuantitas 
Satuan Harqa Satuan (Ro) Subtotal (Rp) 

Total (Rp) 
Pekeriaan Ukuran Material Uoah Material uoah 

Jumlah 
P P N 1 0 %  

NILAI 
Terbilang : 

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan 
dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Serita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam 
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk 
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap 
hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi 
Svarat Umum SPK terlampir. 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama penyedia 
Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk penyedia [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan 
maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan 

materai Rp 6.000,- )] 

[nama lengka12J [nama lengka12.l 

{jabatan] {jabatan] 

Standar Dokumen Pengadaan 
Jasa Lainnya 

(Metoda Pengadaan Langsung) 
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SYARAT UMUM 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

1 .  LINGKUP PEKERJAAN 
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu 
sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK. 

2. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 

3. [PENYEDIA JASA MANDIRI 
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia 
seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh 
terhadap personilnya.] 

4. HARGA SPK 
a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. 
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi 

juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja. 
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga 

satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum). 

5. HAK KEPEMILIKAN 
a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa 

yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu 
secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. 

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK. dan semua peralatan 
tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua 
peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan 
pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 

6. [CACAT MUTU 
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secers tertulis penyedia atas setiap cacar 

mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta 
menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung Jawab atas cacat mutu 
selama 6 (enam) bu/an sete/ah serah terima hasil pekerjaan.J 

7. PERPAJAKAN 
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum 
yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh 
pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat 
lainnya. 

9. JADWAL 
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam 

SPMK. 
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar 

pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan 
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 

10. [ASURANS/ 
a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pe/aksanaan pekerjaan, serta 
pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas sega/a risiko terhadap kece/akaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko 
lain yang tidak dapat diduga; 

2) pihak ketiga sebagai akibat kece/akaan di tempat kerjanya; dan 
3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.J 

1 1 .  PENANGGUNGAN DAN RISIKO 
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan. dan menanggung tanpa batas PPK beserta lnstansinya 

terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan 
nukurn, proses pemeriksaan hukurn, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian 
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang 
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara 
penyerahan akhir: 
1 )  kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanaaal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua 

Standar Dokumen Pengadaan 

J asa Lainnya 
(Metoda Pengadaan Langsung) 
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risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali 
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 
d. [Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama 

Tanggal Mu/ai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki o/eh penyedia atas 
tanggungannya sendiri jika kehi/angan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau ke/a/aian penyedia.J 

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan 
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 

13. [PENGUJ/AN 
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak 
tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia 
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba 
tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.J 

14.  LAPORAN HASIL PEKERJAAN 
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang 

telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan 
kemajuan hasil pekerjaan. 

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di 
lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi 
pekerjaan harian. 

c. Laporan harian berisi: 
1 )  jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; 
2) [penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 
3) jenis, jumlah dan kandisi peralatan; 
4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 
5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa a/am lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran 

pekerjaan; dan 
6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pe/aksanaan. 

d. Laporan harian dibuat a/eh penyedia, apabi/a diperlukan diperiksa a/eh kansultan dan disetujui a/eh wakil PPK. 
e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman Japoran harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periade satu 

minggu, serta hal-hal pentinq yang perlu ditonjo/kan. 
f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman /aporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode 

satu bu/an, serta hal-hal penting yang perlu ditonjo/kan. 
g. Untuk merekam kegiatan pe/aksanaan proyek, PPK membuat foto-fata dokumentasi pe/aksanaan pekerjaan di /okasi 

pekerjaan.] 

15.  WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal 

Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat 
lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi 
atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban 
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak 
untuk diperpanjang. 

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 

16 .  SERAH TERIMA PEKERJAAN 
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan µermintaan secara tertulis kepada PPK 

untuk penyerahan pekerjaan. 
b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh 

penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib 
memperbaiki/menyelesaikannya, alas perintah PPK. 

d. [PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasi/ pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

e. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan pu/uh lima perseratus) dari harga SPK, sedangkan yang 5% (lima 
perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus 
perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) 
dari harga SPK. 

f. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan se/ama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat 
penyerahan pertama pekerjaan. 

g. Sete/ah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk 
penyerahan akhir pekerjaan. 

h. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanaken semua kewajibannya selama masa 
pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga SPK yang be/um dibayar atau 
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 

i. Apabila penyedia tidak me/aksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak 
menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikanlpemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.J 

17 .  JAMINAN PEMELIHARAAN 
a. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). 
b. Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan 

selesai dan pekeriaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan SPK. 
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c. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) 
sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO). 

18 .  PERUBAHAN SPK 
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 

1 )  perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga 
mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. 

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul PPK. 

19. PERISTIWA KOMPENSASI 
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 

1 )  PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan 

pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh 

PPK; 
8) ketentuan lain dalam SPK. 

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian 
pekerjaan. 

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh 
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan 
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa 
Kompensasi. 

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau 
lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 

20. PERPANJANGAN WAKTU 
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian rnaka 

penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan 
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan 
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK. 

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang 
diajukan oleh penyedia. 

2 1 .  PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah 

dicapai, termasuk: 
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus 

diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 
2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 
3) biaya langsung demobilisasi personil. 

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. 
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui 

pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 
1 )  penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka 

waktu yang telah ditetapkan; 
2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 
3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam 

program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; 
4) penyedia berada dalam keadaan pailit; 
5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacal Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; 
6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) 

dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 
7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan 

perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; 
8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana 

tercantum dalam SPK; 
9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan 

oleh instansi yang berwenang; dan/atau 
10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau r,elanggaran persaingan sehat dalam 

pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 

1 )  penyedia membayar denda; dan/atau 
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
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22. PEMBAYARAN 
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 

1 )  penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem terminlpembayaran secara sekaligus]; 
3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang 

ada di lokasi pekerjaan; 
4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi. 

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Serita Acara 
penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan. 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah 
mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. 
PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal 
hal yang sedang menjadi perselisihan. 

23. DENDA 
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji 
terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran 
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan 
yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika 
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri 
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan 
tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini 
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. 
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BAB VII 

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR 

Keterangan 

Pejabat Pengadaan menguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan dalam 
pelaksanaan pekerjaan. 
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BAB VII I  

DAFT AR KUANTIT AS DAN HAR GA 

Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan 
Lump Sum) 

1 .  Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan lnstruksi Kepada Penyedia 
( IKP) ,  Spesifikasi Teknis dan Gambar. 

2 .  Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan 
aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan 
diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta din i la i  sesuai dengan harga 
yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, 
personil , pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, 
keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur 
dalam Kontrak. 

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah 
kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk 
suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata 
pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 

5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap 
telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak 
ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata 
pembayaran yang terkait. 

