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BAB I PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember
2003 sebagai penyempurnaan Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000 , yang
diberlakukan sejak ditetapkan, menuntut seluruh instansi pemerintah untuk
secepatnya memahami dan melaksanakan kebijakan yang digariskan tentang
pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
Guna mencapai maksud agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip
persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak,
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan
maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat,
diperlukan upaya mensosialisasikan keseluruh aparat pemerintah yang bertugas dan
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk itu setiap Instansi
pemerintah wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif
kepada semua pejabat perencana, pelaksana dan pengawas di lingkungan instansinya
yang terkait agar keppres ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
Khusus kepada Pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan, wajib
memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian paling lambat tanggal 1 Januari 2006.
Selama persyaratan sertifikasi belum dipenuhi, berlaku tanda bukti keikutsertaan
dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Atas dasar hal di atas, disusun modul simulasi pengadaan barang/jasa instansi
pemerintah, dengan harapan mempermudah dalam upaya memahami maksud yang
terkandung dalam kebijakan tersebut.
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A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. TUJUAN PEMELAJARAN UMUM (TPU)
Setelah mempelajari modul ini, peserta pelatihan diharapkan memahami kebijakan
pemerintah yang digariskan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan mampu
melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif dan efisien
dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi
semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik,
keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan
masyarakat.
2. TUJUAN PEMELAJARAN KHUSUS (TPK)
Setelah mempelajari modul ini, peserta pelatihan diharapkan memahami kebijakan
pemerintah yang digariskan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan mampu
melaksanakan proses persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif
dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan
yang adil bagi semua pihak.

B. DESKRIPSI SINGKAT
Di dalam modul ini, peserta memperoleh sajian diawali dengan penyusunan
organisasi pengadaan menyangkut segenap personil/aparat yang terlibat dalam
proses pengadaan. Di bab berikutnya, disajikan kegiatan persiapan pengadaan
yang secara khusus disajikan berturut-turut sejak pengumuman pengadaan pada
awal tahun anggaran sampai pada pengumuman pelaksanaan pelelangan.

C. METODOLOGI PEMBELAJARAN
Mata diklat ini disampaikan dengan metode andragogi, dimana waktu yang
digunakan terbagi dalam tiga kelompok yang masing-masing dialokasikan waktu
sepertiganya, yaitu untuk ceramah, diskusi dan simulasi/latihan. Peserta dibimbing
instruktur memahami seluruh materi yang ada serta mendiskusikan permasalahan
yang sering dihadapi peserta dalam tugas sehari-hari yang berkaitan dengan proses
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pengadaan barang/jasa, dan mengerjakan simulasi/latihan yang diberikan secara
bertahap sesuai materi yang disampaikan.
Untuk lebih menyempurnakan simulasi yang akan dibangun diharapkan setiap
peserta dibekali dengan otorisasi anggaran di masing-masing instansi sehingga
simulasi yang dibangun akan lebih membumi.

1. SISTEM PENGADAAN

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan :
•

Dengan menggunakan penyedia barang/jasa

•

Dengan cara swakelola.

Untuk menentukan sistem pengadaan yang akan digunakan untuk pengadaan yang
menggunakan penyedia barang jasa, meliputi :
•

Metoda pemilihan penyedia barang/jasa

•

Metoda penyampaian dokumen penawaran

•

Metoda evaluasi penawaran, dan

•

Jenis kontrak

Perlu pula mempertimbangkan :
•

Jenis, sifat, dan nilai barang/jasa

•

Kondisi lokasi

•

Kepentingan masyarakat, dan

•

Jumlah penyedia barang/jasa yang ada.

Dalam menentukan sistem pengadaan ini, berkaitan dengan menyusun rencana
pengadaan dan penentuan paket pengadaan, pengguna barang/jasa bersama
dengan panitia/pejabat pengadaan wajib memaksimalkan penggunaan produksi
dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan
masyarakat.
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a. METODA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

1). METODA

PEMILIHAN

PENYEDIA

BARANG/JASA

PEMBORONGAN/ JASA LAINNYA. (pasal 17)

Pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum, yaitu metoda
pemilihan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas
melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum
sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi
kualifikasi dapat mengikutinya.
Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini
terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia
barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan
diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi
dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna
memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi
kualifikasi.
Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak
efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat
dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia
barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya
penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa
yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan
negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui
papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan
melalui internet. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan
yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa
dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu)
penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun
biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
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dipertanggungjawabkan. Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a). Keadaan tertentu, yaitu:
•

penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan
masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau
harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana
alam; dan/atau

•

pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan
keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

•

pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
§

untuk keperluan sendiri; dan/atau

§

teknologi sederhana; dan/atau

§

risiko kecil; dan/atau

§

dilaksanakan

oleh

penyedia

barang/jasa

usaha

orang

perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
b). Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :
•

pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

•

pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu
penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

•

merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau
pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang
relatif stabil; atau

•

pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan
penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia
barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

2). METODA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI. (pasal 22)

Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui
seleksi umum. Dalam keadaan tertentu pemilihan penyedia jasa konsultansi
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dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan
langsung.
Seleksi umum adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar
pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara terbuka yaitu
diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi
untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas mengetahui dan penyedia
jasa

konsultansi

yang

berminat

dan

memenuhi

kualifikasi

dapat

mengikutinya.
Seleksi terbatas adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk
pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu
melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas.
Dalam hal metoda seleksi umum atau seleksi terbatas dinilai tidak efisien dari
segi biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan
dengan seleksi langsung yaitu metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi
yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi
terhadap penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan
sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum
atau media elektronik (internet). Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk
pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah);
Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa
konsultansi dapat dilakukan dengan penunjukan langsung satu penyedia jasa
konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari segi
teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis
dapat dipertanggungjawabkan. Penunjukan langsung dapat dilaksanakan
dalam hal memenuhi kriteria sbb: :
•

penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan
keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat
ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau

•

penyedia jasa tunggal; dan/atau

•

pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan
keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
6

•

pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan
sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana,
dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan
usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah); dan/atau

•

pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau
pihak yang telah mendapat ijin.

•

pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka
pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara
khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. ( tambahan
menurut Keppres 61 tahun 2004 tgl 5 Agustus 2004 tentang perubahan
Keppres 80 tahun 2003)

Metoda pemilihan penyedia barang/jasa secara keseluruhan dapat digambarkan
sebagai berikut :

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
PENGADAAN BARANG/
JASA PEMBORONGAN

PELELANGAN UMUM
PELELANGAN TERBATAS
PEMILIHAN LANGSUNG

PENYEDIA B/J

PENUNJUKAN LANGSUNG

SELEKSI UMUM

PBJ

PENGADAAN JASA
KONSULTANSI

SELEKSI TERBATAS
SELEKSI LANGSUNG
PENUNJUKAN LANGSUNG

SWAKELOLA
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b. PENILAIAN

KEMAMPUAN

USAHA

CALON

PENYEDIA

BARANG/JASA

Pada prinsipnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha
peserta pelelangan umum, dilakukan dengan pascakualifikasi. Khusus untuk
pekerjaan yang kompleks dapat dilakukan dengan prakualifikasi.
Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta
pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum
memasukkan penawaran.
Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta
pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah
memasukkan penawaran.
Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk pelelangan
umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara

adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan
mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa.
Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan
pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang menggunakan metoda
penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan
pemilihan langsung.
Panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan
umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang bersifat kompleks.

METODE PENGADAAN

TIDAK KOMPLEKS

KOMPLEKS

Pelelangan Umum

Pascakualifikasi

Pra/pascakualifikasi

Pelelangan Terbatas

Prakualifikasi

Prakualifikasi

PEK.PEMBORONGAN
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Pemilihan Langsung

Prakualifikasi

Prakualifikasi

Penunjukan Langsung

Prakualifikasi

Prakualifikasi

Seleksi Umum

Prakualifikasi

Prakualifikasi

Seleksi Terbatas

Prakualifikasi

Prakualifikasi

Seleksi Langsung

Prakualifikasi

Prakualifikasi

Penunjukan Langsung

Prakualifikasi

Prakualifikasi

PEK. KONSULTANSI

Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang
menambah

persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah

ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;
Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan
persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud
persaingan yang sehat secara luas.
Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak
meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir
isian kualifikasi penyedia barang/jasa.
Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas meterai
bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah
benar, dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang
disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai
calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta
diancam dituntut secara perdata dan pidana.
Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan tidak
boleh melarang, menghambat, dan membatasi

keikutsertaan calon peserta

pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan
barang/jasa.
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Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemerintah/Daerah/BI/BHMN/
BUMN/BUMD dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk
pengadaan dalam kurun waktu tertentu.
Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna
barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya
apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen
pengadaan.
Persyaratan serta tata cara kualifikasi dibahas dalam modul 2.

c. METODA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAW ARAN

1). METODA

PENY AMPAIAN

PEMILIHAN PENYEDIA

DOKUMEN

PENAW ARAN

PADA

BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA

LAINNYA. (pasal 18)

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dapat
dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran
berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan dan metoda penyampaian
dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang yang
meliputi :

a). Metoda satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri
dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang
dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat
pengadaan.
Metoda Satu Sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan barang/jasa
yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan
dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan
barang/jasa yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara
jelas dalam dokumen pengadaan.

Sebagai contoh: pengadaan jasa

pemborongan alat tulis kantor (ATK), mobil, dan sepeda motor.
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Cara penyampaian dokumen penawaran dengan sistem satu sampul adalah
sebagai berikut :
(1). Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam satu sampul,
yang mencakup semua persyaratan dan dokumen sebagaimana diminta
dalam dokumen pengadaan;
(2). Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi
dengan persyaratan administrasi, teknis, dan perhitungan harga
(3). yang

ditandatangani

oleh

penyedia

barang/jasa

sebagaimana

disyaratkan dalam dokumen pengadaan;
(4). Pada sampul luar hanya dicantumkan alamat pengguna barang/jasa
yang mengadakan pengadaan barang/jasa dan kata-kata “dokumen
penawaran pengadaan barang/jasa … (yang mencantumkan : jenis
pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan)”;
(5). Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul tersebut pada
angka (3) dimasukkan ke dalam sampul luar

yang

hanya

mencantumkan alamat pengguna barang/jasa yang mengadakan
pengadaan barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan
jam pemasukan;
(6). Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan
jelas dalam angka dan huruf;
(7). Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dilarang dikirim
kepada anggota panitia pengadaan atau perseorangan, melainkan
kepada alamat sebagaimana disebutkan pada angka (4);
(8). Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen penawaran harus
dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan ke dalam tempat/kotak
yang telah disediakan oleh panitia/pejabat pengadaan;
(9). Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos, panitia/pejabat
pengadaan mencatat tanggal dan

jam penerimaannya, serta

memasukkannya ke tempat/kotak yang tertutup, yang terkunci dan
tersegel yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang diterima
setelah batas waktu pemasukan penawaran tidak diikutsertakan.
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b) Metoda dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang
persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I,
sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul
tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1
(satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada panitia/pejabat
pengadaan.
Metoda Dua Sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang
lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh para penyedia
barang/jasa, dan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai
terpengaruh oleh besarnya penawaran harga . Metoda ini lebih tepat
digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang tidak sederhana.
Cara penyampaian penawaran dengan metoda dua sampul adalah sebagai
berikut:
(1). Sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis yang
disyaratkan dan pada sampul tertulis “Data Administrasi dan Teknis“;
(2). Sampul kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan pada sampul
ditulis “Data Harga Penawaran”;
(3). Sampul pertama dan kedua dimasukkan ke dalam satu sampul (disebut
sampul penutup);
(4). Sampul penutup hanya mencantumkan alamat pengguna barang/jasa
yang mengadakan pengadaan barang/jasa dan kata-kata “dokumen
penawaran pengadaan barang/jasa … (yang mencantumkan : jenis,
tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan)”;
(5). Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul penutup yang
berisi sampul pertama dan sampul kedua dimasukkan dalam satu
sampul, disebut sampul luar;
(6). Sampul luar hanya mencantumkan alamat pengguna barang/jasa yang
mengadakan pengadaan barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan,
tahun, dan jam pemasukan. Dokumen penawaran yang diterima melalui
pos, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan.
Dokumen penawaran yang diterima
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(7). setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan
kepada peserta yang bersangkutan untuk diambil kembali;
(8). Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas
dalam angka dan huruf. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai
dengan jumlah yang tertera dalam huruf;
(9). Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dilarang dikirim
kepada anggota panitia pengadaan atau perseorangan, melainkan kepada
alamat sebagaimana disebutkan pada angka (4);
(10).

Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah

ditentukan dan sekaligus dimasukkan ke dalam tempat/kotak tertutup
yang terkunci dan disegel, yang disediakan oleh panitia/pejabat
pengadaan.

c). Metoda dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang
persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I,
sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang
penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam
waktu yang berbeda.
Metoda Dua Tahap dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa
berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi, kompleks dan risiko tinggi
dan/atau yang mengutamakan tercapainya/pemenuhan kriteria kinerja
tertentu dari keseluruhan sistem termasuk pertimbangan kemudahan atau
efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya dan/atau yang
mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan disain penerapan
teknologi yang berbeda, serta pengadaan barang/jasa yang memerlukan
penyesuaian kriteria teknis untuk menyetarakan spesifikasi teknis diantara
penawar sesuai yang disyaratkan pada dokumen pengadaan. Sebagai contoh:
kontrak terima jadi (turnkey), rancang bangun rekayasa, dan pembangkit
tenaga listrik.
Pemasukan dokumen penawaran dengan metoda dua tahap dilakukan
sebagai berikut :
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(1). Tahap Pertama
(a). Pada tahap I dimasukkan sampul yang memuat persyaratan
administrasi dan teknis sebagaimana disyaratkan dalam dokumen
pengadaan barang/jasa dan tidak termasuk usulan harga;
(b). Pada sampul tahap I hanya dicantumkan alamat pengguna
barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa dan katakata “dokumen penawaran pengadaan barang/jasa tahap I (yang
mencantumkan : jenis, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam
pemasukan)”;
(c). Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul pertama
dimasukkan dalam satu sampul, disebut sampul luar;
(d). Sampul luar hanya memuat alamat pengguna barang/jasa yang
mengadakan pengadaan barang/jasa serta tempat, hari, tanggal,
bulan, tahun, dan jam pemasukan. Dokumen penawaran yang
diterima melalui pos, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal
dan jam penerimaan. Dokumen penawaran yang diterima setelah
batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan
kepada peserta yang bersangkutan untuk diambil kembali.
(2). Tahap Kedua
(a). Calon penyedia barang/jasa, yang telah dinyatakan lulus oleh
panitia/pejabat pengadaan pada evaluasi tahap pertama, diminta
memasukkan surat penawaran harga yang dimasukan ke dalam
sampul kedua;

(b). Surat penawaran harga tersebut dilampiri rincian analisis biaya,
dan syarat lainnya yang telah disepakati pada tahap pertama;
(c). Harga penawaran dalam surat penawaran dicantumkan dengan
jelas dalam angka dan huruf;
(d). Dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan kepada
alamat yang telah ditetapkan;
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(e). Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah
ditentukan dan dimasukkan ke dalam kotak/tempat tertutup yang
terkunci dan disegel. Dokumen penawaran yang diterima setelah
batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan
kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali
dokumen penawarannya;
(f).

Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul kedua
dimasukkan dalam satu sampul, disebut sampul luar. Sampul
luar hanya memuat alamat pengguna barang/jasa, tempat, hari,
tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan akan diadakan.
Dokumen penawaran yang diterima melalui pos, pada sampul
luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumen
penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan, tidak
diikutsertakan

dan

diberitahukan

kepada

peserta

yang

bersangkutan untuk mengambil kembali dokumen penawarannya.

2). METODA

PENY AMPAIAN

DOKUMEN

PENAW ARAN

PADA

PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI. (pasal 23)

Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3
(tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran yang ada
berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus dicantumkan
dalam dokumen seleksi.

d. METODA EV ALUASI PENAW ARAN

1) METODA EV ALUASI PENA W ARAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA. (pasal 19)

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dapat
dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran berdasarkan
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jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metoda evaluasi penawaran tersebut
harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi :
•

sistem gugur;

•

sistem nilai;

•

sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa
dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan
yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan
urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi,
persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang
tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.
Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan
nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan
nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa,
kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan
penawaran peserta lainnya.
Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah evaluasi penilaian
penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga
yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan
kriteria

dan

nilai

yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam
satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap
penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.
Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia
barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi
kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau
melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding. Kriteria dan tata cara
evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan pada
waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat
dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu
memadai sebelum pemasukan penawaran.
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2) METODA EV ALUASI PENA W ARAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA
JASA KONSULTANSI. (pasal 24)

Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah 1 (satu) dari 5
(lima) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis jasa konsultansi yang
akan diadakan dan harus dicantumkan dalam dokumen seleksi, yaitu:
§

metoda evaluasi kualitas;

§

metoda evaluasi kualitas dan biaya;

§

metoda evaluasi pagu anggaran;

§

metoda evaluasi biaya terendah;

§

metoda evaluasi penunjukan langsung.

Metoda evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran jasa konsultansi
berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi
dan negosiasi teknis serta biaya. Evaluasi penawaran dengan sistem evaluasi
kualitas ini digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang kompleks dan
menggunakan teknologi tinggi, kualitas usulan merupakan faktor yang
menentukan terhadap outcome secara keseluruhan, dan lingkup pekerjaan sulit
ditetapkan dalam kerangka acuan kerja (KAK). Sebagai contoh: desain
pembuatan pembangkit tenaga nuklir, perencanaan terowongan di bawah laut,
dan desain pembangunan bandara internasional;
Metoda evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa
konsultansi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya
terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
Metoda evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan
yang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan hal-hal lain dapat
diperkirakan dengan baik dalam KAK, serta besarnya biaya dapat ditentukan
dengan tepat. Sebagai contoh: desain jaringan irigasi primer, desain jalan,
studi kelayakan, konsultansi manajemen, dan supervisi bangunan non-gedung.
Metoda evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi
berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran
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biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan
dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Metoda evaluasi pagu
anggaran digunakan untuk pekerjaan yang sederhana, dapat didefinisikan dan
dirinci dengan tepat, meliputi : waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan input
lainnya serta anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. Sebagai contoh:
pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung serta pekerjaan survei dan
pemetaan skala kecil, dan lain-lain yang serupa.
Metoda evaluasi biaya terendah adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi
berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai
penawaran teknisnya di atas ambang batas persyaratan teknis yang telah
ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
Metoda evaluasi biaya terendah digunakan untuk pekerjaan yang bersifat
sederhana dan standar. Sebagai contoh: desain dan/atau supervisi bangunan
sederhana dan pengukuran skala kecil.
Metoda evaluasi penunjukan langsung adalah evaluasi terhadap hanya satu
penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang dapat
dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar setelah dilakukan klarifikasi dan
negosiasi teknis dan biaya. Metoda evaluasi penunjukan langsung digunakan
untuk evaluasi yang hanya terdiri dari satu penawaran jasa konsultansi
berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan dan biaya
yang wajar;

2. PEMAKETAN PEKERJAAN

N

ilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali

untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat
dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil (pasal 46).
Pemaketan pekerjaan tersebut perlu memperhatikan :
a) Penentuan paket pengadaan wajib memaksimalkan penggunaan produksi
dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi
kecil.
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b) Wajib menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil
termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem
barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi
kecil.
c) Wajib mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana
pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia B/J dimulai.
d) Dilarang memecah pengadaan B/J menjadi beberapa paket dengan maksud
untuk menghindari pelelangan, atau menyatukan atau memusatkan beberapa
kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaannya
dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing.

PAKET

PAKET

PAKET

PAKET

e) Dilarang menyatukan/menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut
sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil
termasuk koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh
perusahaan/koperasi non kecil.
f) Dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

TUGAS LATIHAN :
•

Susun pemaketan rencana pengadaan secara kelompok berdasarkan surat
pengesahan anggaran yang tersedia.

•

Presentasikan dan diskusikan hasil latihan.
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3. JADW AL PENGADAAN

Jadwal
JADW A
L

pelaksanaan

pelaksanaan
waktu

mulai

pekerjaan

pemilihan
dan

meliputi

penyedia

barang/jasa,

berakhirnya

pelaksanaan

pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil
pekerjaan, yang wajib dibuat oleh pengguna
barang/jasa.
Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yang
diperlukan dengan memperhatikan batas akhir efektifnya anggaran.
Pengaturan mengenai jadwal ini, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12,
ternyata hanya mengatur secara umum mengenai pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk :
•

Penayangan pengumuman

•

Kesempatan untuk pengambilan dokumen

•

Kesempatan untuk mempelajari dokumen dan penyiapan dokumen
penawaran.

Sebelum sampai ke pengaturan jadual pemilihan penyedia barang/jasa
tersebut, tentunya perlu disusun jadwal pengadaan dengan memperhitungkan “saat”
hasil pengadaan dibutuhkan oleh pemakai dalam menunjang pelaksanaan tugas
sebagaimana rencana semula disamping “waktu” yang dibutuhkan untuk memproses
pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan pelaksanaannya dan diterimanya hasil
pengadaan.
Jadwal pengadaan tersebut perlu disusun untuk mengetahui tingkat kesibukan
pengelolaan pengadaan dan sebagai bahan pertimbangan untuk pengaturan
penyediaan dana/anggaran sebagaimana dialokasikan dalam sumber pembiayaan.
Dalam penyusunan jadwal pengadaan perlu ditonjolkan hal-hal antara lain sebagai
berikut :
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•

Saat mulai mempersiapkan proses pengadaan barang/jasa

•

Saat mulai dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan
proses pengadaan barang/jasa

•

Saat hasil pengadaan diterima oleh pemakai (user) yang membutuhkan

•

Saat tersedianya anggaran untuk membiayai pengadaan tersebut.

Keharusan memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses
pengadaan tersebut lebih lanjut diatur dalam lampiran 1 Keppres 80 tahun 2003 yang
menyatakan antara lain sebagai berikut :

a. Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya :

1) Pelelangan Umum :

Kegiatan Pelelangan Umum

Pra-

Pasca-

kualifikasi

kualifikasi

7 hari

7 hari

1 kali

1 kali

Penayangan pengumuman di papan pengumuman
resmi dan internet sekurang-kurangnya :
Penayangan melalui media cetak, radio atau televisi,
minimal diawal masa pengumuman :

Pengambilan

dokumen

prakualifikasi

dimulai

sejak

tanggal

pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir
pemasukan dokumen prakualifikasi

Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi setelah
berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi
sekurang-kurangnya :

3 hari

Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan
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batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi
sekurang-kurangnya :

7 hari

Pengambilan dokumen penawaran satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang
(prakualifikasi) s.d satu hari sebelum pemasukan dokumen penawaran.

Penjelasan (aanwijzing) sejak tanggal pengumuman
dilaksanakan paling cepat :

7 hari

7 hari

7 hari

7 hari

Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari
setelah penjelasan (aanwijzing) dengan batas akhir
setelah penjelasan, sekurang-kurangnya :

Pengalokasian waktu lainnya diserahkan sepenuhnya kepada Pengguna Barang/Jasa

2) Pelelangan Terbatas :
Pengalokasian waktu untuk proses pelelangan terbatas ini sama dengan
pengalokasian waktu untuk pelelangan umum dengan pascakualifikasi.
3) Pemilihan langsung :
Pengalokasian waktu untuk proses pemilihan langsung ini diserahkan
sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa, kecuali waktu untuk proses
pengumuman sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja.
4) Penunjukan Langsung :
Pengalokasian waktu dalam proses penunjukan langsung diserahkan
sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa. Jadwal pelaksanaan pengadaan
dengan

penunjukan

langsung

yang

melalui

prakualifikasi

harus

mengalokasikan waktu untuk proses : undangan kepada peserta terpilih
dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen pengadaan ; pemasukan
dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi dan penjelasan ; pemasukan
penawaran ; evaluasi penawaran ; negosiasi baik teknis maupun harga ;
penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak.
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b. Jasa Konsultansi.
Proses pemilihan penyedia jasa untuk jasa konsultansi ini seluruhnya
menggunakan metoda Prakualifikasi. Alokasi waktu untuk proses Seleksi Umum
dan Seleksi Terbatas sama dengan alokasi waktu untuk proses pelelangan umum
dan pelelangan terbatas pada pengadaan barang dengan metoda Prakualifikasi.
Sedangkan untuk Seleksi Langsung sama dengan alokasi waktu untuk proses
pemilihan langsung pada pengadaan barang, demikian pula untuk Penunjukan
Langsung.

Jadwal dan pemaketan pekerjaan tersebut dapat disusun dalam bentuk formulir
sebagai berikut :
JADW AL DAN PEMAKETAN PEKERJAAN

NO

P AKET PEKERJAAN

ANGGARAN

HASIL

PROSES

DIPERLUKAN DIMULAI

Untuk masing-masing paket pekerjaan/pengadaan dapat disusun jadwal secara lebih
rinci sebagai berikut :
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JADW AL PENGADAAN BARANG/JASA

Pelelangan

Pemilihan Langsung

Nama Instansi

:

Penunjukan Langsung

…………………………………………………………
……………………

…………………………………………………………
…………………..
Nama Proyek

:
…………………………………………………………
…………………..

…………………………………………………………
…………………..
Alamat

:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
Nomor DIP

: …./……./…./…….

Nama Kegiatan

:
…………………………………………………………
………………….

…………………………………………………………
………………….
Sumber Dana

: APBN / APBD

Pagu Biaya DIP

: Rp. …………………………….
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TAHAP AN PROSES

HARI

TANGGA
L

KETERANGAN

a. PERSIAP AN
1. Pembentukan

Panitia

1.SK Pimbagpro

Pengadaan Barang dan Jasa
2. Undangan Rapat Persiapan
Pengadaan

2.SK Panitia

3. Penyusunan

Perkiraan

Harga Sendiri (HPS)
4. Penyusunan

Dokumen

Lelang

3.Owners Estimate (OE)
4.Dokumen

Lelang

(RKS,

Konsep

5. Pengumuman Lelang

Kontrak)

6. Pendaftaran Peserta Lelang

5.Iklan

TOR,

7. Evaluasi Peserta Lelang
8. Usulan Persetujuan Short

6.Form Pendaftaran

List
9. Persetujuan Lelang

7.B A Short List
8.Surat Panitia Kepada

b. PELAKSANAAN

Pimbagpro

1.Undangan Lelang

9.Surat Persetujuan

2.Pengambilan Dokumen Lelang
3.Aanwijzing
4.Pemasukan Dokumen Penawaran

1.Surat Undangan dari

(Administrasi, Usulan Penawaran

Panitia

Teknis dan Biaya)

2.Tanda Terima

5.Pembukaan Dokumen Penawaran

3.Berita Acara

(Adminsitrasi)

4.Tanda Terima

6.Undangan

Evaluasi Usulan Teknis
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7.Evaluasi Usulan Teknis
8.Undangan

Pembukaan

Usulan

Biaya

5.BA

9.Pembukaan Usulan Biaya

Dokumen Administrasi
6.Surat

Pembukaan

Panitia

ke

10.Usulan Calon Pemenang Lelang

Anggota Panitia

11.Persetujuan Calon Pemenang

7.BA Evaluasi Usulan

12.Undangan

Klarifikasi

dan

Teknis/ Daftar Hadir

Negosiasi

8.Surat Undangan dari

13.Klarifikasi dan Negosiasi

Panitia

14.Pengumuman Calon Pemenang

9.BA

15.Masa Sanggah

Usulan Biaya

16.Penetapan Pemenang

10.Surat Panitia kepada

Pembukaan

Pimbagpro
c. KONTRAK

11.Surat

17.Penandatanganan Kontrak

dari Panitia

Persetujuan

12.Surat Undangan dari
Panitia
13.BA Klarifikasi dan
Negosiasi
14.Pengumuman

oleh

Panitia
15.Bila

tidak

sanggahan,

ada
Proses

selanjutnya
16.SK Pimbagpro
17.Kedua belah pihak

TUGAS LATIHAN :
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•

Susun jadwal rencana pengadaan secara kelompok berdasarkan surat
pengesahan anggaran yang tersedia.

•

4.

Presentasikan dan diskusikan hasil latihan.

PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

P

engguna barang/jasa diwajibkan memiliki Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data
yang dapat dipertanggungjawabkan (psl 13).

HPS tersebut disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan ditetapkan oleh
Pengguna Barang/Jasa, digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga
penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan
nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah ,
tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia, dengan demikian diharapkan
para calon penyedia barang/jasa akan berlomba untuk dapat menawar dengan
harga yang paling rendah/di bawah HPS, sehingga panitia/pejabat pengadaan
akan mendapatkan harga penawaran yang sangat kompetitif.
Dengan melihat peran HPS yang sangat strategis dan sangat menentukan dalam
upaya mendapatkan harga pengadaan/pembelian yang paling menguntungkan,
untuk itu perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan
menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer’s estimate (EE);
c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
d. Harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan sejenis/setempat yang pernah
dilaksanakan;
e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat
Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat
dipertanggungjawabkan;
f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh fabrikan/agen tunggal atau
lembaga independen;
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g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang;
h. Informasi lan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain hal diatas, dalam penyusunan HPS harus pula dipedomani hal-hal sebagai
berikut :
•

Penyusunan HPS telah memperhitungkan :
§

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

§

Biaya umum dan keuntungan yang wajar bagi penyedia
barang/jasa.

