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SALINAN
PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
NOMOR 0O08/PRr/ DRUT / Xt / 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I.
Menimbang

:

Mengingat

: l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal lO ayat
{3), Pasal 13 ayat {3) dan Pasal 20 huruf a. Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-O8/MBU /L2/2O19
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peratural
Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perusahaan
Umum Jasa Tirta I:
tentang
Ketenagakerjaan (Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 39, Tambalan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O03 tentang Badan
Usaha Milik Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O3 Nomor 70, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 20O8 tent€ng Informasi
dan Transaksi Dlektronik (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O8 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2O16
Nomor 251, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOa tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);
9. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum)
Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Toba Asahan, Wilayah
Sungai Serayu Bogowonto, dan Wilayah Sungai
Jratunseluna;
10. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
12. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor SK-13/MBU/01/2018 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum
(Perum) Jasa Tirta I;
13. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor
SK-56/MBU/03/2018
tentang
Perubahan
Nomenklatur
Jabatan,
Pengalihan
Tugas
dan
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum
(Perum) Jasa Tirta I;
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14. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor:
0025/PRT/DRUT/VI/2018 tentang Perubahan Struktur
Organisasi Perusahaan serta Penetapan Tugas, Wewenang,
dan Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Umum (Perum)
Jasa Tirta I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor: 0002/PRT/
DRUT/II/2019;
15. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor:
0026/PRT/DRUT/VI/2018 tentang Perubahan Organisasi,
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Jabatan
Struktural Tingkat Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan
Pengawasan Intern, dan Manajer Utama;
16. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor:
0027/PRT/DRUT/VI/2018 tentang Perubahan Organisasi,
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Unsur Pejabat
Struktural Tingkat Divisi;
17. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor:
0028/PRT/DRUT/VI/2018 tentang Perubahan Organisasi,
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Unsur Pejabat
Struktural Tingkat Departemen/Sub Divisi;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I.

Pasal 1
Ketentuan Umum
Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Umum Jasa Tirta I yang selanjutnya disebut PJT I atau
Perusahaan adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa
kekayaan negara yang dispisahkan dan tidak terbagi atas saham.
3. Anak Perusahaan BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari
50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang
sahamnya lebih dari 50% dimiliki BUMN lain atau perusahaan patungan
dengan jumlah gabungan kepemilikan saham oleh BUMN lebih dari 50%.

-4-

4. Perusahaan Terafiliasi BUMN yang selanjutnya disebut Perusahaan
Terafiliasi adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh
Anak Perusahaan atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.
5. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang
dibutuhkan oleh PJT I.
6. Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat PBJ adalah
kegiatan untuk mendapatkan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh PJT I
yang pembiayaannya berasal dari anggaran PJT I, yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengguna adalah unit di lingkungan PJT I pemilik pekerjaan.
8. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah auditor
internal Perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
PBJ agar dapat terselenggara dengan baik, mulai dari tahap perencanaan
sampai operasional hasil pengadaan.
9. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
badan usaha termasuk BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha
milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/subyek hukum atau
instansi pemerintah/badan layanan umum yang kegiatan usahanya
menyediakan Barang dan Jasa.
10. Daftar Penyedia Perusahaan yang selanjutnya disingkat DPP adalah daftar
nama Penyedia sesuai dengan bidang usaha, ruang lingkup dan
kualifikasinya dalam periode tertentu yang berlaku di masing-masing
Penyedia.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan/atau pembangunan kembali suatu bangunan.
13. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brainware).
14. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi
khusus dan/atau keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola
yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan di luar Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan
barang.
15. Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang berisi data kualifikasi
Penyedia mulai dari akte pendirian hingga pengalaman bidang usahanya.
16. Dokumen Penawaran adalah surat penawaran, serta seluruh dokumen
dan lampirannya (dokumen pemilihan dan Dokumen Kualifikasi) untuk
melakukan penawaran pekerjaan yang diminta oleh DPPA.
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17. Kontrak atau Perjanjian PBJ yang selanjutnya disebut Kontrak adalah
perikatan tertulis antara pejabat yang berwenang di lingkungan PJT I
dengan Penyedia.
18. Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat UK adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha non kecil yang memenuhi
kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Keadaan Kahar atau force majeure yang selanjutnya disebut Keadaan
Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta bukan merupakan unsur
kelalaian, yang secara langsung mengganggu kontinuitas operasional
perusahaan.