6. Pejabat Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) j ika terdapat perbedaan antara penulisan ni lai dalam angka dan huruf pada Surat 
Penawaran maka yang dicatat ni lai dalam huruf; dan 

b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan 
pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai 
dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh 
diubah. 
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Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum) 

1 .  Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan lnstruksi Kepada Penyedia 
( IKP), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 

2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan dalam SPK. 

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, 
personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, 
overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak. 

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas 
dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu 
pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga rnata 
pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 

5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah 
termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada 
maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran 
yang terkait. 

6. Pejabat Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai 
dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 
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Daflar 1 :  Mata Pembayaran Um urn 1 

No Uraian Pekerjaan Satuan Kuantitas Harga Total 
Ukuran Satuan Harga2 

Total Daftar 1 

(pindahkan ni lai total ke Daflar Rekapitulasi) 

I  Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum. 
2 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan 

Nilai). 
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Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _ 

No. Uraian Pekerjaan Satuan Kuantitas Harga Total 
Ukuran Satuan Harga2 

Total Daftar 2 

(pindahkan ni lai total ke Daftar Rekapitulasi) 

I  Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Jasa Lainnya ini di antara bagian-bagian 
pekerjaan lain. 

2 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan 
Nilai). 
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Daftar 3: Mata Pembayaran _ 

No Uraian Pekerjaan Satuan Kuantitas Harga Total 
Ukuran Satuan Har_qa2 

Total Daftar 3 

(pindahkan ni lai total ke Daftar Rekapitulasi) 

I  Cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama 
jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan. 

2 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertarnbahan 
Nilai). 
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Daftar Rekapitulasi 

Mata Pembayaran Harga 

Daftar No. 1 :  Mata_ Pembayaran U_mum _____ 
------···-··-······· 

__ ,. _______ .. ______ .... 

Daftar No. 2: __ Mata Pembayaran P�aan Uta ma 
Daftar No. 3: Mata Pe�bayara�_ 

·---- ... 

-dll.- 
Jumlah (Daftar 1 +2+3+ ) 

PPN 10% 
TOTAL NILAI 
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BABIX 

BENTUK DOKUMEN LAIN 

A. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 

[kop surat satuan kerja SKPDJ 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 

Norn or: 
----- 

PaketPekerjaan: _ 

Yang bertanda tangan di  bawah in i :  

_______ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] 
_______ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] 
_______ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] 

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; 

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) 
, bersama ini memerintahkan: 

---- 

_______ [nama Penyedia Jasa Lainnya) 
_______ [alamat Penyedia Jasa Lainnya) 
yang dalam hal ini diwakili oleh: _ 

selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 

nomor tanggal 

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 

1 .  Macam pekerjaan: 
----- 

2. Tanggal mulai kerja: _ 

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK; 

4. Waktu penyelesaian: selama _ <�---�) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan 
harus sudah selesai pada tanggal _ 

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan 
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 satu per seribu) dari Ni lai 
SPK atau bagian tertentu dari Ni lai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan 
ketentuan SPK. 
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_____ , _ ----- 20 

Untuk dan atas nama 
----- 

Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda tangan] 

{nama lengkapl 
{jabatan] 
NIP :  

----- 

Menerima dan menyetujui: 

Untuk dan atas nama 
----- 

[tanda tangan] 

{nama lengkap wakil sah badan usahalperoranganl 
{jabatan] 
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8. BENTUK SURAT JAMINAN 

Jaminan Pemeliharaan dari Bank 

[Kop Bank Penerbit Jaminan] 

GARANSI BANK 
sebagai 

JAMINAN PEMELIHARAAN 
No. _ 

[nama 

Yang bertanda tangan dibawah in i :  dalam jabatan 
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

bank] berkedudukan di 
__________________ [alamat] 

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN 

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: 
Nama [nama PPKJ 
Alam at 

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN 

dalam 

Nam a 
Alamat 

sejumlah uang Rp _ 
(terbilang 
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _ 
berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. tanggal 
________ , apabi la: 

_____________ [nama penyedia] 

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN 

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu 
berlakunya Garansi Bank ini ,  lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan 
berupa: 
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana 
ditentukan dalam SPK. 

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1 .  Berlaku selama ( ) hari kalender, dari tanggal 

_________ s.d .  _ 
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat 

Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari 
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 
1 .  

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah ni lai jaminan tersebut di 
atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) 
setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat 
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat 
Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 
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4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang 
diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang 
Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831  Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 
6. Segala hal yang mungkin t imbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini ,  masing-masing 

pihak memil ih domisi l i  hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

[Bank] 

Materai Rp.6000,00 

Untuk keyakinan, pemegang 
Garansi Bank disarankan 

untuk mengkonfirmasi 
Garansi ini ke _/ba11k/ [Nama dan Jabatan] 
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Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan 

[Kop Penerbit Jaminan] 

JAMINAN PEMELIHARAAN 

Nomor Jaminan: 
-------- 

1 .  Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [nama], 
[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan 
_________ [nama penerbit jaminan], [alamat] sebagai 
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas 
terikat pada [nama PPKJ, 
[alamat] sebagai Pemil ik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMI NAN atas uang 
sejumlah Rp (terbilang _, 

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan 
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak 
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana 
ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. tanggal 

dari PENERIMA JAMINAN 
--------- 

3. Surat Jaminan ini berlaku selama __ ( ) hari kalender dan efektif mulai 
dari tanggal sampai dengan tanggal _ 

4. Jaminan ini berlaku apabila: 
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana 
ditentukan dalam SPK. 

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan 
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat 
(Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA 
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi 
akibat TERJAMIN cidera janji . 

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa 
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda 
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1831  KUH Perdata. 

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan 
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya 
masa berlaku Jaminan ini .  

Untuk keyakinan, pemegang 
Jaminan disarankan untuk 
mengkonfirmasi Jaminan ini 
ke __}Pe11erbit /a111i11a11} 

TERJAMIN 

Dikeluarkan di 
------ 

pad a tanggal _ 

PENJAMIN 

Materai Rp.6000,00 
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Standar Dokumen Pengadaan 

Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi 

- Metoda Pengadaan Langsung - 
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)J 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 
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D O K U M E N  P E N G A D A A N  

Nomor: 
---- 

Tanggal: _ 

untuk 
Pengadaan 

Pejabat Pengadaan pada 

[SKPD]: _ 

Tahun Anggaran: _ 
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Daftar lsi 

BAB I. UMUM .  

BAB II . UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG . 

BAB 11 1 .  INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) . 

A. UM UM . 

1 .  LINGKUP PEKERJAAN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
2. SUMBER DANA . 
3. PESERTA . 
4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN . 
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN . 
6. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI . 

B. DOKUMEN PENGADAAN . 

7. ISi DOKUMEN PENGADAAN . 

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN . 

8. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN . 
9. BAHASA PENAWARAN . 
1 0 .  DOKUMEN PENAWARAN . 
1 1 .  PAKTA INTEGRITAS . 
12 .  HARGA PENAWARAN . 
1 3 .  MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN . 
14 .  MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN . 
15 .  BENTUK DOKUMEN PENAWARAN . 

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN . 

16 .  PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN . 
17 .  PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN . 
18 .  WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN . 
19 .  PENAWARAN TERLAMBAT . 

E. PEMBUKAAN PENAWARAN, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI . 

20. PEMBUKAAN PENAWARAN . 
2 1 .  EVALUASI PENAWARAN . 
22. KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA . 

F. PEMBUATAN SERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL), PENETAPAN DAN 
PENGUMUMAN PENYEDIA . 

23. PEMBUATAN BAHPL . 
24. PENETAPAN PENYEDIA . 
25. PENGUMUMAN PENYEDIA . 

G. PENGADAAN LAN GS UNG GAGAL . 

26. PENGADAAN LANGSUNG GAGAL . 

H. PENANDATANGANAN SPK . 

27. PENANDA-TANGANAN SPK . 

BAB IV. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP) . 

A. LINGKUP PEKERJAAN . 
B. SUMBER DANA . 
C. DOKUMEN PENAWARAN . 
D. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN . 
E. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN . 
F. PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN . 
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BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN . 

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA SADAN USAHA . 

B. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA PERORANGAN . 

C. BENTUK SURAT KUASA . 

D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS . 

E. BENTUK PAKTA INTEGRITAS . 

BAB VI. BENTUK KONTRAK . 

SURAT PERINTAH KERJA . 

BAB VII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR . 

KETERANGAN . 

BAB VIII. DAFT AR KUANTITAS DAN HARGA . 

KETERANGAN (UNTUK KONTRAK HARGA SATUAN ATAU KONTRAK GABUNGAN HARGA SATUAN DAN LUMP 
SUM) . 

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN . 

A. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) . 
B. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN . 

Jaminan Pemeliharaan dari Bank . 
Jaminan Peme/iharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan . 
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B A B I  

UMUM 

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: 

- Pekerjaan 
Konstruksi 

HPS 

LOP 

- Pejabat 
Pengadaan 

- PPK 

- SPMK 

seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi 
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya; 

Harga Perkiraan Sendiri; 

Lembar Data Pengadaan; 

personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 
yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab 
atas pelaksanaan pekerjaan; 

Surat Perintah Mulai Kerja; 
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BAB II 

UNDANGANPENGADAANLANGSUNG 

CONTOH 

[kop surat SKPDJ 

Norn or 
Lampiran 

Kepada Yth. 

: 1 (satu) berkas 
-----' 20 

di ----- 

Perihal : Pengadaan Langsung Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pejabat Pengadaan pada 
____ [SKPD] 

Dengan ini [perusahaan] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan 
Langsung paket Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut: 

1 .  Paket Pekerjaan 
Nama paket pekerjaan 
Lingkup pekerjaan 
Ni lai total HPS : Rp ( ) 
Sumber pendanaan Tahun Anggaran __ 

2. Pelaksanaan Pengadaan 
Tempat dan a lamat :  [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst] 
T elepon/F ax 
Website 

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara 
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: 

No Ke iatan Hari/Tan al Waktu 
a. Pemasukan Dokumen I s .d .  s .d .  --- 

Penawaran I 

b. Pembukaan Dokumen I 

Penawaran 
c. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi 

Harga I 

d. Penandatanganan SPK I 

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat 
Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen 
Penawaran. 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 
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Pejabat Pengadaan pada [SKPDJ 

[tanda tangan] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[nama lengkap] 
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BAB I l l  

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 

1 . 1  Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan 
Konstruksi sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1 . 2  Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan 
pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan dalam waktu 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana 
tercantum dalam LOP. 

Pengadaan Langsung penyedia Pekerjaan Konstruksi ini dapat 
diikuti oleh peserta yang berbentuk badan usaha atau peserta 
perorangan yang diundang dan diyakini mampu. 

4 . 1  Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini 
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan 
tidak melakukan tindakan sebagai berikut: 
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam 

bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan 
peserta yang bertentangan dengan Ookumen 
Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; 

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi 
persyaratan dalam Ookumen Pengadaan ini .  

4 .2 Peserta yang menurut penilaian Pejabat Pengadaan 
terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam angka 4 . 1  dikenakan sanksi sebagai berikut: 
a. sanksi pencantuman dalam Oaftar Hitam; 
b. gugatan secara perdata; dan/atau 
c. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan 
kepada PA/KPA. 

5 . 1  Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 
perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau 
terafiliasi. 

5.2 Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk 
menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para 
pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. 
Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh 
memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. 
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5.3 Pegawai SKPD dilarang menjadi peserta kecuali cuti 
di luar tanggungan SKPD. 

6 . 1  Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran 
yang mengutamakan Pekerjaan Konstruksi yang 
dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia 
(produksi dalam negeri). 

6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan 
menggunakan bahan baku, tenaga ahl i ,  dan perangkat 
lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) 
dengan ketentuan: 
a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar 

benar mencerminkan bagian atau komponen yang 
telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian 
atau komponen yang masih harus di impor; 

b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di 
dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku 
yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi 
persyaratan; 

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan 
lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; 

d .  semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan 
yang ada di dalam neqeri, seperti jasa asuransi, 
angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; 

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata 
untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang 
belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun 
berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan 
secara terencana untuk semaksimal mungkin 
terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli 
asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan 

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang 
di impor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, 
jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen 
Penawaran. ' 

B. Dokumen Pengadaan 
7. lsi Dokumen 7 . 1  

Pengadaan 
Dokumen Pengadaan meliputi: 
a. Umum; 
b. Undangan; 
c. lnstruksi Kepada Peserta; 
d.  Lembar Data Pengadaan; 
e. Bentuk Dokumen Penawaran: 

1 )  Surat Penawaran; 
2) Surat Kuasa; 
3) Dokumen Penawaran Teknis; 
4) Pakta lntegritas; 

f. Bentuk Surat Perintah Kerja; 
g. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; 
h .  Daftar Kuantitas dan Harga; 
i . Bentuk Dokumen Lain: 

1 )  SPMK; 
2) Jaminan Pemeliharaan (apabila ada). 
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7.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi 
Dokumen Pengadaan ini .  Kelalaian menyampaikan 
Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini 
sepenuhnya merupakan risiko peserta. 

7 .3 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis 
mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada Pejabat 
Pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 

7.4 Pejabat Pengadaan wajib menanggapi setiap permintaan 
penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis. 

C. Penyiapan Dokumen Penawaran 

8. Biaya dalam 
Penyiapan 
Penawaran 

9. Bahasa Penawaran 

Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan 
penyampaian penawaran. 