•

•

Penyusunan HPS tidak boleh memperhitungkan :
§

Biaya tidak terduga

§

Biaya lain-lain

§

Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa.

Untuk pekerjaan jasa konsultansi, perlu diperhatikan :
§

HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri
dari dua komponen pokok :
o Biaya personil (remuneration).
o Biaya langsung non personil (direct reimbursable cost)
yang meliputi antara lain ; biaya untuk sewa kantor, biaya
perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan
surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan
lain-lain.

§

Biaya langsung non personil tidak melebihi 40 % dari total biaya,
kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus,
seperti

:

pemetaan

udara,

survei

lapangan,

pengukuran,

penyelidikan tanah dan lain-lain
§

Pembuat/penyusun HPS/OE harus memiliki kualifikasi sebagai
berikut :
o Memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan
pekerjaan yang akan dilaksanakan;
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o Menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di
lokasi pekerjaan;
o Memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan
dan mengetahui mana yang paling efisien;
o Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi;
o Diutamakan yang telah mendapatkan penataran mengenai
pengadaan barang/jasa termasuk pembuatan/ penyusunan
HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi.
§

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS digunakan sebaai acuan
dalam evaluasi penawaran, klarifikasi, dan/atau negosiasi dengan
calon konsultan terpilih.

DISKUSI PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Rangkuman :
•

Dimilikinya suatu HPS yang disusun secara profesional sangat
menentukan keberhasilan panitia/pejabat pengadaan untuk mendapatkan
tingkat harga yang paling menguntungkan

•

HPS disusun oleh Panitia/Pejabat pengadaan dan disetujui/disyahkan oleh
Pengguna Barang/Jasa

•

HPS

disusun

secara

ahli

dan

berdasarkan

data

yang

dapat

dipertanggungjawabkan
•

Penawaran jauh dibawah HPS tidak dapat dijadikan alasan menggugurkan
penawaran, melainkan harus ditetapkan besaran tambahan nilai jaminan
pelaksanaan untuk memperoleh jaminan bahwa penydia barang/jasa
tersebut bersedia dan mampu melaksanakan pekerjaannya dengan mutu
yang baik sebagaimana yang diharapkan. *).

•

Nila total HPS bersifat terbuka dan bukan rahasia.

Tujuan Penyusunan HPS :
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•

Dimilikinya pembanding harga yang wajar untuk menilai kewajaran
harga penawaran

•

Diperolehnya harga pengadaan yang wajar/paling menguntungkan bagi
pengguna barang/jasa.

*). Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah
:
v Apabila peserta lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan
sesuai dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka peserta lelang tersebut
harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurangkurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa dikalikan 80 % HPS, bilamana ditunjuk
sebagai pemenang lelang.
v Dalam hal peserta lelang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai
jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan
penawarannya disita untuk negara, dan penyedia barang/jasa tersebut di black
list selama 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengadaan
barang/jasa pada instansi pemerintah.

TUGAS LATIHAN
•

Diskusikan secara kelompok mengenai aspek-aspek berkenaan dengan
penyusunan HPS serta kaitannya untuk mendapatkan harga pengadaan
yang paling menguntungkan

•

5.

Presentasikan dan diskusikan simpulan kelompok.

PENGUMUMAN/UNDANGAN PELELANGAN/PENGADAAN

P

erencanaan pengadaan harus disusun dengan menerapkan prinsip dasar
bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efisien, efektif,
terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif

dan akuntabel, yang antara lain berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan
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yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Semua

ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis
administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia
barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta
bagi masyarakat luas pada umumnya. Dengan kata lain,

berarti memberikan

kesempatan yang sama dan informasi yang sama kepada semua calon penyedia
barang/jasa

yang

berminat.

Untuk

itu

semua,

setiap

akan

melakukan

pelelangan/pengadaan, panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan seluasluasnya agar pihak yang berminat lkut penawaran dapat mengetahuinya dan tidak
boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan
barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.
Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh)
hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan
melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa
pengumuman;
Informasi yang harus diketahui oleh calon peserta pelelangan untuk digunakan
sebagai pertimbangan keikut sertaan calon penyedia barang/jasa antara lain :
§

Uraian paket pengadaan (lingkup pekerjaan) yang akan di lelang

§

Persyaratan peserta

§

Sistem pengadaan yang akan dilakukan

§

Batas waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen kualifikasi.

§

Alamat panitia serta penanggung jawab pelelangan.

1). Pelelangan dengan Pascakualifikasi

Pengumuman dilakukan secara terbuka dengan menyebarkan informasi secara
luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan
umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi
kualifikasi dapat mengikutinya.
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Pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran, dalam
hal ini dokumen pascakualifikasi dimasukkan dalam dokumen pengadaan
barang/jasa.

2). Pelelangan dengan Prakualifikasi
Pengumuman pelelangan dilakukan untuk menjaring peminat ataupun calon
penyedia barang/jasa yang terlebih dahulu akan dilakukan proses prakualifikasi.
Berdasarkan pengumuman tersebut diharapkan calon penyedia barang/jasa akan
mendaftarkan diri dan mengambil dokumen prakualifikasi untuk bersedia
mengikuti proses pengadaan lebih lanjut.
a. Apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga)
maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi bagi penyedia
barang/jasa yang baru;
b. Bila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada
tambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan peserta lelang
masih kurang dari 3 (tiga) peserta, maka panitia/pejabat pengadaan
melanjutkan proses pemilihan dengan metoda seperti pemilihan langsung
apabila peserta yang mendaftar/lulus prakualifikasi 2 (dua) peserta atau
penunjukan langsung apabila peserta yang mendaftar/lulus prakualifikasi
hanya 1 (satu) peserta;
c. Daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh pengguna
barang/jasa;
d. Semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus
diundang untuk mengambil dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
e. Peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa dari panitia/pejabat pengadaan;
f. Hanya penyedia barang/jasa yang diundang sebagai peserta lelang yang
diperkenankan memasukkan penawaran.
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PRINSIP PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI

Dalam proses prakualifikasi dan pascakualifikasi
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
terdapat beberapa prinsip yang wajib dipakai sebagai
dasar dalam proses evaluasi kualifikasi para calon
penyedia barang/jasa.
Beberapa prinsip prakualifikasi dan pascakualifikasi yang ditetapkan adalah:
1. Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan proses pascakualifikasi untuk
pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara
adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan
mengikutsertakan

sebanyak-banyaknya

penyedia

barang/jasa.

Namun

demikian, panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan proses prakualifikasi
untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya.
2. Untuk

pengadaan

jasa

konsultansi

dan

pengadaan

barang/jasa

pemborongan/jasa lainnya yang menggunakan metode penunjukan langsung
bagi pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung, proses
prakualifikasi tetap wajib dilaksanakan.
3. Dalam

proses

prakualifikasi

dan

pascakualifikasi,

dilarang

untuk

menambahkan persyaratan lain di luar yang ditetapkan dalam Keputusan
Presiden Nomor 80 tahun 2003.
4. Penyederhanaan proses prakualifikasi wajib dilaksanakan dengan cara cukup
mengisi formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa.
5. Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi
meterai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian
kualifikasi adalah benar.
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6. Tidak ada pembatasan keikutsertaan para calon penyedia barang/jasa dari luar
propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.
7. Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/

Pemerintah

Daerah/

BI/

BHMN/BUMN/BUMD dilarang melakukan prakualifikasi massal yang
berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu.
8. Tidak dikenakan biaya apapun kecuali biaya penggandaan dokumen
pengadaan.

C. PROSES PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI

Proses tahapan pada prakualifikasi secara
umum tidak sama persis dengan yang ada
pada pascakualifikasi

karena adanya

perbedaan waktu.

Secara umum proses prakualifikasi meliputi 6 (enam) tahapan yang terdiri dari:
1. Pengumuman prakualifikasi
2. Pengambilan dokumen prakualifikasi
3. Pemasukan dokumen prakualifikasi
4. Evaluasi dokumen prakualifikasi
5. Penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi
6. Pengumuman hasil prakualifikasi

Sedangkan proses pascakualifikasi meliputi pemasukan dokumen kualifikasi yang
dilakukan bersamaan dengan penyerahan dokumen penawaran. Terhadap peserta
yang diusulkan untuk menjadi pemenang dan cadangan pemenang dilakukan
evaluasi dokumen kualifikasinya.
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D. PELAKSANAAN PENILAIAN KUALIFIKASI
Pelaksanaan

penilaian

kualifikasi

merupakan

tahapan penting mengingat bahwa pada tahapan ini
peran panitia

atau

pejabat pengadaan diuji

integritasnya dalam melaksanakan ketentuan yang
ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.

Penilaian kualifikasi dilaksanakan sebagai berikut:
1.

Pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang, dan pemasokan jasa

lainnya dilakukan penilaian sebagai berikut:

Metoda Pengadaan

Tidak Kompleks

Kompleks

Pelelangan umum

Pasca kualifikasi

Pra atau pasca kualifikasi

Pemilihan terbatas

Prakualifikasi

Prakualifikasi

Pemilihan langsung

Prakualifikasi

Prakualifikasi

Penunjukan langsung

Prakualifikasi

Prakualifikasi

2. Pekerjaan untuk jasa konsultansi

Metoda pengadaan

Tidak kompleks atau kompleks

Seleksi umum

Prakualifikasi

Seleksi terbatas

Prakualifikasi

Seleksi langsung

Prakualifikasi

Penunjukan langsung

Prakualifikasi

Pada proses penilaian kualifikasi, data yang diperlukan berupa formulir isian yang
telah ditetapkan dan harus dilengkapi oleh penyedia barang/jasa disertai
pernyataan kebenaran data yang disampaikan. Apabila ternyata data yang
diserahkan itu tidak benar atau palsu, maka penyedia barang/jasa akan dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni: antara lain dimasukkan ke
dalam daftar hitam (black list) selama 2 (dua) tahun yang berarti tidak
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diperbolehkan dalam kurun waktu tersebut untuk mengikuti pengadaan
barang/jasa pemerintah. Bukti kebenaran data tersebut baru diminta ketika
penyedia barang/jasa akan diusulkan menjadi pemenang atau cadangan.

Dalam pelaksanaannya proses penilaian kualifikasi masih belum dianggap sebagai
ajang kompetisi, sehingga kekurangan data masih dapat diminta untuk dilengkapi.
Berbeda dengan pasca kualifikasi yang merupakan bagian dari penawaran, maka
penambahan data kualifikasi yang merupakan bagian dari dokumen penawaran
pada prinsipnya tidak diperkenankan. Dalam proses penilaian prakualfikasi,
klarifikasi terhadap data kualifikasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah
substansinya.
Pengalaman pekerjaan dapat dilakukan konversi dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
a. NPt = Nilai paket tertinggi berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan
dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
b. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversikan menjadi nilai pekerjaan
sekarang dengan present value menggunakan perhitungan sebagai berikut:
Is
NPs= Npo x ----Io
NPs= Nilai pekerjaan sekarang
Npo= Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) saat
penyerahan pertama/provisional hand over (PHO)
Io = Indeks dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan PHO
Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (bila belum ada
dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan
sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah:
a. Untuk jasa pemborongan: indeks perdagangan besar barang-barang
konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen terbesar dari
pekerjaan.
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b. Untuk jasa konsultansi: indeks biaya hidup (Consumer Price Index/CPI).
c. Untuk pemasokan barang: indeks perdagangan besar barang-barang yang
sesuai.
d. Untuk jasa lainnya: indeks yang sesuai.

E. PRINSIP PENETAPAN SISTEM PENGADAAN

Beberapa prinsip penetapan sistem pengadaan meliputi 3 (tiga)
hal yang meliputi:
1.

Dalam menentukan sistem pengadaan yang meliputi
metoda

pemilihan

penyedia

barang/jasa,

metoda

penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi
penawaran, dan jenis kontrak perlu mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai
barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia
barang/jasa yang ada.
2. Dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan, pengguna
barang/jasa bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan
produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi
kecil, dan masyarakat.
3. Dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/jasa:
a. wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha
kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi,
persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis usaha
kecil;
b. dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di
beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya
seharusnya dilakukan di daerah masing-masing;
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c. dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat
pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil
termasuk koperasi kecil;
d. dilarang

menetapkan

kriteria

dan

persyaratan

pengadaan

yang

diskriminatif dan tidak obyektif.

F. JADW AL W AKTU PELAKSANAAN PENGADAAN

Jadwal waktu proses pengadaan termasuk prosedur
prakualifikasi barang dan jasa pemborongan/jasa lainnya
dan

jasa

konsultansi

pada

dasarnya

diserahkan

sepenuhnya kepada pengguna barang. Namun sebagai
panduan diuraikan jadwal waktu berikut ini.

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya.
a. Pelelangan umum dengan prakualifikasi
1) Penayangan

pengumuman

prakualifikasi

sekurang-kurangnya

dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman
dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan
internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan
melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilaksanakan 1 (satu)
kali di awal masa pengumuman.
2) Pengambilan

dokumen

prakualifikasi

dimulai

sejak

tanggal

pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan
dokumen prakualifikasi.
3) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3
(tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman
prakualifikasi.
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4) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari
pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh)
hari kerja.
5) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah
dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan 1 (satu) hari sebelum
pemasukan dokumen penawaran.
6) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal pengumuman.
7) Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah
penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

b. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi
1) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan
selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum dan internet. Penayangan
pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak,
radio atau televisi minimal dilaksanakan 1 (satu) kali di awal masa
pengumuman.
2) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah
pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir
pemasukan dokumen penawaran.
3) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal pengumuman.
4) Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah
penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

c. Pelelangan terbatas
1) Penayangan

pengumuman

lelang

terbatas

sekurang-kurangnya

dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman
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dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan
internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan
melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilaksanakan 1 (satu)
kali di awal masa pengumuman.
2) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah
pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir
pemasukan dokumen penawaran.
3) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal pengumuman.
4) Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah
penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

d. Pemilihan langsung
Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan pemilihan
langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses: pengumuman
pemilihan langsung di papan pengumuman resmi untuk penerangan
umum dan di internet sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja;
pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi
dan pengambilan dokumen pengadaan, penetapan hasil prakualifikasi,
pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran,
pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang,
pemberitahuan

penetapan

pemenang,

masa

sanggah,

penunjukan

pemenang, penandatangan kontrak.

e. Penunjukan langsung
Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan penunjukan
langsung yang melalui prakualifikasi harus mengalokasikan waktu untuk
proses: undangan kepada para peserta terpilih dilampiri dokumen
prakualifikasi

dan

dokumen

prakualifikasi,

penilaian

pengadaan,

kualifikasi

dan

pemasukan
penjelasan,

dokumen
pemasukan
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penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis maupun harga
penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa, penandatanganan kontrak.