Pasal 2
Prinsip-Prinsip Umum
PBJ dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
a.

efisien, dalam arti PBJ harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang
optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana
dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya
didasarkan pada harga terendah, serta dimungkinkan untuk PBJ strategis
yang memiliki nilai signifikan dapat dilakukan pendekatan perkiraan
semua biaya langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan sebuat
aset atau teknologi selama siklus hidupnya atau total cost of ownership;

b. efektif, dalam arti PBJ harus sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai
dengan sasaran yang ditetapkan;
c. kompetitif, dalam arti PBJ harus terbuka bagi Penyedia yang memenuhi
persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara
Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
d. transparan, dalam arti semua ketentuan dan informasi mengenai PBJ,
termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil
evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi calon Penyedia
yang berminat;
e. adil dan wajar, dalam arti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
calon Penyedia yang memenuhi syarat;
f. terbuka, dalam arti PBJ dapat diikuti oleh semua Penyedia yang
memenuhi syarat;
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akuntabel, dalam arti PBJ harus
dipertanggungjawabkan,
sehingga
penyalahgunaan dan penyimpangan.

mencapai sasaran dan dapat
menjauhkan
dari
potensi

Pasal 3
Kebijakan Umum
Kebijakan PBJ di lingkungan PJT I diterapkan dalam rangka:
a. meningkatkan kualitas perencanaan yang terkonsolidasi dan strategi PBJ
guna mengoptimalkan dana yang dibelanjakan sehingga pengusahaan
dapat dijalankan secara efisien, efektif dan ekonomis (value for money);
b. menyelaraskan tujuan PBJ dengan pencapaian tujuan Perusahaan;
c. melaksanakan PBJ yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
d. mengutamakan Produksi Dalam Negeri (PDN) sesuai ketentuan
pendayagunaan PDN;
e. memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan UK;
f. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di
bidang PBJ;
g. memanfaatkan secara optimal teknologi informasi;
h. memberikan kesempatan kepada anak perusahaan PJT I dan/atau sinergi
antar BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi;
i. melaksanakan PBJ yang strategis, modern dan inovatif;
j. memperkuat pengukuran kinerja PBJ dan pengelolaan risiko; dan
k. mempromosikan PBJ yang ramah lingkungan/meminimalkan dampak
kerusakan lingkungan.

Pasal 4
Maksud dan Tujuan
Pengaturan PBJ dimaksudkan dan memiliki tujuan untuk:
a. menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya,
lokasi, dan Penyedia;
b. mendukung penciptaan nilai tambah di PJT I;
c. meningkatkan efisiensi;
d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
e. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme
Perusahaan;
f. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money dengan cara
yang fleksibel dan inovatif, namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel
dan dilandasi etika PBJ yang baik;
g. meningkatkan penggunaan PDN;
h. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
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meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/atau
Perusahaan Terafiliasi.

Pasal 5
Produksi Dalam Negeri dan Sinergi BUMN
Dalam melaksanakan PBJ, Perusahaan:
a. mengutamakan penggunaan PDN, rancang bangun dan perekayasaan
nasional, serta perluasan kesempatan bagi UK, sepanjang kualitas, harga
dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
b. memastikan Penyedia merupakan pemilik produk atau layanan sesuai
dengan bidang usaha Penyedia yang bersangkutan;
c. dapat memberikan preferensi terhadap penggunaan PDN dengan tetap
mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri;
d. mengutamakan sinergi dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau
Perusahaan Terafiliasi dalam memenuhi kebutuhan Barang dan Jasa
Perusahaan, sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundangundangan.