9 . 1  SemuaDokumen Penawaran harus menggunakan 
Bahasa Indonesia. 

9.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen 
Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau 
bahasa asing. 

9 .3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai 
penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi 
perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah 
penjelasan dalam Bahasa Indonesia. 

10.  Dokumen Penawaran 1 0 . 1  Dokumen Penawaran terdiri dari Administrasi, Teknis 
dan Harga serta Pakta lntegritas. 

10 .2  Dokumen Penawaran, meliputi: 
a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; 

1 )  tanggal; 
2) masa berlaku penawaran; 
3) harga penawaran; 
4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 
5) tanda tangan: 

a) direktur utama/pimpinan perusahaan; 
b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan 

perusahaan yang nama penerima kuasanya 
tercantum dalam akta pendirian atau 
perubahannya; 

c) kepala cabang perusahaan yang diangkat 
oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan 
dokumen otentik; atau 

d) peserta perorangan. 
b. daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan; 
c. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan 

kepada penerima kuasa yang namanya tercantum 
dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila 
dikuasakan); 
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d. dokumen penawaran teknis: 
1 )  metode pelaksanaan; 
2) jadwal waktu pelaksanaan; 
3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; 
4) spesifikasi teknis; dan 
5) daftar personil inti ; 

e. Pakta lntegritas; dan 
f. dokumen lain yang dipersyaratkan. 

1 1 . 1  Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi 
Pakta lntegritas. 

1 1 . 2  Pakta lntegritas harus ditandatangani oleh: 
a. direktur utama/pimpinan perusahaan; 
b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan 

perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum 
dalam akta pendirian atau perubahannya; 

c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor 
pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau 

d.  peserta perorangan. 

1 1 . 3  Pakta lntegritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak 
melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, 
korupsi, dan nepotisme (KKN). 

1 1 . 4  Pakta lntegritas dimasukkan dalam Ookumen 
Penawaran. 

1 2 . 1  Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan 
huruf. 

12 .2  Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan 
harga satuan dan lump sum, peserta mencantumkan 
harga satuan dan harga total untuk tiap mata 
pembayaran/pekerjaan dalam Oaftar Kuantitas dan 
Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak 
dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran 
tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan 
pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus 
dilaksanakan. 

12 .3  Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, 
retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya 
asuransi yang harus dibayar oleh peserta untuk 
pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini 
diperhitungkan dalam total harga penawaran. 

1 3 . 1  Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk 
mata uang sebagaimana tercantum dalam LOP. 

13 .2  Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan 
sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LOP. 
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1 4 . 1  Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum 
dalam LOP. 

14 .2  Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum 
akhir masa berlakunya penawaran, Pejabat Pengadaan 
dapat meminta kepada peserta secara tertulis untuk 
memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut 
dalam jangka waktu tertentu. 

14 .3  Peserta dapat :  
a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah 

penawaran; 
b. Menolak permintaan tersebut dan dapat 

mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak 
dikenakan sanksi. 

14 .4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 
tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum 
dalam LOP. 

Ookumen Penawaran disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap 
dokumen asli . 

D. Pemasukan Dokumen Penawaran 

16 .  Penyampulan dan 
Penandaan Sampul 
Penawaran 

1 6 . 1  Penyampulan Ookumen Penawaran 
menggunakan metode 1 (satu) sampul. 

dengan 

17 .  Penyampaian 
Dokumen Penawaran 

18 .  Waktu Pemasukan 
Penawaran 

19 .  Penawaran 
Terlambat 

16 .2  Peserta memasukkan Ookumen Penawaran ke dalam 1 
(satu) sampul dan ditul is "Dokumen Penawaran", nama 
paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta 
ditujukan kepada Pejabat Pengadaan dengan alamat 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

Peserta menyampaikan langsung Ookumen Penawaran 
kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana 
tercantum dalam LOP. 

Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah 
diterima oleh Pejabat Pengadaan di tempat dan pada waktu 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

Setiap penawaran yang diterima oleh Pejabat Pengadaan 
setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak 
dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam 
keadaan tertutup (sampul tidak dibuka) disertai dengan bukti 
serah terima. 
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E. Pembukaan Penawaran, Klarifikasi dan Negosiasi 

20. Pembukaan 
Penawaran 

20.1  Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat 
sebagaimana tercantum dalam LOP. 

20.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen 
Penawaran yang meliputi: 
a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa 

berlaku penawaran dan harga penawaran; 
b. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); 
c. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan 

kepada penerima kuasa yang namanya tercantum 
dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila 
dikuasakan); 

d .  dokumen penawaran teknis; dan 
e. dokumen lain yang dipersyaratkan. 

21 .  Evaluasi Penawaran 2 1 . 1  Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur. 

2 1 . 2  Sebelum evaluasi penawaran, untuk kontrak harga 
satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump 
sum dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: 
a. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar 

kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang 
tercantum dalam Dokumen Pengadaan; 

b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara 
volume dengan harga satuan pekerjaan, maka 
dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga 
satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 
dan 

c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan 
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan 
pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar 
kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. 

2 1 . 3  Hasil koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak harga 
satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump 
sum dapat mengubah ni lai penawaran. 

2 1 . 4  Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan 
harga satuan dan lump sum, penawaran setelah koreksi 
aritmatik yang melebihi ni lai total HPS dinyatakan gugur. 

2 1 . 5  Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan 
oleh Pejabat Pengadaan untuk mendapatkan penawaran 
yang memenuhi syarat. 

2 1 . 6  Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran 
yang meliputi: 
a. evaluasi administrasi; 
b. evaluasi teknis; dan 
c. evaluasi harga. 
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21 .  7 Ketentuan um um dalam melakukan evaluasi sebagai 
berikut: 
a. Pejabat Pengadaan dilarang menambah, rnenquranqi, 

mengganti dan/atau mengubah isi Ookumen 
Pengadaan ini ;  

b. Pejabat Pengadaan dan/atau peserta dilarang 
menambah, mengurangi , mengganti, dan/atau 
mengubah isi Ookumen Penawaran; 

c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran 
yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan 
spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Ookumen 
Pengadaan in i ,  tanpa ada penyimpangan yang bersifat 
penting/pokok yang mempengaruhi l ingkup, kualitas 
dan hasil/kinerja pekerjaan; 

d .  para pihak dilarang mernpenqaruhi atau melakukan 
intervensi kepada Pejabat Pengadaan selama proses 
evaluasi; 

e. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya 
pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara 
peserta, Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, dengan 
tujuan untuk menunjuk peserta, maka: 
1 )  peserta dimasukkan ke dalam Oaftar Hitam baik 

badan usahanya beserta pengurusnya; 
2) Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain. 