2. Jasa Konsultansi
a. Seleksi umum melalui metoda evaluasi kualitas, metoda evaluasi kualitas
dan biaya, metoda biaya terendah dengan metoda 2 (dua) sampul, dan
seleksi umum melalui metoda evaluasi pagu anggaran dengan metoda 1
(satu) sampul dengan alokasi waktu sebagai berikut:
1) Penayangan

pengumuman

prakualifikasi

sekurang-kurangnya

dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman
dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan
internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan
melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilaksanakan 1 (satu)
kali di awal masa pengumuman.
2) Pengambilan

dokumen

prakualifikasi

dimulai

sejak

tanggal

pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir
pemasukan dokumen prakualifikasi.
3) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3
(tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman
prakualifikasi.
4) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari
pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh)
hari kerja.
5) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah
dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan 1 (satu) hari sebelum
pemasukan dokumen penawaran.
6) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal pengumuman.
7) Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah
penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.
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b. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas, metoda evaluasi kualitas
dan biaya, metoda biaya terendah dengan metoda 2 (dua) sampul, dan
metoda evaluasi pagu anggaran dengan metoda 1 (satu) sampul dengan
jadwal waktu sebagai berikut:
1) Penayangan

pengumuman

prakualifikasi

sekurang-kurangnya

dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman
dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan
internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan
melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilaksanakan 1 (satu)
kali di awal masa pengumuman.
2) Pengambilan

dokumen

prakualifikasi

dimulai

sejak

tanggal

pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir
pemasukan dokumen prakualifikasi.
3) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3
(tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman
prakualifikasi.
4) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari
pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh)
hari kerja.
5) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah
dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan 1 (satu) hari sebelum
pemasukan dokumen penawaran.
6) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal pengumuman.
7) Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah
penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

c. Seleksi langsung
Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan
seleksi langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses: pengumuman
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seleksi langsung di papan pengumuman atau internet sekurang-kurangnya
selama 3 (tiga) hari kerja, undangan kepada peserta dilampiri dokumen
prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan
dokumen pengadaan, pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan,
pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran,
penetapan pemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, masa sanggah,
penunjukan pemenang, penandatangan kontrak.

d. Penunjukan langsung
Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus mengalokasikan
waktu untuk proses: undangan kepada konsultan terpilih dilampiri
dokumen pengadaan dan dokumen prakualifikasi, pemasukan dan evaluasi
dokumen

prakualifikasi

serta

penjelasan,

pemasukan

penawaran,

pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia, klarifikasi dan negosiasi,
penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi, dan penantanganan
kontrak.

3. Swakelola
Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan swakelola harus mengalokasikan
waktu untuk proses: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.
G. PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI
Dalam rangka prakualifikasi dan pascakualifikasi berikut
ini akan dibahas hal-hal yang meliputi: persyaratan
kualifikasi

penyedia

barang/jasa,

tata

cara

pascakualifikasi, tata cara prakualifikasi, penetapan hasil
prakualifikasi

pengadaan

jasa

konsultansi,

dan

pengumuman hasil prakualifikasi.

1. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa
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a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh
instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP
untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi;
b. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;
c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
d. Dalam hal penyedia akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa
wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
e. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki
laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;
f. Selama 4

(empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman

menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta
termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau
swasta, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun dan 2 (dua) tahun untuk pengadaan jasa konsultansi;
g. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar
hitam di suatu instansi;
h. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan usaha
kecil termasuk koperasi kecil;
i. Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai
untuk bukan usaha kecil dengan kriteria sebagai berikut::
1) Untuk jasa pemborongan memenuhi kemampuan dasar (KD) sama
dengan 2 (dua) kali nilai pengalaman tertinggi (NPt) pada subbidang
pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7
(tujuh) tahun terakhir;
2) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi kemampuan dasar
(KD) sama dengan 5 (lima) kali nilai pengalaman tertinggi (NPt) pada
subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam
kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
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3) Untuk pengadaan jasa konsultansi memenuhi kemampuan dasar (KD)
sama dengan 3 (tiga) kali nilai pengalaman tertinggi (NPt) pada
subbidang pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

j. Dalam hal bermitra, maka yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar
dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);
k. Untuk pekerjaan khusus atau spesifik atau berteknologi tinggi dapat
ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli
spesialis yang diperlukan atau pengalaman tertentu;
l. Memiliki

surat

keterangan

dukungan

keuangan

dari

bank

pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurangkurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa
pemborongan dan 5% (lima persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan
pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha
kecil termasuk koperasi kecil;
m. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil
yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
n. Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai paket
pekerjaan;
o. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan
khusus untuk jasa pemborongan;
p. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan
kemampuan usaha yang dimilikinya;
q. Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan keuangan
(SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP).

2. Tata Cara Pascakualifikasi
a. Pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi;
b. Penyampaian dokumen prakualifikasi bersamaan (menjadi satu) dengan
dokumen penawaran;
c. Evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen
penawaran;
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d. Penyedia barang/jasa yang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi
persyaratan kualifikasi penyedia barang /jasa (butir 1.a – 1.q) di atas;
e. Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur.

3. Tata Cara Prakualifikasi
a. Pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum;
b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi;
c. Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh penyedia barang/jasa;
d. Evaluasi dokumen prakualifikasi yang telah dilengkapi oleh penyedia
barang/jasa;
e. Penyedia barang/jasa dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi
persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa (butir 1.a – 1.q) di atas;
f. Penetapan daftar penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi oleh
panitia/pejabat pengadaan;
g. Pengesahan hasil prakualifikasi oleh pengguna barang/jasa;
h. Pengumuman hasil prakualifikasi;
i. Penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi;
j. Pengumuman hasil prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat:
1) Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya;
2) Nama dan alamat penyedia barang/jasa dan nama pengurus yang
berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon
penyedia barang/jasa;
3) Nama dan paket tertinggi pengalaman pada bidang pekerjaan yang
sesuai dengan usaha kecil termasuk koperasi dan subbidang pekerjaan
yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh)
tahun terakhir;
4) Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia barang/jasa.

k. Penyedia barang/jasa yang tidak lulus prakualifikasi dapat menyatakan
keberatan/mengajukan sanggahan kepada pengguna barang/jasa;
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l. Apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar, maka
panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang dan daftar penyedia
barang/jasa yang lulus prakualifikasi hasil evaluasi ulang diumumkan;
m. Dalam rangka efisiensi pelaksanaan penilaian prakualifikasi, pengguna
barang/jasa wajib menyediakan formulir isian kualifikasi penyedia
barang/jasa yang memuat ringkasan informasi dari persyaratan kualifikasi
sesuai butir 1.a – 1.q di atas. Formulir isian tersebut disertai pernyataan
penyedia barang/jasa yang ditandatangani di atas meterai bahwa informasi
yang disampaikan dalam formulir tersebut adalah benar dan bersedia untuk
dituntut secara pidana dan perdata serta bersedia dimasukkan ke dalam
daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sehingga tidak boleh
mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya apabila terbukti
informasi yang disampaikan merupakan kebohongan. Formulir isian
tersebut sebagai pengganti dokumen yang dipersyaratkan.

4. Penetapan Hasil Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi
Penetapan hasil prakualifikasi pengadaan jasa konsultansi diatur sebagai
berikut:
a. Peserta yang lulus prakualifikasi dimasukkan ke dalam daftar pendek
konsultan sekurang-kurangnya 5 (lima) konsultan dan sebanyakbanyaknya 7 (tujuh) konsultan;
b. Apabila peserta yang lulus prakualifikasi lebih dari 7 (tujuh) konsultan,
maka yang dimasukkan ke dalam daftar pendek adalah 7 (tujuh) konsultan
peringkat terbaik;
c. Apabila peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) konsultan,
maka dilakukan prakualifikasi ulang dengan mengumumkan prakualifikasi
kembali;
d. Apabila peserta yang lulus prakualifikasi ulang berjumlah 2 (dua) sampai
dengan 4 (empat) konsultan, maka proses seleksi umum dilanjutkan;
e. Apabila peserta yang lulus prakualifikasi ulang hanya 1 (satu) konsultan,
maka dilakukan proses penunjukan langsung.
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5. Pengumuman Hasil Prakualifikasi
Hasil evaluasi prakualifikasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana
diuraikan di atas, mengumumkan hasilnya yang sekurang-kurangnya memuat
hal-hal berikut:
a. Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya;
b. Nama dan alamat penyedia barang/jasa dan nama pengurus yang berhak
menandatangani

kontrak

pekerjaan

untuk

setiap

calon

penyedia

barang/jasa;
c. Nama dan paket tertinggi pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai
dengan usaha kecil termasuk koperasi dan subbidang pekerjaan yang
sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun
terakhir;
d. Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia barang/jasa.

LATIHAN SOAL
1. Jelaskan

tujuan

dilakukannya

prakualifikasi/pasca

kualifikasi

dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Jelaskan prinsip-prinsip prakualifikasi dan pasca kualifikasi dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah.
3. Jelaskan tahapan dalam proses prakualifikasi.
4. Uraikan beberapa prinsip penetapan sistem pengadaan.
5. Jelaskan jadwal waktu pelelangan umum dengan prakualifikasi.
6. Jelaskan jadwal waktu pelelangan umum dengan pasca kualifikasi.
7. Jelaskan jadwal waktu seleksi umum untuk pengadaan jasa konsultansi.
8. Uraikan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa.
9. Jelaskan perbedaan yang hakiki antara evaluasi prakualifikasi/pasca
kualifikasi dengan daftar rekanan mampu (DRM) yang diatur dalam Kepperes
18 Tahun 2000.
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Diskusikan apakah pemberlakuan prakualifikasi/pasca kualifikasi pada pengadaan
barang dan jasa pemerintah memberikan dampak positif untuk mencapai efisiensi dan
efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

PENILAIAN KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

Keberhasilan di dalam melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa turut
menentukan keberhasilan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa karena jika kita
keliru dalam melakukan kualifikasi, para calon penyedia barang/jasa yang tidak lulus
akan melakukan sanggahan sebagai akibat ketidakpuasan, sehingga diharuskan
dilakukannya kualifikasi ulang. Disamping itu, kekeliruan di dalam meneliti
persyaratan yang dibutuhkan dalam kegiatan kualifikasi berarti kita telah
memenangkan badan usaha yang tidak memenuhi persyaratan, yang pada akhirnya
akan dapat menyebabkan pekerjaan/ pengadaan barang/jasa tidak seusai dengan
rencana pengadaannya. Sebagaimana ditetapkan bahwa pada prinsipnya penilaian
kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha peserta pelangan umum, dilakukan
dengan pascakualifikasi. Namun khusus terhadap pekerjaan yang sifatnya kompleks
dapat dilakukan dengan prakualifikasi.
Untuk menghindari kekeliruan dalam melakukan kualifikasi, maka panitia/pajabat
pengadaan barang/jasa yang diserahi tugas dan tanggung jawab melakukan kualifikasi
agar meneliti persyaratan penyedia barang/jasa sebagai berikut :
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1. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh
instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk
jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi dan sebagainya;
2. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa,
wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
5. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki
laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;
6. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan
barang/jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman
subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia
barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
7. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam
di suatu instansi
8. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil
termasuk koperasi kecil
9. Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai
untuk bukan usaha kecil :
a. Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD : Kemampuan
Dasar, NPt : Nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang
sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun
terakhir.
b. Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD :
kemampuan Dasar, NPt : Nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang
pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu tujuh
tahun terakhir.
10. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari
perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm)
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11. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat

ditambahkan

persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang
diperlukan atau pengalaman tertentu.
12. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta
untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh
persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5 % (lima
persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya,
kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil ;
13. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
14. Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai paket
pekerjaan;
15. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus
untuk jasa pemborongan ;
a.

Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan
kemampuan usaha yang dimilikinya.;

b.

Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan keuangan
(SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP).

Sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, bahwa prosedur pelaksanaan
evaluasi penawaran adalah sebagai berikut :
1.

Evaluasi Administrasi

Penawaran memenuhi persyaratan administrasi apabila :
a. Memenuhi / melengkapi surat-surat yang diminta sesuai dokumen
pengadaan dan isinya adalah benar;
b. Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat
dan tidak menunjukkan adanya indikasi kolusi;
c. Jaminan penawaran memenuhi, jika :
1). diterbitkan oleh Bank Umum atau perusahaan asuransi kerugian
2). masa berlakunya jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang
ditetapkan dalam dokumen pengadaan
3). nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam jaminan
penawaran, besarnya jaminan penawaran tidak kurang dari nilai yang
ditetapkan dalam dokumen pengadaan
4). besarnya jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf

51

5). nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan
nama pengguna barang/jasa
6). paket pekerjaan yang dijaminkan sama dengan paket pekerjaan yang dilelang
7). isi jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan dalam dokumen penawaran
Catatan :
Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau meragukan dalam jaminan penawaran
perlu klarifikasi dengan pihak terkait tanpa mengubah substansinya.
d. Surat penawaran memenuhi, jika :
1). Ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau penerima kuasa dari
pemimpin/direktur
Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya
atau kepala cabang perusahaan
2). Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang
ditetapkan dalam dokumen pengadaan
3). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi jangka waktu yang
ditetapkan dalam dokumen pengadaan
4). Bermeterai dan bertanggal
e. Setiap jenis/item pekerjaan pada daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga
satuan dengan sistem satu sampul diisi dengan lengkap, sedangkan kontrak
lumpsum, daftar kuantitas dan harga hanya sebagai pelengkap
f. Analisis harga satuan pekerjaan utama dirinci dengan lengkap (untuk sistem satu
sampul)
Catatan :
Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi
teknis, yang tidak memenuhi syarat dinyatakan gugur administrasi
2.

Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap
a. Metode pelaksanaan dinyatakan memenuhi syarat apabila :
1). Memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan yang ditentukan dalam dokumen
pengadaan
2). Didukung dengan alat/tenaga kerja yang disediakan penawar
3). Tercermin dalam jadwal waktu pelaksanaan
b. Jadwal waktu pelaksanaan dinyatakan memenuhi syarat apabila :
1). Tidak melewati/melampui ketentuan dalam dokumen pengadaan atau tidak
melampui jangka waktu pelaksanaan yang diajukan dalam surat penawaran
2). Urutan kegiatan pekerjaan pada jadwal waktu pelaksanaan sesuai dengan
persyaratan teknis pelaksanaan atau yang ditetapkan dalam dokumen
pengadaan.
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c. Daftar penggunaan peralatan (jika belum dilaksanakan prakualifikasi
perusahaan) yang diajukan oleh penawar memenuhi syarat apabila jumlah, jenis
dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam metode
pelaksanaan
d. Spesifikasi teknis dinyatakan memenuhi syarat apabila :
1). Komponen tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dicantumkan dalam
analisis harga satuan sama dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam
dokumen pengadaan
2). Kuantitas tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dicantumkan dalam analisis
harga satuan tidak kurang dari kuantitas tenaga kerja, bahan dan peralatan
dalam spesifikasi yang ditentukan di dalam dokumen pengadaan
3). Kualitas tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dipakai tidak lebih rendah
dari kualitas tenaga kerja, bahan dan peralatan dalam spesifikasi yang
ditetapkan dalam dokumen pengadaan
e. Daftar personalia/tenaga kerja (apabila belum dilakukan prakualifikasi
perusahaan) yang diajukan dinyatakan memenuhi syarat apabila :
1). Kualifikasi dan pengalaman kerja personil sesuai dengan persyaratan dalam
dokumen pengadaan
2). Jumlah personil untuk masing-masing posisi sesuai dengan yang disyaratkan
dalam dokumen pengadaan
f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan dinyatakan memenuhi syarat
apabila memenuhi syarat, apabila bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan
tidak menyimpang dengan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan
Catatan :
Apabila dalam usulan teknis ada hal-hal yang kurang jelas, dilakukan klarifikasi
dan negosiasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan dengan
evaluasi kewajaran harga, yang tidak memenuhi dinyatakan gugur teknis
3.

Evaluasi Kewajaran Harga

Dalam sistem 1 (satu) sampul, evaluasi kewajaran harga dapat langsung
dilakukan, untuk sistem 2 (dua) sampul, mengumumkan hasil evaluasi administrasi
dan teknis serta mengundang yang lulus untuk menyaksikan pembukaan sampul ke
dua, sedangkan untuk 2 (dua) tahap, mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan
teknis serta meminta yang lulus memasukkan surat penawaran harga.
Adapun unsur-unsur yang diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga
meliputi:
a. Daftar kuantitas dan harga yang diteliti dan dinilai antara lain
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1). Total harga dan atau bagian/unsur-unsur lainnya;
2). Untuk kontrak harga satuan, setiap jenis/ item pekerjaan pada daftar
kuantitas dan harga seyogyanya diisi dengan lengkap
3). Analisis harga satuan pekerjaan utama biasanya dirinci dengan lengkap
4). Perbedaan antara penulisan dalam angka dan huruf yang diakui adalah nilai
dalam penulisan huruf
b. Koreksi Aritmatik dilakukan panitia pengadaan terhadap daftar kuantitas dan
harga, yang dilakukan sebagai berikut :
1). Penjumlahan dan perkalian
2). Jenis dan volume pekerjaan disesuaikan dengan yang tercantum dalam
dokumen pengadaan (harga satuan tidak boleh dikoreksi)
3) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap nol dan jenis
pekerjaan tersebut, tetap dikerjakan sesuai dengan volume yang tercantum
dalam dokumen lelang
4). Hasil koreksi aritmatik dapat merubah nilai dari urutan penawaran, dan harga
penawaran
yang digunakan adalah harga penawaran setelah koreksi
aritmatik
c. Perlakuan preferensi harga diberikan kepada barang/ jasa produksi dalam
negeri terhadap atau atas harga terendah penawaran barang/jasa luar negeri.
Preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri setinggi - tingginya 15%
dari harga Cost Insurance and Freight (CIF) harga penawaran terendah barang
impor. Sedangkan preferensi harga untuk jasa pemborongan yang dikerjakan
oleh penyedia barang/jasa nasional setinggi-tingginya 7,5% dari harga
penawaran terendah penyedia barang/jasa asing
Adapun rumus perhitungan preferensi harga adalah :
 100 
HEA = 
{HP}
100 + KP 
KP = (TKDN) (Preferensi)
TKDN barang =

TKDN Jasa =

Harga barang jadi − harga komponen barang luar negeri
Harga barang jadi

Harga jasa yang diperlukan − harga komponen jasa luar negeri
Harga jasa yang diperlukan

Keterangan :
HEA
KP
HP

=
=
=

Harga Evaluasi Akhir
Koefisien Preferensi
Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik
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TKDN
4.

=

Tingkat Kandungan Dalam Negeri

Catatan :

Kalau dalam penelitian dan penilaian kewajaran harga tersebut ada yang tidak
jelas dan ragu, maka perlu klarifikasi. Biasanya hal-hal yang diklarifikasi adalah :
a.
b.
c.
d.

Jenis / item pekerjaan yang tidak diisi dalam daftar kuantitas dan harga
Analisis harga satuan pekerjaan utama yang tidak dirinci
Harga satuan jenis pekerjaan yang terlalu tinggi atau rendah
Komponen dalam negeri di dalam penawaran terlalu tinggi dibandingkan
dengan perkiraan panitia
e. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran yaitu gugur harga
5. Panitia pengadaan membuat simpulan dari hasil evaluasi administrasi,
teknis dan harga serta dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan
(BAHP), yang meliputi :
a.
b
c.
d.
e.

Nama, harga penawaran, harga penawaran terkoreksi semua peserta lelang
Metode evaluasi yang digunakan
Unsur-unsur yang dievaluasi
Rumus yang digunakan
Nomor dan tanggal berita acara, jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus
pada setiap tahapan evaluasi
f. Penetapan 3 (tiga) urutan calon pemenang lelang. Apabila tidak ada
penawaran yang memenuhi syarat pelelangan dinyatakan gagal, apabila yang
memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), yang memenuhi syarat tetap diusulkan
calon pemenang lelang

D. PENYUSUNAN DAFTAR PESERTA LELANG
Proses berikutnya setelah dilakukan penelitian terhadap kualifikasi para calon
Penyedia Barang/jasa, maka dilanjutkan dengan melakukan proses penyusunan daftar
peserta lelang. Penyusun daftar peserta lelang dilakukan oleh panitia pengadaan, oleh
karena itu harus teliti memeriksa administrasi dan kemampuan yang terkait lainnya
seperti pengalaman dan permodalan. Walaupun disusun oleh Panitia Pengadaan,
namun nama-nama penyedia barang/jasa yang akan diundang harus mendapat
pemeriksaaan dan penelitian terlebih dahulu dari pengguna barang/jasa. Adapun
langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Daftar peserta lelang yang akan diundang harus diperiksa dan disahkan
terlebih dahulu oleh pengguna barang/jasa
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2. Apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari tiga maka
dilakukan pengumuman ulang dan proses prakualifikasi bagi penyedia
barang/jasa yang baru;
3. Bila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada
tambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan peserta lelang
masih kurang dari tiga peserta, maka panitia/pejabat pengadaan melanjutkan
proses pemilihan dengan metode :
a. Pemilihan langsung, apabila peserta yang mendaftar/lulus prakualifikasi
dua peserta atau;
b. Penunjukan langsung apabila peserta yang mendaftar/lulus prakualifikasi
hanya satu peserta;
4. Semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus
diundang untuk mengambil dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
5. Peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa dari panitia / pejabat pengadaan.
6. Hanya penyedia barang/ jasa yang diundang sebagai peserta lelang yang
diperkenankan memasukkan penawaran.

E. PENJELASAN LELANG (AANWIJZING)
Setelah calon penyedia barang/jasa menerima undangan, maka dilanjutkan dengan
pemberian penjelasan (Aanwijzing), yaitu:
1. Pemberian penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang
ditentukan, dihadiri oleh para penyedia barang / jasa yang terdaftar dalam
daftar peserta lelang.

2. Apabila terdapat penyedia barang/jasa pada saat penjelasan lelang tidak dapat
dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
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3. Dalam acara penjelasan lelang, harus dijelaskan kepada peserta lelang
mengenai :
a.

Metode pengadaan/penyelenggaraan pelelangan

b.

Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua
tahap)

c.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;

d.

Acara pembukaan dokumen penawaran;

e.

Metode evaluasi

f.

Hal - hal yang menggugurkan penawaran;

g.

Jenis kontrak yang akan digunakan;

h.

Ketentuan dan cara evaluasi berkenan dengan preferensi harga atas
penggunaan produksi dalam negeri;

i.

Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil
termasuk koperasi kecil.

j.

Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan
penawaran.

4. Bila dipandang perlu, panitia/pejabat pengadaan dapat memberikan
penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
5. Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia
/pejabat pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan
peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP)
yang ditandatangani oleh panitia /pejabat pengadaan dan minimal satu wakil
dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
6. Apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka
panitia/ pejabat pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan harus disampaikan dalam
waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan oleh
pengguna barang/jasa dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada
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semua peserta secara tertulis setelah disahkan oleh pengguna barang/jasa. Bila
ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam
addendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa maka bukan merupakan
bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan yang berlaku adalah
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa awal (asli).

F. PROSES

PENYAMPAIAN

DAN

PEMBUKAAN

DOKUMEN

PENA W ARAN
Sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka di
dalam mengajukan penawaran, ditempuh sebagai berikut :
1. Metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen

penawaran harus

mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa.
2. Metode penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan harus
dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan, yaitu apakah dengan
sistem satu sampul, dua sampul atau dua tahap.
3. Panitia/pejabat pengadaan mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan
dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran
dan memasukkan ke dalam kotak / tempat pelelangan.
4. Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia/ pejabat
pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan
dihadapan para peserta pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen
penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran yang
terlambat

dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka

dokumen penawaran yang masuk.
5. Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos dan diterima terlambat,
panitia/pejabat pengadaan membuka sampul luar dokumen penawaran untuk
mengetahui alamat peserta lelang, panitia/pejabat pengadaan segera
memberitahukan kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan untuk
mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen
penawaran disertai dengan bukti serah terima.
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6. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran
untuk hal-hal yang tidak penting. Apabila terpaksa dilakukan perubahan
waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus
dituangkan di dalam addendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan
disampaikan pada seluruh peserta lelang.
7. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut :
a.

Panitia/pejabat pengadaan meminta kesediaan sekurang - kurangnya dua
wakil dari peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak
terdapat saksi dari peserta pelelangan yang hadir, panitia/pejabat
pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen
penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan
pantia/pejabat pengadaan sekurang- kurangnya dua jam. Setelah sampai
batas waktu yang telah ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada
yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen
penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang saksi di luar
panitia/pejabat

pengadaan

yang

ditunjuk

secara

tertulis

oleh

pantia/pejabat pengadaan;
b.

Panitia / pejabat pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan
dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang
masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang
masuk kurang dari tiga peserta, pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan
harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang
calon peserta lelang yang baru;

c.

Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai
berikut :
1)

Untuk sistem satu sampul, panitia/pejabat pengadaan membuka
kotak dan sampul dokumen

penawaran di hadapan para peserta

lelang.
2)

Untuk sistem dua sampul, panitia/pejabat pengadaan membuka
kotak dan sampul I di hadapan peserta lelang. Sampul I yang berisi
data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita
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acara pembukaan dokumen penawaran

sampul I Sampul II yang

berisi data harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan
identitas perusahaan dan diparaf oleh panitia/pejabat pengadaan
dan wakil peserta lelang dari perusahaan yang berbeda sebelum
disimpan oleh panitia/pejabat pengadaan
3)

Untuk sistem dua tahap, panitia/pejabat pengadaan membuka kotak
dan sampul I dihadapan peserta lelang. Sampul I yang berisi data
administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara
pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi
data harga disampaikan kemudian oleh peserta lelang bilamana
telah dinyatakan lulus persyaratan teknis dan administrasi.

d. Panitia/pejabat pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan
dihadapan para peserta pelelangan mengenai kelengkapan dokumen
penawaran yang terdiri atas :
1)

Untuk satu sampul
a)

Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku
penawaran;

b)

jaminan penawaran asli;

c)

daftar kuantitas dan harga (khusus untuk kontrak harga
satuan)

2)

Untuk dua sampul :
a)

surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku
penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran;

b)

3)

jaminan penawaran asli.

Untuk dua tahap :
a)

surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku
penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran;

b)

Jaminan penawaran asli
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c)

dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya
yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa

e. Dalam hal dilakukan prakualifikasi, untuk menghindari kesalahan kesalahan kecil yang dapat menggugurkan peserta pelelangan, maka
syarat-syarat administrasi lainnya yang diperlukan agar diminta dan
dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu lagi dilampirkan pada
dokumen penawaran;
f. Panitia/pejabat pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada
waktu pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat
memasukan /menyampaikan penawarannya;
g. panitia/pejabat pengadaan segera membuat berita acara pembukaan
dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk;
h. Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh
panitia/pejabat pengadaan yang hadir dan dua orang wakil peserta lelang
yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir;
i. Dalam hal terjadinya penundaan waktu pembukaan penawaran, maka
penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita
acara pembukaan penawaran (BAPP);
j. BAPP dibagikan kepada wakil peserta pelelangan yang hadir tanpa
dilampiri dokumen penawaran.
G. PROSES EV ALUASI PENA W ARAN
Evaluasi dokumen penawaran adalah kegiatan panitia pengadaan dalam meneliti dan
menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia barang.
Unsur dokumen penawaran yang dievaluasi meliputi :
•

Kelengkapan data administrasi;

•

Dokumen teknis, dan

•

Dokumen penawaran harga.