Pasal 6
Etika dalam PBJ
Dalam pelaksanaan PBJ, berlaku etika berikut:
a. melakukan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan PBJ;
b. melakukan pekerjaan secara profesional, mandiri dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah terjadinya penyimpangan PBJ;
c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan
sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak
yang terkait (conflict of interest), baik secara langsung maupun tidak
langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ;
e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan
negara/Perusahaan;
f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
g. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
h. tidak menerima, tidak menawarkan, dan/atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari
atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan
dengan PBJ Perusahaan.
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Pasal 7
Keberlakuan
Peraturan Direksi ini berlaku untuk semua PBJ di PJT I yang pembiayaannya
berasal dari:
a. anggaran PJT I, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal
negara;
b. dana BUMN untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum
(public service obligation) penugasan pemerintah yang diganti dari dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah apabila ada; dan
c. pinjaman pemerintah.

Pasal 8
Cara-Cara PBJ
(1) PBJ diselenggarakan sesuai kebutuhan PJT I serta dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan praktek yang berlaku umum (best practice).
(2) PBJ di PJT I dilakukan dengan cara-cara berikut:
a. tender/seleksi umum;
b. tender/seleksi terbatas;
c. penunjukan langsung;
d. pengadaan langsung;
e. pengadaan jasa langsung.
(3) Selain cara PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PBJ dapat
dilakukan dengan cara:
a. sayembara;
b. kontes;
c. pekerjaan terintegrasi;
d. swakelola.

Pasal 9
Ruang Lingkup
(1) Ruang lingkup Peraturan Direksi ini meliputi pengaturan mengenai:
a. PBJ; dan

-9b. pengadaan tanah/ bangunan.
(2) Penjabaran lebih lanjut atas ruang lingkup sebagairn4la dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.
Pasal 10
(r) Pada saat Peratural Direksi ini mulai berlaku, Peraturan Direksi Nomor
0004/PRT/DRUT /IlU 2Ol9 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan
Jasa di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I (Perdir OOO4 /20l9l
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(21 Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Perdir OOO4/2O19, tetap
berlaku sanpai dengan berakhirnya sesuai dengan kesepakatan yang
dipe{anjikan dalam Kontrak dan/ atau adendum atas Kontrak dimaksud
yalg ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Direksi ini.
(3) Rencana PRI yang masih dalam proses pengkajian dan/atau proses

persetujuan pada saat Peraturan Direksi

ini ditetapkan,

mengikuti

prosedur dan ketentuan Peraturan Direksi ini.
Pasal I

I

Peraturan Direksi ini dapat diberlalukan di anal< perusahaan PJT I dengan
penyesuaian sesuai kondisi anak perusahaan, melalui pengukuhan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham anak perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 12

Peraturar Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di : Malalg
Pada taleeal : 20 November 2020