2 1 . 8  Evaluasi Administrasi: 
a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan 

terhadap hal-hal yang tidak dini lai pada saat penilaian 
kualifikasi; 

b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan 
administrasi, apabila: 
1 )  syarat-syarat substansial yang diminta 

berdasarkan Ookumen Pengadaan ini 
dipenuhi/di lengkapi; 

2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
a) ditandatangani oleh: 

(1) direktur utama/pimpinan perusahaan; 
(2) penerima kuasa dari direktur 

utama/pimpinan perusahaan yang nama 
penerima kuasanya tercantum dalam akta 
pendirian atau perubahannya; 

(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat 
oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan 
dokumen otentik; atau 

(4) peserta perorangan. 
b) mencantumkan harga penawaran; 
c) jangka waktu berlakunya surat penawaran 

tidak kurang dari waktu sebagaimana 
tercantum dalam LOP; 

d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang 
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu 
sebagaimana tercantum dalam LOP; dan 

e) bertanggal; 
c. Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi 

terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; 
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d. apabila peserta memenuhi persyaratan administrasi 
dilanjutkan dengan evaluasi teknis; 

e. apabila peserta tidak memenuhi persyaratan 
administrasi, maka Pejabat Pengadaan mengundang 
peserta lain. 

2 1 . 9  Evaluasi Teknis: 
a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan 

yang ditetapkan; 
b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur 

dengan ketentuan: 
1 )  Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis 

minimal yang harus dipenuhi dengan 
membandingkan pemenuhan persyaratan teknis 
sebagaimana tercantum dalam LOP; 

2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan 
terhadap: 
a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 

menggambarkan penguasaan dalam 
penyelesaian pekerjaan; 

b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang 
ditawarkan tidak melampaui batas waktu 
sebagaimana tercantum dalam LOP; 

c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan 
minimal yang disediakan sebagaimana 
tercantum dalam LOP; 

d) spesifikasi teknis rnemenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam Ookumen Pengadaan in i ;  

e) personil inti yang akan ditempatkan secara 
penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana 
tercantum dalam LOP serta posisinya dalam 
manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai 
dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; 

3) Pejabat Pengadaan dapat meminta uji 
mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu 
sebagaimana tercantum dalam LOP; 

c. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang 
kurang jelas atau meragukan, Pejabat Pengadaan 
melakukan klarifikasi dengan peserta. Oalam 
klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah 
substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat 
menggugurkan penawaran; 

d.  apabila peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis 
dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; 

e. apabila peserta tidak lulus evaluasi teknis maka 
Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain. 

21 . 1 0  Evaluasi Harga: 
a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal 

yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 
1 )  total harga penawaran atau penawaran terkoreksi 

dibandingkan terhadap ni lai total HPS, apabila total 
harga penawaran atau penawaran terkoreksi 
melebihi ni lai total HPS, peserta dinyatakan gugur 
dan [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] mengundang 
peserta lain; 
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2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar 
dari 1 1 0 %  (seratus sepuluh perseratus) dari harga 
satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan 
klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut 
dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk 
volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; 

3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau 
tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan 
tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya 
dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan 
lainnya; 

b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan 
ketentuan klarifikasi dalam hal penawaran komponen 
dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan 
Pejabat Pengadaan. 

Setelah peserta lulus evaluasi penawaran maka dilakukan 
klarifikasi teknis dan negosiasi harga dengan ketentuan: 
a. klarifikasi teknis dan negosiasi harga dilakukan terhadap 

harga satuan yang dini lai tidak wajar berdasarkan HPS; 
b. di lakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah 

disepakati, untuk mendapatkan total hasil negosiasi; 
c. hasil negosiasi harga menjadi ni lai harga penetapan 

pemenang dan sebagai dasar ni lai kontrak; dan 
d.  apabila klarifikasi dan negosiasi terhadap peserta tidak 

tercapai kesepakatan, rnaka Pejabat Pengadaan 
mengundang peserta lain. 

F. Pembuatan Berita Acara Has ii Pengadaan Langsung (BAH PL), Penetapan dan 
Pengumuman Penyedia 

23. Pembuatan BAHPL 23 . 1  BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil penawaran 
serta klarifikasi teknis dan negosiasi harga yang dibuat 
dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan. 

23.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut: 
a. nama peserta; 
b. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; 
c. harga hasil negosiasi; 
d .  unsur-unsur yang dievaluasi; 
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu; dan 
f. tanggal dibuatnya Serita Acara. 

24. Penetapan Penyedia 24.1  Pejabat Pengadaan membuat Surat Penetapan 
Penyedia berdasarkan BAHPL untuk nilai sampai 
dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

24.2 Penetapan penyedia harus memuat: 
a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; 
b. nama dan alamat penyedia serta harga penawaran 

atau harga penawaran terkoreksi; 
c. harga hasil negosiasi; 
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d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
e. hasil evaluasi penawaran. 

24.3 Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan 
penyedia adalah: 
a. Ookumen Pengadaan beserta adendum (apabila 

ada); 
b. BAHPL; dan 
c. Ookumen Penawaran. 

Pejabat Pengadaan mengumumkan penyedia di website 

sebagaimana tercantum dalam LOP dan papan pengumuman 
resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya: 
a. nama paket pekerjaan dan ni lai total HPS; 
b. nama dan alamat penyedia; 
c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; 
d .  hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga; 
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
f. hasil evaluasi. 

G. Pengadaan Langsung Gagal 

26. Pengadaan 
Langsung Gagal 

26.1  Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung 
gaga!, apabila: 
a. peserta tidak memasukkan Ookumen Penawaran; 
b. peserta tidak lulus evaluasi penawaran; atau 
c. harga penawaran terkoreksi untuk Kontrak Harga 

Satuan atau Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga 
Satuan lebih tinggi dari HPS. 

26.2 PA/KPA sebagaimana yang tercantum dalam LOP 
menyatakan Pengadaan Langsung gagal, apabila: 
a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LOP 

sependapat dengan PPK yang tidak bersedia 
menandatangani SPK karena proses Pengadaan 
Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden 
No. 54 Tahun 201 O; 

b. pengaduan masyarakat 'adanya dugaan KKN yang 
melibatkan Pejabat Pengadaan dan/atau PPK ternyata 
benar; 

c. dugaan KKN dalam pelaksanaan Pengadaan 
Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang; 

d.  Ookumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan 
Presiden No. 54 Tahun 201 O; 

e. pelaksanaan Pengadaan Langsung tidak sesuai atau 
menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau 

f. peserta mengundurkan diri .  

Kepala Oaerah sebagaimana tercantum dalam LOP 
menyatakan Pengadaan Langsung gagal, apabila 
Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang 
melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar 

26.3 Setelah Pengadaan Langsung dinyatakan gagal, maka 
Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain. 
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27.1  PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah 
substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan 
penandatanganan SPK. 