Setelah penyedia barang/jasa mengajukan penawaran, maka oleh Panitia Pengadaan
Barang/Jasa penawaran tersebut dilakukan penelitian dan dievaluasi. Hal-hal yang
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perlu diperhatikan pada saat melakukan penelitian dan evaluasi akan diuraikan di
bawah ini:

1. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan
terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi
administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tatacara evaluasi
yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.
2. Pada tahap awal, panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan koreksi aritmatik
terhadap semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi sekurangkurangnya tiga penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
3. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan
ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang,
tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
4. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif
dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/ performance
pekerjaan;
b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang;
c. Adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahan di
luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat
dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.
5. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administasi apabila :
a. Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat
dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang
berwenang.
b. Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang
sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/atau
dengan panitia pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/ atau
peserta lainnya;
c. Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
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1) Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan
rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program
asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
2) Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu
yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
3) Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat
jaminan penawaran
4) Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
5) Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf
6) Nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran
sama dengan nama pengguna barang/jasa yang mengadakan
pelelangan
7) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang
dilelang
8) Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam
surat jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang
terkait

tanpa

mengubah

substansi

dari

jaminan

penawaran

pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan dan tidak melebihi jangka
waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa;
d. Surat Penawaran yang memenuhi persyaratan adalah :
1) Ditandatangani oleh pemimpin/direktur perusahaan atau penerima
kuasa, dibuktikan dengan akta/dokumen otentik, atau pejabat yang
menuntut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili
perusahaan yang bekerjasama.
2) Jangka waktu penawaran harus sesuai dan tidak kurang dari waktu
yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
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3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa
4) Bermaterai dan bertanggal.
e. Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan untuk
kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Sedangkan untuk kontrak
lumpsum, bila diperlukan, daftar kuantitas dan harga hanya sebagai
pelengkap. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem
kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan
penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan
pembayaran;
f. Analisis harga satuan pekerjaan utama harus disampaikan dengan
lengkap sesuai yang ditentukan dalam dokumen pemilihan

penyedia

barang/jasa ;
g. Telah melunasi kewajiban mambayar pajak tahun terakhir, dibuktikan
dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat
Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto
copy surat setoran pajak (SSP) PPh pasal 29, yang dikeluarkan oleh
kantor pelayanan pajak setempat, sesuai dengan domisili perusahaan
yang bersangkutan
h. Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, panitia/ pejabat
pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan terhadap penawaran yang
memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
Terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi
tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
6. Evaluasi teknis oleh Panitia/pejabat pengadaan terhadap semua penawaran yang
memenuhi persyaratan administrasi. Faktor - faktor yang dinilai pada evaluasi
teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa. Panitia/pejabat pengadaan tidak diperkenankan menambah dan/atau
mengurangi faktor - faktor yang dinilai dan tatacara penilaian yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
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7. Untuk

pengadaan

jasa

pemborongan,

penawaran

dinyatakan memenuhi

persyaratan teknis, apabila :
a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan
substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas
waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
c. Jenis, kapasitas, komposisi,dan jumlah peralatan minimal yang disediakan
sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
d. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa ;
e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan peryaratan
yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa serta
posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi
pelaksanaan yang diajukan;
f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang
dicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
g. memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa
8. Untuk

pengadaan

barang/jasa

lainnya,

penwaran

dinyatakan memenuhi

persyaratan teknis, apabila;
a. Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,
brosur dan gambar -gambar yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa;
b. Jadwal waktu penyerahan barang/jasa lainnya tidak melampaui batas waktu
yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
c. Identitas barang/jasa lainnya yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan
jelas;
d. Jumlah barang/jasa lainnya yang ditawarkan tidak kurang dari yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ;
e. Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa.
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9. Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan analisa harga satuan.
10. Apabila dalam evaluasi teknis termasuk pada butir 7 dan butir 8 terdapat hal - hal
yang kurang jelas atau meragukan, panitia/pejabat pengadaan melakukan
klarifikasi dengan pihak penawar. Terhadap penawaran yang memenuhi
persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan
terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur.
11. Dalam sistem satu sampul, panitia/ pejabat pengadaan dapat langsung melakukan
evaluasi kewajaran harga secara rinci bagi penawaran yang memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis tersebut. Dalam sistem dua sampul, panitia/pejabat
pengadaan mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta
mengundang penawar yang lulus untuk pembukaan sampul II (penawaran harga)
12. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah
hal-hal yang pokok atau penting, meliputi :
a. Total harga penawaran terhadap pagu anggaran :
1) Apabila total harga penawaran melebihi pagu anggaran, dinyatakan
gugur;
2) Apabila semua harga penawaran di atas pagu anggaran, dilakukan
lelang ulang;
b. Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup /kualitas pekerjaan
untuk kontrak harga satuan, apabila mata pembayaran utama di bawah
persyaratan/spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa dan akan mempengaruhi substansi/kualitas
pekerjaan, maka penawaran dinyatakan gugur;
c. Harga satuan timpang yaitu nilainya lebih dari 110 % (seratus sepuluh
persen) dari

HPS dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan

klarifikasi ternyata harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan
timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa;
d. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis
dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan,
dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
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e. Untuk kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan yang harga
satuannya ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan
antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran
yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
f. Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut :
1)

V olume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran
disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa;

2)

Apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan
harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan
ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh
dirubah;

3)

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.

g. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran
menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran
semula
h. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam
negeri
13. Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan :
a. Klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi
dibandingkan dengan perkiraan panitia/pejabat pengadaan;
b. Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dinilai terlalu
rendah. Apabila dari hasil klarifikasi terbukti harga terlampau rendah, dan
peserta lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka peserta lelang tersebut
harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi
sekurang-kurangnya sama dengan presentase jaminan pelaksanaan yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dikalikan 80 %
(delapan puluh persen) HPS. Dalam hal peserta lelang yang bersangkutan
tidak

bersedia

menambah

nilai

jaminan

pelaksanaannya,

maka
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penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk
negara, sedangkan penyedia barang/jasa itu sendiri, di-black list (didaftar
hitamkan) selama satu tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam
pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah.
14. Penilaian kualifikasi untuk pelelangan dengan pascakualifikasi terhadap 3 tiga
penawaran terendah yang responsif.

H. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang
cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam
formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan
bila diperlukan akan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
I. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN
1. Panitia/Pejabat pengadaan membuat simpulan dari hasil evaluasi administrasi,
teknis dan harga yang dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP).
BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa
daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran yang terendah.
BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota panitia/pejabat pengadaan
atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota panitia.
2. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penanda tanganan kontrak
3. BAHP harus memuat hal - hal sebagai berikut :
a) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran
terkoreksi, dan masing - masing peserta lelang;
b) Metode evaluasi yang digunakan ;
c) Unsur - unsur yang dievaluasi
d) Rumus yang dipergunakan;
e) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
pelaksanaan pelelangan;
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f) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus
pada setiap tahapan evaluasi;
g) Penetapan urutan dari satu calon pemenang dan dua cadangan. Apabila tidak
ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan
pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan
pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari
tiga, maka penyedia barang/jasa tersebut tetap diusulkan sebagai calon
pemenang lelang.
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BAB II
PENETAPAN

PEMENANG,

SANGGAHAN

DAN

PENGADUAN

MASYARAKAT
Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu untuk memberikan
pengertian, pemahaman dan mampu menerapkan prosedur penetapan pemenang,
sanggahan dan pengaduan masyarakat pada pengadaan barang/jasa yang dapat
dilakukan oleh penyedia barang/jasa dengan berbagai metode.
A. PENDAHULUAN
Penetapan pemenang lelang dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :
Berdasarkan hasil evaluasi, panitia mengajukan usulan beberapa calon pemenang
lelang (biasanya 3) secara urut berdasarkan harga penawaran, yaitu mulai yang
terendah sampai yang tertinggi. Jika ada dua atau lebih calon pemenang yang
mengajukan harga penawaran dengan nilai yang sama, maka panitia akan menetapkan
urutan calon berdasarkan urutan hasil penilaian kemampuan teknis yang dicapai oleh
kedua calon tersebut.
Calon Pemenang
Nomor II

Calon Pemenang
Nomor I
Calon Pemenang
Nomor III

B. Penetapan Pemenang Lelang
Apabila harga dalam penawaran telah dianggap wajar, dan dalam batas ketentuan
mengenai harga satuan yang telah ditetapkan, serta telah sesuai dengan ketentuan
maka panitia pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang paling
menguntungkan dalam arti :
•

Penawaran secara administrasi dan teknis dapat dipertanggung jawabkan;
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•

Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggung jawabkan, penawaran
tersebut adalah yang terendah diantara penawaran yang memenuhi syarat
administrasi, teknis dan harga.

Daftar calon pemenang disusun menurut nilai yang dicapai dalam proses evaluasi
menurut urutan harga penawaran terendah sampai tertinggi. Jika ada dua atau lebih
calon pemenang yang mengajukan harga penawaran dengan nilai yang sama, panitia
akan menetapkan urutan calon berdasarkan urutan hasil penilaian kemampuan teknis
yang dicapai oleh kedua calon tersebut. Ketentuan secara rinci mengenai penetapan
pemenang lelang menurut Keppres 80 tahun 2003 diatur sebagai berikut:
1. Panitia/pejabat

pengadaan

menetapkan

calon

pemenang

lelang

yang

menguntungkan bagi negara dalam arti :
a. Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang / jasa;
b. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif;
c. Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam
negeri ;
d. Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a sampai dengan huruf c.
2. Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh panitia/pejabat pengadaan
selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah pembukaan penawaran dalam sistem
satu sampul, atau tujuh hari kerja setelah pembukaan sampul II pada sistem dua
sampul atau dua tahap.
3. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran
yang sama, maka panitia/pejabat pengadaan meneliti kembali data kualifikasi
peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya
mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara
4. Panitia/pejabat pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna
barang/jasa atau kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk
menetapkan pemenang lelang, melalui pengguna barang/jasa laporan tersebut
disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang
dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
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a. Untuk

pengadaan

barang/jasa

yang

bernilai

sampai

dengan

Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh Milyar rupiah), apabila pengguna
barang/jasa tidak sependapat dengan usulan panitia/pejabat pengadaan, maka
pengguna barang/jasa membahas hal tersebut dengan panitia/pejabat
pengadaan untuk mengambil keputusan sebagai berikut :
1)

Menyetujui usulan panitia / pejabat pengadaan; atau

2)

Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan
evaluasi ulang atau lelang ulang atau menetapkan pemenang lelang, dan
dituangkan dalam berita acara yang memuat keberatan dan kesepakatan
masing - masing pihak; atau

3)

Bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan oleh
Menteri/PanglimaTNI/Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan

Gubernur

BI/Pimpinan

BHMN/Direktur

Utama

BUMN/BUMD dan bersifat final,
b. Untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh
Milyar rupiah), apabila pengguna barang/jasa tidak sependapat dengan usulan
panitia/pejabat pengadaan, maka pengguna barang/jasa membahas hal tersebut
dengan panitia/pejabat pengadaan untuk mengambil keputusan sebagai berikut
:
1)

Menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan untuk dimintakan
persetujuan
kepada
Menteri/Panglima
TNI/Kapolri/Kepala
LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BI/Pimpinan BHMN/ Direktur Utama BUMN/BUMD, atau

2)

Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan
evaluasi ulang atau lelang ulang, dan dituangkan dalam berita acara
serta dilaporkan kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala
LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/
Direksi
BI/Pimpinan
BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD, atau

3)

Apabila masih belum ada kesepakatan maka dilaporkan kepada
Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/Kepala LPND/ Gubernur/ Bupati/
Walikota/Direksi BI/Pimpinan BHMN/ Direktur Utama BUMN/
BUMD, dengan catatan keberatan dari pengguna barang/jasa, untuk
diputuskan dan bersifat final.

c. Untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh
Milyar rupiah), apabila pengguna barang/jasa dan/atau panitia/pejabat
pengadaan pengadaan tidak sependapat dengan keputusan Menteri/Panglima
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TNI/Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/ Walikota /Direksi BI/Pimpinan
BHMN/ Direktur Utama BUMN /BUMD, maka:
1) Penetapan pemenang lelang atu keputusan lain diserahkan kepada
Menteri/Panglima

TNI/

Kapolri/

Kepala

LPND/Gubernur/Bupati/

Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN
/BUMD dan panitia/pejabat pengadaan pengadaan dan pengguna barang
jasa tidak perlu melakukan perubahan berita acara evaluasi.
2) Keputusan Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/ Kepala LPND/Gubernur/
Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direktur Utama
BUMN/BUMD bersifat final.
5. Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus
memuat :
a. Nama dan alamat penyedia barang/jasa ;
b. harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
berdasarkan usulan panitia/pejabat pengadaan melalui pengguna barang/jasa.
Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang lelang dan mengeluarkan
surat

penetapan

penyedia

barang/jasa,

serta

menyampaikannya

kepada

panitia/pejabat pengadaan selambat-lambatnya :
a. Lima hari kerja untuk penetapan oleh pengguna barang/jasa
b. Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh Menteri/Panglima TNI/
Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI
/Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD .
Ketentuan butir a dan butir b terhitung sejak surat usulan penetapan pemenang
lelang tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang
lelang.
7. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :
a. Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta addendum (bila ada);
b. Berita acara pembukaan penawaran (BAPP);
c. Berita acara hasil pelelangan (BAHP);
d. Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;
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e. Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calon
pemenang yang telah diparaf panitia/pejabat pengadaan dan dua wakil
peserta lelang;
f. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan
mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka
dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjang
surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat
mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.
Sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003, bahwa penetapan pemenang lelang diatur
sebagai berikut:
1.

Calon pemenang lelang ditetapkan oleh panitia pengadaan secepat mungkin
(biasanya tujuh hari) setelah pembukaan penawaran.

2.

Dalam hal dua peserta lelang atau lebih mengajukan harga yang sama, panitia
pengadaan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai
kecakapan dan kemampuan yang lebih besar dan dicatat dalam berita acara.
Panitia pengadaan membuat laporan kepada pejabat yang berwenang
mengambil keputusan mengenai penetapan pemenang. Laporan tersebut
disertai usul dan penjelasan tambahan serta keterangan lain yang dianggap
perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

3.

Usulan penetapan calon pemenang lelang seyogyanya memuat : Nama dan
Alamat, Jumlah harga penawaran setelah dievaluasi, serta nomor pokok wajib
pajak (NPWP) dari setiap perusahaan yang diusulkan sebagai Calon
pemenang dan pemenang cadangan (kalau ada).

4. Setelah calon pemenang lelang ditetapkan panitia pengadaan segera mungkin
mengembalikan surat jaminan penawaran kepada peserta yang tidak menjadi
calon pemenang, segera mungkin biasanya tiga hari terhitung sejak tanggal
penetapan pemenang lelang tersebut
5. Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
pemenang lelang berdasarkan usulan penetapan calon pemenang lelang dari
panitia.
6. Berdasarkan usulan tersebut pejabat yang berwenang, segera mungkin
menetapkan pemenang lelang dan menyampaikan surat penetapan pemenang
tersebut kepada panitia secepat mungkin.
7. Adapun data pendukung yang diperlukan untuk penetapan pemenang adalah
sebagai berikut :
a. Owner’s Estimate (Harga Perkiraan Sendiri)
b. Berita acara pemberian penjelasan (BAP)
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c. Berita acara pembukaan penawaran (BAPP)
d. Berita acara hasil pelelangan (BAHP)
e Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan.
f. Analisis secara tertulis atas perbedaan harga penawaran terhadap OE / HPS
(apabila terdapat perbedaan harga penawaran yang menyolok baik di atas
maupun di bawah OE / HPS).
g. Dokumen penawaran dari calon pemenang lelang dan cadangan calon
pemenang yang telah diparaf panitia dan wakil peserta lelang.
8.