Ditetapkan

Direktur Utama
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia,

--"
l,
a\
n
-fh.$r.,-13-/
Titik Indahyani

Raymond Valiant Ruritan
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LAMPIRAN
PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
NOMOR 0008/PRT/DRUT/XI/2020
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
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PARA PIHAK DALAM PBJ
A. Pihak-pihak dalam PBJ terdiri dari:
1. pihak internal; dan
2. Penyedia.
B. Pihak internal sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 meliputi:
1. pejabat yang berwenang;
2. Kelompok Kerja PBJ (Pokja);
3. Panitia Pengadaan (Panitia);
4. Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP).
C. Pejabat Yang Berwenang
1. Pejabat yang berwenang terdiri dari:
a. Direktur Utama (DU);
b. Direktur;
c. Pejabat satu/dua tingkat di bawah Direksi, yaitu:
1) Sekretaris Perusahaan (Sekper);
2) Manajer Utama (MU);
3) Kepala Divisi (Kadiv);
d. Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset (DPPA);
e. Kepala Departemen (Kadep) Pengadaan;
f. Kadep/Kepala Sub-Divisi (Kasubdiv).
2. Kewenangan dan tanggung jawab pejabat yang berwenang
a. Kewenangan dan tanggung jawab DU:
1) menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
2) menetapkan pejabat penanggung jawab pengadaan beserta
kewenangannya, dengan Keputusan DU;
3) membentuk Pokja;
4) menetapkan daftar hitam;
5) menyelesaikan perselisihan antar personil dalam DPPA dan antara
DPPA dengan pejabat yang berwenang;
6) menetapkan pemenang, menunjuk pemenang melalui Surat
Penunjukan Penyedia Barang dan jasa (SPPBJ), menandatangani
Kontrak, menjawab sanggahan dan membatalkan tender/seleksi/
penunjukan langsung, sesuai dengan batas kewenangan
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi (Kepdir)
mengenai batas kewenangan PBJ.
b. Kewenangan dan tanggung jawab Direktur:
1) menetapkan tim teknis/juri/ahli untuk membantu proses PBJ
(apabila terdapat tim teknis/juri/ahli);
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menandatangani Kontrak, menjawab sanggahan dan membatalkan
tender/seleksi/penunjukan langsung, sesuai dengan batas
kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Kepdir mengenai
batas kewenangan PBJ.
c. Kewenangan dan tanggung jawab pejabat satu tingkat/dua tingkat di
bawah Direksi:
1) melaksanakan PBJ di unit kerjanya dan pengawasan PBJ di unit
kerja dibawahnya;
2) melakukan pengendalian seluruh Dokumen Pemilihan di unitnya;
3) menyusun rancangan Kontrak sesuai lingkup tugasnya;
4) membentuk Panitia dan tim/petugas pemeriksa/pengawas mutu
pekerjaan untuk PBJ di unit kerjanya dan unit kerja dibawahnya;
5) mengusulkan daftar hitam kepada DU, dalam proses pelaksanaan
pekerjaan;
6) melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran
PBJ dan hambatan pelaksanaan PBJ kepada Direksi;
7) menetapkan pemenang, menunjuk pemenang melalui SPPBJ,
menandatangani
Kontrak,
menjawab
sanggahan,
dan
membatalkan tender/seleksi/penunjukan langsung sesuai dengan
batas kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Kepdir
mengenai batas kewenangan PBJ.
d. Kewenangan dan tanggung jawab Kepala DPPA:
1) melaksanakan pembinaan PBJ di lingkungan PJT I;
2) menyusun rencana pelaksanaan PBJ;
3) menyusun dan menetapkan DPP;
4) menyusun konsep RUP;
5) menetapkan metode PBJ;
6) mendiskualifikasi Penyedia, pada saat proses PBJ;
7) mengusulkan daftar hitam kepada DU, pada saat proses PBJ;
8) melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran
dan hambatan pelaksanaan pengadaan kepada Direksi;
9) melakukan pengendalian seluruh Dokumen Pemilihan;
10) melaksanakan pelayanan dan konsultasi PBJ baik secara manual
maupun elektronik;
11) melaksanakan PBJ, menetapkan pemenang, menyiapkan jawaban
sanggahan, menunjuk pemenang melalui SPPBJ, menandatangi
Kontrak dan menjawab sanggahan, sesuai dengan batas
kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Kepdir mengenai
batas kewenangan PBJ.
e. Kewenangan dan tanggung jawab Kadep Pengadaan:
1) mengumumkan RUP yang telah disetujui DU;
2) merencanakan, memantau, melakukan verifikasi dan penilaian
terhadap tugas-tugas Pokja.
f. Kewenangan dan tanggung jawab Kasubdiv:

- 13 1) melaksanakan pengadaan jasa langsung dan swakelola;
2) melaporkan kemajuan pekerjaan, penyerapan anggaran dan
hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan kepada Kadiv atasan
langsungnya.
D. Pokja
1. Pokja dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DU.
2. Pokja berjumlah gasal, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dipimpin
oleh Ketua.
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota Pokja:
a. memiliki sertifikat keahlian PBJ sebagai bukti atas kompetensi dan
diutamakan memiliki kemampuan profesi di bidang PBJ;
b. memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab, kualifikasi dan
kemampuan manajerial untuk melaksanakan tugas;
c. memahami bagian-bagian/jenis pekerjaan tertentu yang akan
diadakan;
d. dapat bertindak tegas dan tidak pernah terlibat Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN);
e. merupakan karyawan PJT I;
f. tidak sedang menjadi bagian dari TPHP;
g. menandatangani pakta integritas.
4. Kewenangan dan tanggungjawab Pokja:
a. menyusun jadwal pelaksanaan PBJ yang disetujui oleh pejabat yang
berwenang;
b. menyiapkan Dokumen Pemilihan, kecuali untuk spesifikasi teknis
dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat/dikalkulasi oleh unit
perencana dan/atau Pengguna atau tim ahli secara keahlian yang
digunakan sebagai acuan oleh Pokja/Panitia sebelum melakukan
PBJ;
c. mengumumkan PBJ melalui media massa/elektronik dan/atau
mengundang calon Penyedia sesuai kualifikasinya dalam DPP atau di
luar DPP;
d. memberikan penjelasan tentang Dokumen Pemilihan, tata cara
penyampaian penawaran dan hal lain menyangkut penawaran serta
pemberian penjelasan atas Dokumen Pemilihan kepada calon
Penyedia (Aanwijzing);
e. menilai kualifikasi Penyedia melalui:
1) prakualifikasi;
2) pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
g. mengusulkan calon pemenang;
h. membuat laporan kepada Pengguna dan pejabat yang berwenang
apabila terjadi hambatan/ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan
PBJ;
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berwenang;
j. mengarsipkan dokumen PBJ;
k. menyampaikan bahan-bahan kepada pejabat yang berwenang dalam
rangka menjawab sanggahan;
l. membuat laporan akhir pelaksanaan PBJ dan disampaikan kepada
Kepala DPPA;
m. mengusulkan kepada pejabat yang berwenang melalui Kepala DPPA:
1) perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
2) penggunaan tim atau Tenaga Ahli (TA) yang berasal dari internal
atau eksternal.
E. Panitia

1. Panitia dibentuk di lingkungan:
a. Sekretariat Perusahaan oleh Sekper; atau
b. Divisi oleh Kadiv;
2. Ketentuan pada huruf D angka 2 dan angka 3 berlaku mutatis mutandis
untuk Panitia.
3. Kewenangan dan tanggungjawab Panitia:
a. menyusun jadwal pelaksanaan PBJ yang disetujui oleh pejabat yang
berwenang;
b. menyiapkan Dokumen Pemilihan, kecuali untuk spesifikasi teknis
dan HPS yang dibuat oleh unit perencana dan/atau Pengguna atau
tim ahli;
c. mengumumkan PBJ melalui media massa, media elektronik atau
mengundang calon Penyedia sesuai kualifikasinya dalam DPP atau di
luar DPP;
d. memberikan penjelasan tentang Dokumen Pemilihan, tata cara
penyampaian penawaran dan hal-hal lainnya menyangkut
penawaran serta Aanwijzing;
e. ketentuan pada huruf D angka 4 huruf e sampai dengan j berlaku
mutatis mutandis untuk Panitia;
f. membuat laporan akhir pelaksanaan pengadaan dan disampaikan
kepada Sekper/Kadiv.
F. TPHP

1. TPHP dibentuk oleh pejabat yang berwenang dengan tugas untuk
menerima dan memeriksa hasil PBJ oleh Penyedia.
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Anggota TPHP:
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;
b. memahami isi Kontrak;
c. memiliki kualifikasi teknis;
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verifikasi surat permintaan pembayaran, Pokja atau Panitia,
dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah
membayar.
3. Kewenangan dan tugas:
a. melakukan pemeriksaan/pengujian hasil pekerjaan PBJ sesuai
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
b. menerima hasil PBJ setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST)
hasil pekerjaan;
d. menunjuk tim/TA untuk membantu pelaksanaan tugas TPHP dalam
hal pemeriksaan Barang dan Jasa memerlukan keahlian teknis
khusus.
G. Penyedia