27.2 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK 
meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf 
serta membubuhkan paraf pada setiap lembar. 

27.3 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli , terdiri dari: 

1 )  SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pad a 
bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 

2) SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai 
pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; 

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila 
diperlukan. 

27.4 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama 
penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya 
dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah 
didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan. 

27.5 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak 
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar 
sebagaimana dimaksud pada angka 27.4, dapat 
menandatangani SPK, sepanjang mendapat 
kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi 
atau pihak yang sah berdasarkan Akta 
Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani SPK. 
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BABIV 
LEMBAR DATA PENGADAAN (LOP) 

1 .  Pejabat Pengadaan: 

[diisi nama Pejabat Pengadaan, contoh: Pejabat Pengadaan 
LKPP] 

2. Alamat Pejabat Pengadaan: 

3. Website: 

4. Nama paket pekerjaan: _ 

5. Uraian singkat pekerjaan: _ 

[diisi uraian secara singkat dan jelas pekerjaanl kegiatan yang 
dilaksanakan J 

6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 
( hari kalender. 
[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan] 

8. Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: _ 
Tahun Anggaran _ 
[diisi sumber dana dan tahun anggarannya sesuai dokumen 
anggaran untuk pembiayaannya] 

C. Dokumen 
Penawaran 

1 .  Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: 

[diisi, jabatan da/am organisasi paket pekerjaan ybs, lama 
penga/aman kerja, profesilkeahlian yang diperlukan untuk 
penyelesaian pekerjaan] 

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk 
2. pelaksanaan pekerjaan: 

[diisi jenis, kapasitas, jumlah peralatan yang diperlukan untuk 
penyelesaian pekerjaan] 

Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk: 
3. a. Bahan 

------ 
b. Alat 

------ 
[diisi, "tidak ada" apabila tidak diperfl:kan] 
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Pembayaran dilakukan dengan cara _ 
[diisi pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama 
atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan 
secara bulanan (monthly certificate), cara angsuran (termijn) atau 
sekaligus) 

Masa berlaku penawaran selama 
hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 
[diisi dengan memperhitungkan awal pemasukan penawaran 
sampai dengan penandatanganan kontrak] 

1 .  Mata uang yang digunakan _ 
[diisi Rupiah atau mata uang lainnya apabi/a dilaksanakan diluar 
negeri] 

F. Pemasukan Hari 
dan Tanggal 
Pembukaan Pukul 
Dokumen Tempat 
Penawaran 
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BABV 

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA BADAN USAHA 

CONTOH 

[Kop Surat Badan Usaha] 

Norn or 
Lampiran 

20 
------ 

Kepada Yth.: 
Pejabat Pengadaan pad a [SKPDJ 
[diisi oleh Pejabat Pengadaan] 

di 

Perihal Penawaran Pekerjaan [nama pekerjaan diisi oleh Pejabat 
Pengadaan] 

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _ 
tanggal dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, 
dengan in i  kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan [diisi 
oleh Pejabat Pengadaan] sebesar Rp �-------� 

Penawaran in i  sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum 
dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. 

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan selama __ hari kalender. 

Penawaran ini berlaku selama 
tanggal surat penawaran in i .  

hari kalender sejak 

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 
1. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan]; 
2. [Surat Kuasa, apabi/a ada]; 
3. Pakta lntegritas; 
4. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : 

a. Metoda Pelaksanaan; 
b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; 
c. Daftar Personil Inti ; 
d .  Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan; 
e. Spesifikasi teknis; 

5. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]. 

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap 
dokumen asli .  
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Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini ,  maka kami menyatakan sanggup dan 
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 

PT/CV/Firma 
��������- 

[pi Ii h yang sesuai dan cantumkan nama] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jabatan 
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B. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA PERORANGAN 

CONTOH 

Nomor 
Lampi ran 

--- ------ 20 

Kepada Yth.: 
Pejabat Pengadaan pada {SKPDJ 
{diisi o/eh Pejabat Pengadaan] 

di 

Perihal Penawaran Pekerjaan [nama pekerjaan diisi o/eh Pejabat 
Pengadaan] 

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _ 
tanggal dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, 
dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan [diisi 
oleh Pejabat Pengadaan] sebesar Rp '----------' 

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum 
dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. 

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu petaksanaan 
pekerjaan selama __ hari kalender. 

Penawaran ini berlaku selama __ (. _, 
tanggal surat penawaran in i .  

hari kalender sejak 

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 
1 .  {Daftar Kuantitas dan Harga, apabi/a dipersyaratkan]; 
2. Pakta lntegritas; 
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : 

a. Metoda Pelaksanaan; 
b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; 
c. Daftar Personil Inti ; 
d .  Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan; 
e. Spesifikasi teknis; 

4. {Dokumen lain yang dipersyaratkan]. 

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap 
dokumen asli .  

Dengan disampaikannya Surat Penawaran in i ,  maka kami menyatakan sanggup dan 
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 

Penyedia 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nama Lengkap 
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C. BENTUK SURAT KUASA 

CONTOH-1 

[Kop Surat Badan Usaha] 

SURAT KUASA 

Nomor :  
----- 

Yang bertandatangan di bawah in i :  
Nam a 
Ala mat Perusahaan: 
Jabatan [Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan] 

____________ [nama PT/CV/Firma] 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. _ 
[No. Akta Notaris] tanggal [tanggal penerbitan Akta] Notaris _ 
{nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai 
Pemberi Kuasa, 

memberi kuasa kepada : 
Nam a 1 
Alam at 
Jabatan 
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. 

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk: 
1. {menandatangani Surat Penawaran;J 
2. {menandatangani Pakta lntegritas;J 
3. [menandatangani SPK.J 

Surat kuasa ini tidak dapat dil impahkan lagi kepada orang lain. 

20 
------- 

Penerima Kuasa 

(nama dan jabatan) 

Pemberi Kuasa 

(nama dan jabatan) 

*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya 
tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya. 
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CONTOH-2 

[Kap Surat Badan Usaha] 

SURAT KUASA 

Nomor :  
----- 

Yang bertandatangan di bawah in i :  
Nam a 
Alamat Perusahaan: 
Jabatan [Direktur Utama!Pimpinan 

Perusahaan/Kepala Cabang] [nama PT/CV/Firma] 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. _ 
[No. Akta Notaris] tanggal [tanggal penerbitan Akta] Notaris _ 
[nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai 
Pemberi Kuasa, 

memberi kuasa kepada: 
Nam a 
Alam at 
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. 

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk: 
1 .  [menghadiri pembukaan penawaran;] 
2. [menandatangani Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga;J 
3. , dst.] 

Surat kuasa ini tidak dapat di l impahkan lagi kepada orang lain. 