Seandainya pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang tidak
sependapat dengan calon pemenang lelang dan cadangan yang diusulkan oleh
panitia pengadaan, pejabat tersebut melaporkan perbedaan pendapat itu beserta
alasannya kepada pejabat tertinggi dalam instansinya untuk meminta petunjuk
lebih lanjut. Petunjuk dari pejabat yang bersangkutan, dapat berupa:
a. Menyetujui usulan penetapan pemenang lelang yang dibuat oleh panitia, atau
b. Memerintahkan agar panitia melakukan evaluasi ulang sesuai dengan
petunjuk, apabila ternyata terdapat kekeliruan oleh panitia.

9. Apabila panitia diperintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, sedangkan
panitia menganggap bahwa pelaksanaan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan
prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan atau
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, panitia mempunyai hak untuk
menyampaikan surat keberatan beserta alasannya kepada pejabat tertinggi pada
instansi yang bersangkutan untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan.
Petunjuk dan keputusan yang diberikan oleh pejabat ini merupakan keputusan
akhir.

C.

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

Yang dimaksud dengan pengumuman di sini adalah pengumuman calon pemenang
lelang yang telah ditetapkan oleh pengguna barang. Segera setelah ada penetapan
calon pemenang lelang dari pengguna, panitia pengadaan mengumumkannya agar
diketahui oleh peserta lelang dan memberikan kesempatan bagi peserta lelang untuk
menyampaikan tanggapan dan sanggahan.
Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia/pejabat pengadaan
kepada para peserta selambat-lambatnya dua hari kerja setelah diterimanya SPPBJ
dari pejabat yang berwenang. Segera setelah pejabat yang berwenang mengambil
keputusan tentang penetapan pemenang lelang, panitia mengumumkannya kepada
para peserta lelang. Dalam pengumuman juga diberitahukan bahwa surat jaminan
pelelangan dapat diambil kembali kecuali untuk peserta yang menang, cadangan
urutan pertama dan cadangan urutan kedua.
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Khusus bagi cadangan pertama dan cadangan kedua, jaminan pelelangan masih tetap
belum bisa diambil sampai terjadinya kontrak antara pengguna jasa pemborongan
dengan pemenang. Hal ini dimaksudkan agar apabila dikemudian hari pemenang
yang telah ditetapkan mengundurkan diri atau gagal untuk menanda tangani kontrak,
maka penetapan penyedia jasa pemborongan dapat dilakukan kepada cadangan
pertama. Demikian halnya, apabila penyedia jasa pemborongan yang masuk dalam
cadangan pertama mengundurkan diri atau gagal untuk menandatangani kontrak,
maka cadangan kedua dapat ditetapkan sebagai pemenang.

D. Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat
Peserta lelang yang keberatan atas penetapan calon pemenang lelang tersebut baik
bertindak sendiri atau bersama-sama calon penyedia barang dapat mengajukan
sanggahan secara tertulis secepat mungkin.
Sanggahan disampaikan kepada pengguna secara tertulis disertai bukti-bukti
terjadinya penyimpangan.
Ada KKN
Salah Prosedur
Ada Rekayasa

Menyimpang

Hal-hal yang dapat dijadikan alasan keberatan antara lain :
•

Panitia dan atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan
atau

•

Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam
dokumen lelang; dan atau

•

Terjadi praktik KKN di antara peserta lelang dan atau dengan anggota
panitia/pejabat yang berwenang; dan atau
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•

Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak
adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
Keppres 80 Tahun 2003 menetapkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja dan
pejabat tersebut dapat melakukan tindakan sebagai berikut :
•

Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam dokumen lelang karena kesalahan atau kelalaian panitia, maka pejabat
yang berwenang memerintahkan panitia melakukan evaluasi ulang;

•

Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia
dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil
tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia dari jabatannya dan
menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian
pejabat yang berwenang mengganti panitia dengan pejabat lain untuk
melakukan evaluasi ulang;

•

Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa dikenakan sanksi berupa
pencairan jaminan penawaran, dan dilarang untuk mengikuti kegiatan
pengadaan barang/jasa selama 1 (satu) tahun. Informasi mengenai sanksi
terhadap peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa disampaikan kepada
asosiasi terkait;

Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam
dokumen lelang, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali
oleh panitia yang baru.
Panitia wajib memberikan jawaban dan menyampaikan bahan-bahan yang berkaitan
dengan sanggahan, baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang
memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.
Pejabat yang berwenang memberikan penjelasan terhadap sanggahan tersebut
memberikan jawaban kepada penyanggah secara tertulis secepat-cepatnya.
1. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang
diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambatlambatnya dalam waktu lima hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
2. Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang
lelang,

disertai

bukti-bukti

terjadinya

penyimpangan, dengan

tembusan

disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan
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yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan
pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan harus ditindaklanjuti.
3. Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan
prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi:
a. Panitia/pejabat
pengadaan
dan/atau
menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau

pejabat

yang

berwenang

b. Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
dalam dokumen lelang; dan/atau
c. Terjadi praktik KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota
panitia/pejabat pengadaan/pejabat yang berwenang; dan/atau
d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan
tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
4. Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses
pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib
menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang
yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang
berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.
5. Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban
tertulis selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut
secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam dokumen lelang karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat
pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia/pejabat
pengadaan melakukan evaluasi ulang;
b.Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota
panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan
peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan
pejabat/anggota

panitia/pejabat

pengadaan

dari

jabatannya

dan

menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian
pejabat yang berwenang mengganti panitia/pejabat pengadaan dengan
pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;
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c. Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3.c
dan 3.d dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan
dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi
pemerintah selama satu tahun.
d.Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan dalam dokumen lelang, maka dilakukan pelelangan ulang
dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/pejabat pengadaan yang
baru.
6. Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas
sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat
mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/ Kepala
LPND/Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Direksi BI/Pimpinan BHMN/ Direktur Utama
BUMN/ BUMD, selambat-lambatnya 5 lima hari kerja sejak diterimanya jawaban
sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus
menunggu hasil keputusan tersebut.

E. PENERBITAN SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
Penunjukan pemenang lelang adalah keputusan definitif dari pengguna barang
mengenai penunjukan pemenang lelang pengadaan barang. Apabila dalam waktu yang
telah ditentukan tidak ada sanggahan dari peserta lelang, atau sanggahan yang
disampaikan ternyata tidak benar maka pengguna menetapkan penunjukan pemenang
lelang pengadaan barang dengan surat keputusan.
Calon pemenang yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut dan apabila
menolak atau mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh
pengguna, maka jaminan penawarannya menjadi milik pengguna.
1. Pengguna barang/jasa mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
(SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan :
a. Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
b.Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa
sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa
sanggah.
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2. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa wajib menerima
keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat
dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara objektif oleh pengguna
barang/jasa, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.
3. Terhadap penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa
penawarannya masih berlaku, disamping jaminan penawaran yang bersangkutan
dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah penyedia barang/jasa tersebut
juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan
barang/jasa di instansi pemerintah selama dua tahun.
4. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai penyedia
barang/jasa mengundurkan diri, maka penetapan penyedia barang/jasa dapat
dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai dengan
harga penawarannya, dengan ketentuan :
a. Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu
mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan
pemenang lelang;
b. Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau
sudah diperpanjang masa berlakunya.
5. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka
penetapan penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan
ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan :
a. Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang;
b. Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih
berlaku atau sudah diperpanjang;
c. Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua dicairkan dan
disetorkan pada Kas Negara/Daerah;
d. Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak
dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas.
6. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak
dapat diterima, maka dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas.
Kemudian panitia/pejabat pengadaan melakukan pelelangan ulang, dengan
ketentuan bahwa jaminan penawaran dari calon pemenang lelang urutan ketiga
dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.
7. SPPBJ harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
penetapan pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang.
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8. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak)
sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

F. PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANG
Yang dimaksud dengan pelelangan gagal adalah pelelangan yang oleh karena sesuatu
hal pelelangan menjadi gagal karena tidak memenuhi persyaratan dan atau menyalahi
prosedur pelelangan yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan lelang
ulang adalah pelelangan yang oleh karena suatu hal harus diulang.
Bila pelelangan dinyatakan gagal, maka panitia atas permintaan pengguna barang/jasa
mengadakan pelelangan ulang.
1. Pelelangan dinyatakan gagal apabila :
a. Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang
dari tiga peserta; atau
b. Penawaran yang masuk kurang dari tiga peserta; atau
c. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen
lelang; atau
d. Semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau
e. Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam
dokumen lelang ternyata benar; atau
f. Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN dari calon pemenang
lelang urutan 1, 2, dan 3 ternyata benar; atau
g. Calon pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak
bersedia ditunjuk; atau
h. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang atau
prosedur yang berlaku; atau
i. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang
ternyata benar.
2. Pelelangan Ulang :
Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pengguna barang/jasa/pejabat yang
berwenang memerintahkan pelelangan ulang dengan prosedur:
a. Pelelangan

gagal karena tersebut pada butir 1.a, dan/atau 1.b, dan/atau 1.e

dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengumumkan kembali dan
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mengundang calon peserta lelang yang baru selain calon peserta lelang yang
telah masuk dalam daftar calon peserta lelang;
b. Pelelangan gagal karena tersebut pada butir 1.c dan/atau 1.d, dan/atau 1.h
dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengundang ulang semua peserta
lelang yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk mengajukan
penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga). Bilamana
dianggap perlu panitia/pejabat pengadaan melakukan pelelangan ulang dengan
mengundang calon peserta lelang yang baru;
c. Pelelangan gagal yang disebabkan sebagaimana tersebut pada butir 1.f dan
1.i dilakukan sebagai berikut :
1) Apabila panitia/pejabat pengadaan lelang tidak terbukti terlibat KKN,
panitia/pejabat pengadaan lelang mengundang ulang semua peserta
lelang yang tercantum dalam daftar calon penyedia barang/jasa untuk
mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan
harga).
2) Apabila panitia/pejabat pengadaan lelang terbukti terlibat KKN, maka
panitia/ pejabat pengadaan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan dibentuk panitia/pejabat
pengadaan

lelang

baru

untuk

melakukan

pelelangan

ulang.

Panitia/pejabat pengadaan lelang baru dilarang mengikutsertakan peserta
lelang yang terbukti terlibat KKN.
d.Pelelangan gagal yang disebabkan sebagaimana tersebut pada butir 1.g,
dilakukan pelelangan ulang dengan cara sebagai berikut :
1) Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan
penawaran harga yang baru apabila peserta lelang yang memenuhi syarat
sama dengan atau lebih dari tiga peserta (tidak termasuk peserta yang
mengundurkan diri);
2) Mengumumkan kembali/mengundang peserta lelang yang baru dan lama
yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawarannya apabila peserta
yang memenuhi syarat kurang dari 3 tiga peserta (tidak termasuk peserta
yang mengundurkan diri);
e. Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari tiga peserta, maka :
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1) Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya dua peserta,
maka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses pemilihan
langsung;
2) Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya satu, maka proses
pemilihan dilanjutkan seperti pada proses penunjukan langsung.
f. Dalam hal pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan menemukan
indikasi kuat adanya KKN di antara para penyedia barang/jasa, maka :
1) Panitia/pejabat pengadaan meneliti kewajaran penawaran dengan cara
memeriksa koefisien dan harga satuan dasar upah, bahan, dan alat dan
membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis terdekat,
2) Memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN,
3) Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan pada huruf 1) dan 2) mengarah
kepada terjadinya KKN, maka pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat
pengadaan wajib menghentikan proses pelelangan untuk diperiksa
instansi yang berwenang.
g. Apabila

dalam pelaksanaan lelang ulang terjadi KKN, maka pengguna

barang/jasa wajib menghentikan proses pengadaan dan pejabat yang
berwenang mengusulkan pemindahan alokasi dananya.

G. PENANDATANGANAN KONTRAK
Tahap akhir dari rangkaian proses pelelangan adalah penandatanganan kontrak antara
pengguna barang. Penyedia barang yang ditunjuk menyiapkan jaminan pelaksanaan
sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam dokumen lelang.
Setelah SPPBJ diterbitkan, pengguna barang/jasa menyiapkan dan menandatangani
kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen
anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
1.

Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan
pelaksanaan dengan ketentuan:
a. Nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima per seratus);
b. Untuk nilai pengadaan kecil sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) tanpa jaminan pelaksanaan;
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c. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah
tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.
2. Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk menolak/ mengundurkan diri dengan
alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka
pengguna barang/jasa membatalkan SPPBJ, mencairkan jaminan penawaran, dan
penyedia barang/jasa dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan barang/jasa
instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun;
3. Pengguna dan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen
pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak;
4. Pengguna dan penyedia barang/jasa wajib memeriksa konsep kontrak yang
meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan
paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak;
5. Menetapkan urutan hierarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat
perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian
satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan
urutan yang ditetapkan sebagai berikut:
a. Surat perjanjian;
b. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga;
c. Amandemen kontrak;
d. Ketentuan khusus kontrak;
e. Ketentuan umum kontrak;
f. Spesifikasi khusus;
g. Spesifikasi umum;
h. Gambar-gambar;
i. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil
Pelelangan, Berita Acara Penjelasan dokumen lelang.
6. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu :
a. Sekurang-kurangnya dua kontrak asli, kontrak asli pertama untuk pengguna
barang/jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia
barang/jasa , dan kontrak asli kedua untuk penyedia barang/jasa dibubuhi
materai pada bagian yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa;
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b.

Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai.