20 
------- 

Penerima Kuasa 

(nama) 

Pemberi Kuasa 

(nama dan jabatan) 
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D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 

Dokumen Penawaran Teknis 

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan depet 
dicantumkan dalam lembar tersendiriltambahan] 

1 .  metoda pelaksanaan pekerjaan [diyakini menggambarkan penguasaan dalam 
penye/esaian pekerjaan]; 

2. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan [tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan 
dalam Dokumen Pengadaan]; 

3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sesuai dengan yang ditetapkan 
dalam Dokumen Pengadaan]; 

4. spesifikasi teknis; 
5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan 
pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan]; dan 

6. [ha/-hal lain yang dipersyaratkan]. 
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E. BENTUK PAKTA INTEGRITAS 

[Contoh Pakta lntegritas Badan Usaha] 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertanda tangan di bawah in i :  

Nam a 
badan usaha] 

Jabatan 

[nama wakil sah 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

PT/CV/Firma/Koperasi [pilih 
yang sesuai dan cantumkan nama] 

dalam rangka pengadaan {isi nama paket] pada [isi sesuai dengan 
SKPOJ dengan in i  menyatakan bahwa: 

1 .  tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (KKN); 

2. akan melaporkan kepada APIP [isi sesuai dengan SKPDJ yang 
bersangkutan dan/atau LKPP apabi la mengetahui ada indikasi KKN dalam proses 
pengadaan in i ;  

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS in i ,  bersedia 
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, 
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. 

____ [tempat], _ [tanggal} [bu/an] 20_ [tahun] 

[Nama Penyedia], 

[tanda tangan] 

{nama lengkapl 
{jabatan] 
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[Contoh Pakta lntegritas Perorangan] 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertanda tangan di  bawah in i :  

Nam a 
perorangan] 

Pekerjaan 

Alamat Rumah 

No. ldentitas 
(KTP /SI M/Paspor) 

[nama penyedia 

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan 
SKPDJ dengan in i  menyatakan bahwa: 

1 .  tidak akan melakukan praktek Korupsi , Kolusi ,  dan Nepotisme (KKN); 

2. akan melaporkan kepada APIP [isi sesuai dengan SKPDJ yang bersangkutan 
dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan in i ;  

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 
memberikan hasi l  kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. apabi la melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS in i ,  bersedia 
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, 
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. 

____ [tempat], _ [tanggal] [bu/an] 20_ [tahun] 

[Nama Penyedia], 

[tanda tangan] 

{nama /engkapl 
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BABVI 
BENTUK KONTRAK 

[kop surat SKPDJ 

SA TUAN KERJA: 

SURAT PERINTAH KERJA 
(SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK: 

Halaman dari 
PAKET PEKERJAAN: 

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN 
LANGSUNG: 

NOMOR DAN TANGGAL SERITA ACARA HASIL PENGADAAN 
LANGSUNG: 

SUMSER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA Tahun Anggaran __ untuk mata 
anggaran kegiatan 

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 
- 

( ) hari kalender/bulan/tahun 

NILAI PEKERJAAN 

No. 
Uraian 

Kuantitas 
Satuan Harqa Satuan (Rp) Subtotal (Rp) 

Total (Rp) 
Pekerjaan Ukuran Material Upah Material uoah 

Jumlah 
P P N 1 0 %  

NILAI 
Terbilanq : 
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan 

dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Serita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam 
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk 
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender 
keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar 
Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir. 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama penyedia 
Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk penyedia [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan 
maka rekatkan materai Rp 6. 000, - )] kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan 

materai Rp 6.000,- )] 

[nama /engkag} [nama /engkag} 

[jabatan] [jabatan] 
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SYARAT UMUM 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

1.  LINGKUP PEKERJAAN 
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai 
dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. 

2. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 

3. PENYEDIA MANDIRI 
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan. 

4. HARGA SPK 
a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. 
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi. 
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga 

satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum). 

5. HAK KEPEMILIKAN 
a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa 

yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu 
secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. 

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan 
tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. 
Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia 
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 

6. CACAT MUTU 
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat 
mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta 
menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu 
selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. 

7. PERPAJAKAN 
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum 
yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh 
pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat 
lainnya. 

9. JADWAL 
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam 

SPMK. 
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar 

pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan 
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 

10. ASURANSI 
a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 

1 )  semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta 
pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, alas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko 
lain yang tidak dapat diduga; 

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 
3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK. 

1 1 .  PENANGGUNGAN DAN RISIKO 
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya 

terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan 
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian 
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang 
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara 
penyerahan akhir: 
1 )  kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; 

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua 
risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali 
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 
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d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama 
Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas 
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan 
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 

13. PENGUJIAN 
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak 
tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia 
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba 
tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN 
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang 

telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan 
kemajuan hasil pekerjaan. 

b. Untuk kepentingan pengenda l ian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di 
lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi 
pekerjaan harian.  

c. Laporan harian berisi: 
1 )  jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; 
2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 
3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 
4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 
5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran 

pekerjaan; dan 
6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 
e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu 

minggu ,  serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 
f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode 

satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 
g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi 

pekerjaan. 

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal 

Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat 
lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi 
atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban 
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak 
untuk diperpanjang. 

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 

16. SERAH TER IMA PEKERJAAN 
a. Setelah pekerjaan selesai 1 0 0 %  (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK 

untuk penyerahan pekerjaan. 
b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh 

penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib 
memperbaiki/menyelesaikannya, alas perintah PPK. 

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

e. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga SPK, sedangkan yang 5% (lima 
perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan ,  atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus 
perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) 
dari harga SPK. 

f. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat 
penyerahan pertama pekerjaan. 

g. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk 
penyerahan akh ir pekerjaan. 

h. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa 
pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga SPK yang belum dibayar atau 
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 

i. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak 
menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan. 

17 . JAMINAN PEMELIHARAAN 
a. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). 
b. Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan 

selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan SPK. 
c. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) 

sarnpai denqan tanaaal penverahan akhir pekeriaan (F inal Hand Over/FHO). 
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18. PERUBAHAN SPK 
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 

1)  perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga 
mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. 

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 

19. PERISTIWA KOMPENSASI 
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 

1 )  PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan 

pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh 

PPK; 
8) ketentuan lain dalam SPK. 

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian 
pekerjaan. 

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh 
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan 
perhitungan kornpensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu 
akibat Peristiwa Kompensasi. 

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau 
lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 

20. PERPANJANGAN WAKTU 
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka 

penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK 
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. 
Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah 
Masa SPK. 

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang 
diajukan oleh penyedia. 

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang 

telah dicapai, termasuk: 
1)  biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus 

diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 
2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 
3) biaya langsung demobilisasi personil. 

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. 
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui 

pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 
1)  penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka 

waktu yang telah ditetapkan; 
2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 
3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam 

program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; 
4) penyedia berada dalam keadaan pailit; 
5) penyedia selama Masa SPK gaga! memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; 
6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) 

dari harga SPK dan' PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 
7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan 

perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; 
8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana 

tercantum dalam SPK; 
9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan 

oleh instansi yang berwenang; dan/atau 
10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam 

pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 

1 )  penyedia membayar denda; dan/atau 
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
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22. PEMBAYARAN 
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 

1 )  penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; 
3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang 

ada di lokasi pekerjaan; 
4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi. 

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Serita Acara 
penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan. 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah 
mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. 
PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal 
hal yang sedang menjadi perselisihan. 

23. DENDA 
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji 
terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran 
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan 
yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. 
Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan 
negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan 
tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini 
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. 
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BAB VII 

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR 

Keterangan 

Pejabat Pengadaan menguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan dalam 
pelaksanaan pekerjaan. 
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BAB VII I 

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA 

Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan 
Lump Sum) 

1 .  Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan lnstruksi Kepada Penyedia 
( IKP), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 

2 .  Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan 
aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan 
diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dini lai sesuai dengan harga 
yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, 
personil , pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, 
keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur 
dalam Kontrak. 

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah 
kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk 
suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata 
pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 

5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap 
telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak 
ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata 
pembayaran yang terkait. 

6. Pejabat Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

(a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat 
Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan 

(b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan 
pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai 
dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh 
diubah. 
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Daftar 1 :  Mata Pembayaran Um um 1 

No Uraian Pekerjaan Satuan Kuantitas Harga Total 
Ukuran Satuan Har_qa2 

Total Daftar 1 

(pindahkan ni lai total ke Daftar Rekapitulasi) 

I  Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat urnum. 
2 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertarnbahan 

Nilai). 
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Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _ 

No. Uraian Pekerjaan Satuan Kuantitas Harga Total 
Ukuran Satuan Harqa2 

Total Daftar 2 

(pindahkan ni lai total ke Daftar Rekaoitulasi) 

I  Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian 
bagian pekerjaan lain. 

2 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan 
Nilai). 
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Daftar 3: Mata Pembayaran _ 

No Uraian Pekerjaan Satuan Kuantitas Harga Total 
Ukuran Satuan Harga2 

Total Daftar 3 

(pindahkan ni lai total ke Daftar Rekapitulasi) 

I  Cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama 
jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan. 

Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan 
Nilai). 
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Daftar Rekapitulasi 

Mata Pembayaran Harga 

Daftar No. 1 :  Mata Pemba}.'.'aran Umum 
....... ........................ - .. 

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama 
_ ... - .... 

Daftar _No. _3 :  Mata Pemba_yaran 
.... ·--·--- 

-dll.- 
Jumlah (Daftar 1 +2+3+ ) 

PPN 10% 
TOTAL NILAI 
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BABIX 

BENTUK DOKUMEN LAIN 

A. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 

[kop surat satuan kerja SKPD] 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 

Norn or: 
----- 

PaketPekerjaan: _ 

Yang bertanda tangan di  bawah in i :  

_______ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] 
_______ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] 
_______ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] 

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; 

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) 
, bersama ini memerintahkan: 

----- 

_______ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] 
_______ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] 
yang dalam hal in i diwakili oleh: _ 

selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 

nomor tanggal 

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 

1 .  Macam pekerjaan: _ 

2. Tanggal mulai kerja: _ 

3.  Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK; 

4. Waktu penyelesaian: selama _ (. ) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan 
harus sudah selesai pada tanggal _ 

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan 
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari 
Ni lai SPK atau bagian tertentu dari Ni lai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan 
dan ketentuan SPK. 
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-----' 20 

Untuk dan atas nama 
----- 

Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda tangan] 

{nama lengkapl 
[jabatan] 
NIP :  

----- 

Menerima dan menyetujui: 

Untuk dan atas nama 
----- 

[tanda tangan] 

{nama /engkap wakil sah badan usahalperoranganl 
[jabatan] 
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B. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN 

Jaminan Pemeliharaan dari Bank 

[Kop Bank Penerbit Jaminan] 

GARANSI BANK 
sebagai 

JAMINAN PEMELIHARAAN 
No. _ 

[nama 

Yang bertanda tangan dibawah in i :  dalam jabatan 
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

bank] berkedudukan di 
________________ [alamat] 

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN 

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: 
Nama [nama PPKJ 
Alamat 

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN 

dalam 

tanggal 

Nam a 
Alam at 

sejumlah uang Rp _ 
(terbilang 
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _ 
berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 
________ , apabi la: 

_____________ [nama penyedia] 

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN 

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu 
berlakunya Garansi Bank in i ,  lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan 
berupa: 
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana 
ditentukan dalam SPK. 

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1 .  Berlaku selama ( hari kalender, dari tanggal 

---------�s.d. _ 
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat 

Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 1 4  (empat belas) hari 
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebaqairnana tercantum dalam butir 
1 .  

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah ni lai jaminan tersebut di 
atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) 
setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat 
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat 
Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 
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4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang 
diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang 
Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini ,  masing-masing 

pihak memil ih domisi l i  hukum yang umum dan tetap di  Kantor Pengadilan Negeri 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

[Bank] 

Materai Rp.6000,00 

Untuk keyakinan, pemegang 
Garansi Bank disarankan 
untuk mengkonfirmasi 
r.::1r.-nc:i ini kP fhnnJd 

[Nama dan Jabatan] 
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Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan 

[Kop Penerbit Jaminan] 

JAMINAN PEMELIHARAAN 
Ni lai :  

--------- 

1 .  Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [nama], 
[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan 
_________ [nama penerbit jaminan], [alamat] sebagai 
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas 
terikat pada [nama PPKJ, 
[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMI NAN atas uang 
sejumlah Rp (terbilang ) 

2 .  Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan 
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak 
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana 
ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. tanggal 

dari PENERIMA JAMI NAN. 
--------- 

3. Surat Jaminan ini berlaku selama __ ( ) hari kalender dan efektif mulai 
dari tanggal sampai dengan tanggal _ 

4. Jaminan ini berlaku apabila: 
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana 
ditentukan dalam SPK. 

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JA.MINAN sejumlah nilai jaminan 
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat 
(Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA 
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi 
akibat TERJAMIN cidera janji . 

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa 
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda 
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1831  KUH Perdata. 

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan 
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya 
masa berlaku Jaminan in i .  

Nomor Jaminan: 
-------- 

{Tnt-11L- L:eyakinan, pemegang 
J. 1 disarankan untuk 

n nfirmasijaminaninike TERJAMIN 
_,.!uabil/amimm} 

Dikeluarkan di 
------ 

pad a tanggal _ 
PENJAMIN 

Materai Rp.6000,00 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDUL GANI ,,60EHARTONO 
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