H. PELAKSANAAN KONTRAK
1. Ketentuan Umum
a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda tanganan
kontrak, pengguna barang/jasa sudah harus menerbitkan SPMK;
2) Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan
kontrak yang akan dinyatakan pihak kedua dalam pernyataan dimulainya
pekerjaan;
3) Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama
dengan tanggal penandatangan kontrak atau tanggal dikeluarkannya
SPMK.
b. Penggunaan Program Mutu
1) Program mutu pengadaan barang/jasa harus disusun oleh penyedia
barang/jasa dan disepakati pengguna barang/jasa pada saat rapat persiapan
pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan;
2) Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi :
a) Informasi pengadaan barang/jasa;
b) Organisasi proyek, pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa;
c) Jadwal pelaksanaan;
d) Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e) Prosedur instruksi kerja;
f) Pelaksana kerja.
c. Mobilisasi
1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
2) Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan meliputi :
a) Pekerjaan pemborongan:
(1) Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan;
(2) Mempersiapkan

fasilitas

seperti

kantor,

rumah,

gedung
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laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya;
(3) Mendatangkan personil-personil.
b) Pekerjaan Konsultansi :
(1) Mendatangkan tenaga ahli;
(2) Menyiapkan peralatan pendukung.
c) Pengadaan barang/jasa lainnya tidak diperlukan mobilisasi.
3) Mobilisasi peralatan dan personil penyedia barang/jasa dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

d. Pemeriksaan Bersama
1) Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan
pekerjaan,

pengguna

barang/jasa

bersama-sama

dengan

penyedia

barang/jasa melakukan pemeriksaan bersama;
2) Untuk pemeriksaan bersama ini, pengguna barang/jasa dapat membentuk
panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak;
3) Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak
maka harus dituangkan dalam bentuk addendum kontrak.
e. Pembayaran Uang Muka
1) Penyedia barang/jasa mengajukan permohonan pengambilan uang muka
secara tertulis kepada pengguna barang/jasa disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;
2) Pengguna barang/jasa sudah harus mengajukan surat permintaan
pembayaran untuk permohonan tersebut pada butir 1) yang nilainya paling
tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, paling lambat tujuh
hari setelah jaminan uang muka diterima dari penyedia barang/jasa;
3) Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama
dengan jumlah uang muka yang diberikan;
4) Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan
asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan
harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan;
5) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara
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proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus per
seratus);
6) Untuk kontrak tahun jamak (multi years) nilai jaminan uang muka secara
bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

f. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh
pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan
tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu tujuh hari harus sudah
mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi
kerja;
3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan
dengan sistem bulanan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi
pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;
4) Pembayaran bulanan/termijn harus dipotong jaminan pemeliharaan,
angsuran uang muka, denda (jika ada), dan pajak;
5) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran
kepada pengguna barang/jasa harus dilengkapi bukti pembayaran kepada
seluruh

subkontraktor

sesuai

dengan

perkembangan

(progress)

pekerjaannya.
g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
1) Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna barang/jasa dapat membentuk
panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak;
2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam
dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia
barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
a)

Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum
dalam kontrak;
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b)

Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

c)

Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;

d)

Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam
kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari
harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara
tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi
teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar
penyusunan addendum kontrak.
h. Denda dan Ganti Rugi
1) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia
barang/jasa sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan
kepada pengguna barang/jasa, karena terjadinya cidera janji yang
tercantum dalam kontrak;
2) Besarnya denda kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan
penyelesaian pekerjaan adalah 1 0/00 (satu per seribu) dari harga kontrak
atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
3) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh pengguna barang/jasa atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan
yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada
saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan
kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak;
4) Tata cara pembayaran denda dan atau ganti rugi diatur di dalam dokumen
kontrak.
i. Penyesuaian Harga
1) Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam dokumen kontrak;
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2) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang (lebih
dari 12 bulan).

j. Keadaan Kahar (Force Majeur)
Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa memberitahukan
dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan
menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.
k. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai;
2) Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan
kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan
kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak, mencakup antara lain :
a) Timbulnya perang;
b) Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
c) Keributan, kekacauan dan huru-hara;
d) Bencana alam.
Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna barang/jasa wajib
membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi atau
kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai;
3) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji
atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana
diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi
sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak;
4) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan
kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan
penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini :
a) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :
(1) Jaminan

pelaksanaan

dicairkan

dan

disetorkan

ke

kas

negara/daerah;
(2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
(3) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
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b) Pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

I. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA
LAINNYA UNTUK PEKERJAAN PENANGGULANGAN BENCANA
ALAM, BENCANA SOSIAL, DAN BENCANA PERANG.
1) Pekerjaan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan bencana perang
adalah pekerjaan untuk penanganan darurat menjelang, pada saat, dan setelah
terjadinya bencana.
2) Pekerjaan dalam rangka penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan
bencana perang diuraikan sebagai berikut :
a) Pengadaan barang/jasa lainnya untuk keperluan penanggulangan bencana
sosial, dan bencana perang, misalnya pengadaan obat-obatan, tenda
darurat, bahan pangan untuk yang terkena bencana;
b) Konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya untuk keamanan dan keselamatan
masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih
besar;
c) Konstruksi darurat harus dapat mengatasi kelancaran kegiatan masyarakat
semula dan harus tetap memenuhi persyaratan teknis sebagai jenis
pekerjaan darurat walaupun kemampuan konstruksinya dapat lebih rendah,
dan pengamatan atas kestabilan konstruksi/ perawatannya harus diawasi
secara terus menerus;
d) Pekerjaan penanggulangan bencana alam yang tidak masuk dalam cakupan
areal suatu kontrak, pengadaan penyedia barang/jasa dilakukan dengan
penunjukan

langsung

kepada penyedia

barang/jasa

yang sedang

melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai
mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik
dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan dengan tahapan sebagai
berikut :
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(1) Pengguna barang/jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK), setelah mendapat persetujuan dari penanggung
jawab keuangan (Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/ Pemimpin
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota) dan ada pernyataan bencana
alam dari Presiden/ Gubernur/ Bupati/Walikota;
(2) Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara pengguna
dan penyedia barang/jasa, sementara proses dan administrasi
pengadaan dapat dilakukan secara simultan;
(3) Dana bencana alam dalam DIP bencana alam digunakan hanya
untuk membiayai penanganan darurat dengan konstruksi darurat,
bukan untuk membiayai penanganan yang sifatnya permanen;
(4) Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan areal
suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan ke
dalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10%
(sepuluh per seratus) dari nilai kontrak awal.

LATIHAN SOAL DAN KASUS
A. JASA KONSULTANSI
I. Soal Teori/Essay
1. Dalam pemilihan calon penyedia barang jasa dibidang konsultansi dikenal
setidaknya lima metode evaluasi penawaran yaitu:
a. Metode evaluasi berdasarkan kualitas
b. Metode evaluasi berdasarkan kualitas teknis dan biaya
c. Metode evaluasi pagu anggaran
d. Metode evaluasi biaya terendah, dan
e.

Metode evaluasi penunjukan langsung

Jelaskan perbedaan masing-masing metode tersebut, baik ditinjau dari sudut
jenis pekerjaan, jumlah calon rekanan maupun prosedurnya.
2. Sebutkan pokok-pokok yang tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
dalam pengadaan jasa konsultansi.
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3. Menurut saudara, apa kegunaan KAK dan RKS dalam proses pengadaan jasa
konsultansi.
4. Bagaimana panitia menentukan lima perusahaan terbaik dalam melaksanakan
prakualifikasi jasa konsultansi.
5. Tenaga ahli konsultan yang diusulkan dalam usulan teknis diganti dengan tenaga
ahli lain dengan kualifikasi minimal sama dengan persyaratan dalam KAK.
Penggantian tersebut dilakukan pada saat :
a. Proses sebelum pembukaan dokumen usulan
b. Proses evaluasi usulan
c. Proses klarifikasi / negosiasi
d. Setelah ditunjuk sebagai pemenang
Berikan ulasan saudara terhadap masing-masing kasus tersebut di atas!
6. Pengadaan jasa konsultansi yang penyampaian usulannya menggunakan sistem
dua tahap, masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian. Berikan
penjelasannya.
II. Soal Kasus/Praktek
1. Pekerjaan jasa konsultansi berupa pengiriman karya siswa belajar ke luar negeri
dikontrak dengan perincian biaya sebagai berikut :
-

Testing calon siswa

-

Ticket pergi – pulang

-

Akomodasi

-

Tunjangan harian

-

Biaya pendidikan

-

Tunjangan buku

-

Asuransi kesehatan

Biaya pengurusan = 12% X jumlah biaya di atas.
Diminta:
Apakah kontrak pekerjaan tersebut menurut Keppres 80/2003 dimungkinkan, jika
mungkin apa nama jenis kontrak dimaksud dan uraikan tatacaranya ?. Jika tidak ,
mengapa dan jelaskan pula alasannya !
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2. Suatu instansi pemerintah akan membangun tambahan ruang kantor. Pagu dana
yang tersedia untuk perencanaan dan pengawasan oleh konsultan sebesar Rp. 320
juta dan pagu fisiknya Rp. 4 Milyar. Proyek Prasarana Fisik yang ditugasi
melaksanakannya telah membuat perencanaan pengadaan 2 alternatif sebagai
berikut:
Alternatif 1 :
No Paket

Pagu

1.
2.
3.

120 Juta
200 Juta
4 Milyar

Perencanaan Teknis
Pengawasan Teknis
Pembangunan Gedung

Metode
Pengadaan
Lelang
Lelang
Lelang

Keterangan

Metode
Pengadaan
Lelang

Keterangan

Alternatif 2 :
No Paket
1.
2.

Perencanaan
Pengawasan Teknis
Pembangunan Gedung

Pagu
dan 320 Juta
4 Milyar

Lelang

Diminta:
Jelaskan pendapat saudara, alternatif mana yang paling sesuai dan alasannya.
B. PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA
I. Soal Teori/Essay
1. Penentuan perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan
pengadaan barang dilakukan melalui prakualifikasi (penilaian kualifikasi awal).
Apa kelebihan dan kekurangan prosedur pasca kualifikasi (penilaian kualifikasi
akhir) dibandingkan dengan prosedur prakualifikasi.
2. Kapan jasa pemborongan menggunakan sistem satu sampul, dua sampul, atau
dua tahap, dan sebutkan alasan/ pertimbangannya. Apakah semua sistem
cocok untuk jasa pemborongan pada umumnya.
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3. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha
serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa
sebelum memasukkan penawaran. Pasca kualifikasi adalah proses penilaian
kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu
lainnya dari penyedia barang/jasa sesudah memasukkan penawaran. Jelaskan
perbedaan kedua proses penilaian tersebut ditinjau dari jenis pekerjaan dan
pelaksanaannya.
4. Preferensi harga barang produksi dalam negeri maximum 15% dari harga CIF
barang import. Kapan preferensi tertinggi diberlakukan.
5. Persyaratan modal kerja dapat merupakan dukungan keuangan dari bank atau
neraca 3 bulan terakhir. Karena neraca pada prinsipnya rahasia, apa yang harus
diminta oleh panitia? Penyedia jasa nyata-nyata memiliki modal kerja yang cukup
di bulan terakhir, apa yang disarankan panitia?
6. Sebutkan dan jelaskan apa perbedaan pokok pengumuman lelang umum dan
lelang terbatas ?.
7. Uang muka tidak dikenakan penyesuaian harga bila dibayar kurang dari tiga bulan
sejak pemasukan penawaran. Bagaimana menghitung indeksnya bila dibayar
setelah 5 bulan dari pemasukan penawaran.
8. Menurut Keppres 80/2003 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak bersifat rahasia
lagi.

Apabila tidak rahasia, apa pengaruhnya terhadap proses pengadaan jasa

pemborongan?
9. Apabila pengguna jasa terlambat membayar kepada penyedia jasa, maka dapat
dikenakan denda berupa

kompensasi sebesar bunga bank untuk biaya yang

terlambat dibayarkan.
Kebijakan ini berdasarkan peraturan apa, dan bagaimana menuangkannya
dalam dokumen pengadaan?
10. Penilaian penawaran jasa pemborongan selama ini menggunakan sistem gugur.
Bagaimana pendapat saudara kalau digunakan sistem skoring (merit point
system)?
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II. Soal Kasus/Praktek
1.

Berikut ini adalah daftar barang yang akan dibeli dengan metode pelelangan :

-

Bulldozer 20 buah

-

Filter Udara 200 buah

-

Filter Bahan Bakar 100 buah

-

Filter Oli 1000 buah

Penawar Terendah : PT. AMCO
a. Bulldozer

20 buah

@ Rp. 1,5 Milliar

b. Filter Udara

200 buah

@ Rp. 250,000

c. Filter Bahan Bkr 99 buah

@ Rp. 75,000

d. Filter Oli

@ Rp. 150,000

1000 buah

Diminta:
Jelaskan pendapat saudara, apakah PT. AMCO dapat ditunjuk sebagai
pemenang (syarat administrasi dan syarat lainnya memenuhi) dan sebutkan
alasannya.
2.

Dalam rangka pengadaan barang dengan cara lelang, ada satu peserta (yang
telah lulus prakualifikasi ) datang setelah waktu pemasukan dokumen
penawaran ditutup. Peserta tersebut walaupun terlambat ingin memasukkan
penawarannya dengan minta kebijakan panitia. Panitia setelah berunding antar
anggotanya kemudian bertanya kepada peserta lelang lainnya, apakah peserta
yang terlambat ini dapat diterima mengikuti pelelangan.
Peserta lain, jumlahnya empat perusahaan, memberi tanggapan sebagai berikut :
Kasus 1 :
Tiga
perusahaan
setuju
penawar
yang
diikutsertakan, satu perusahaan berkeberatan.

terlambat

Kasus 2 :
Dua
perusahaan
setuju
penawar
yang
terlambat
diikutsertakan, dua perusahaan lainnya berkeberatan.
Diminta:
Jelaskan dan sertai dengan alasannya
a. Bagaimana pendapat saudara tentang tindakan panitia
b. Bagaimana tindak lanjut kasus 1?
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c. Bagaimana tindak lanjut kasus 2?

3.

Pada rincian kegiatan instansi pemerintah (dokumen anggaran) No. SP-DIK:
006/XV/1/--/2004 tahun 2004 dan Pedoman Rincian Anggaran Kegiatan untuk
salah satu Unit Kantor/Satuan Kerja ABC Departemen XYZ tersedia dana
pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar Rp.2.838.290.000,00 (Dua milyar
delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
untuk pengadaan:

a.

Prasarana fisik pembangunan Asrama Diklat seluas 900 M2 terdiri dari
2 (dua) lantai yang masing-masing lantai luasnya 450 m2. Biaya
pembangunan asrama ditaksir sebesar Rp 1.408.290.000,00 dengan
rincian sebagai berikut:
1. Biaya konstruksi fisik

Rp 1.300.000.000,00

2. Biaya perencanaan konstruksi Rp

57.525.000,00

3. Biaya pengawasan konstruksi

40.404.000,00

4. Biaya pengelolaan proyek
b.

Rp

Rp

10.361.000,00

40 unit computer, spesifikasi operating system MS Windows XP
Home Edition, Processor Ultra Low V oltage Inter Processor (Pentium
IV) 1 Ghz, system memory 512 MB DDB SDRAM. Hard disk 40 GB,
Operating Driver CD-RW/DVD ROM, dengan jumlah biaya Rp
495.000.000,00

c.

Perlengkapan Asrama Diklat berupa tempat tidur, lemari dan meja
belajar yang volumenya masing-masing 30 buah dengan jumlah biaya
Rp 885.500.000,00.

d.

Halaman parkir seluas 600 M2 dan taman seluas 400 M2 dengan
jumlah biaya Rp 49.500.000,00.

Diminta:
Anda sebagai Pemimpin Proyek/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor ABC
Departemen XYZ, diminta untuk menjelaskan langkah-langkah kegiatan apa saja
yang harus dikerjakan sehingga pengadaan barang/jasa berdasarkan data DIP dan PO
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tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan Ketentuan Keppres 80 tahun 2003 dalam
hal:
1.

Persiapan/Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

2.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
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