1. Calon Penyedia terdiri dari:
a. badan usaha;
b. perorangan.
2. Calon Penyedia badan usaha harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a. tidak sedang masuk dalam daftar hitam Perusahaan;
b. tidak sedang dalam pengawasan pengadilan atau pailit:
c. tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
d. tidak memiliki conflict of interest baik dengan Penyedia lainnya,
pejabat yang berwenang atau Pokja/Panitia;
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan 1 (satu) tahun terakhir atau Surat Pemberitahuan Pajak
Tahunan atau Surat Keterangan Fiskal yang dikeluarkan Kantor
Pelayanan Pajak;
f. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
skala
usaha
(segmentasi/klasifikasi),
kategori/golongan/sub
golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan usaha;
g. memiliki dokumen persyaratan profesional, kemampuan teknis dan
manajerial, SDM, modal, sarana dan prasarana yang dibutuhkan
untuk mengikuti PBJ yang dibutuhkan Perusahaan;
h. memiliki kapasitas untuk mengikatkan diri secara hukum pada
Kontrak yang dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan dan/
atau perubahannya, surat kuasa (apabila dikuasakan) dan Kartu
Tanda Penduduk (KTP);
i. memiliki domisili tetap dan jelas;
j. badan usaha dan/atau pengurusnya (pemilik, komisaris, dan/atau
direksi), tidak sedang dihukum/menjalani sanksi pidana dan/atau
tidak sedang menghadapi sengketa bisnis/komersial/perdata yang
dapat mempengaruhi kemampuan calon Penyedia dalam memenuhi
kewajiban kontraktualnya kepada PJT I (dengan membuat
pernyataan bagi Penyedia);
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1) pemasukan Dokumen Kualifikasi untuk sistem prakualifikasi; atau
2) bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran pada sistem
pascakualifikasi.
3. Calon Penyedia perorangan harus:
a. memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan pada huruf G angka
2 huruf a sampai f;
b. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KTP/paspor/
Surat Keterangan Domisili Tinggal;
c. menandatangani pakta integritas.
4. Dalam hal sebelum penandatanganan Kontrak terdapat bukti Penyedia
badan usaha atau perorangan tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau 3, terhadap Penyedia
tersebut didiskualifikasi dan dimasukan dalam daftar hitam.
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PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PBJ
A. Rencana Umum Pengadaan
1. RUP memuat rekapitulasi rencana kebutuhan Barang dan Jasa
Perusahaan yang prosesnya dilakukan melalui DPPA berdasarkan
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan/atau RKAP Terinci
(RKAPT).
2. RUP memuat kebijakan umum tentang:
a. pemaketan pekerjaan;
b. cara PBJ;
c. pengorganisasian PBJ.
3. RUP yang telah disahkan DU diumumkan oleh Kadep Pengadaan di
media e-procurement Perusahaan, dengan substansi sekurangkurangnya memuat:
a. nama dan alamat Pengguna;
b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c. lokasi pekerjaan; dan
d. perkiraan besaran biaya.
4. RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket
PBJ atau karena adanya perubahan RKAPT.
5. PBJ di luar RUP hanya dapat dilakukan setelah memperoleh
persetujuan tertulis lebih dulu dari Direksi sesuai dengan
kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Kepdir mengenai batas
kewenangan PBJ.
6. Proses PBJ dapat dilakukan sebelum RKAPT tahun berjalan disahkan
sepanjang memperoleh persetujuan Direksi terlebih dahulu, dengan
ketentuan PBJ dimaksud harus dicantumkan dalam RKAPT tahun
berjalan yang bersangkutan.
B. Pemaketan Pekerjaan
1. Pemaketan pekerjaan dilakukan oleh Divisi, dengan menetapkan paket
usaha untuk UK semaksimal mungkin tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, kualitas dan
kemampuan teknis.
2. Perubahan paket pekerjaan (apabila ada) diusulkan DPPA ke Pejabat
satu tingkat di bawah Direksi yang membidangi RKAPT untuk
ditetapkan, dengan ketentuan untuk Pekerjaan Konstruksi yang berada
di lebih dari satu wilayah kerja unit, dapat dijadikan 1 (satu) paket
dengan mempertimbangkan kejelasan penanggungjawab dan pengawas
pekerjaan.
3. Dalam pemaketan pekerjaan dilarang:
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beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah
masing-masing;
b. menyatukan beberapa PBJ yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya harus dipisahkan dan/atau besaran nilainya
seharusnya dilakukan oleh UK;
c. memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari
tender atau seleksi umum; dan/atau
d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur PBJ yang
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
C. Harga Perkiraan Sendiri
Penetapan HPS memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. HPS merupakan alat untuk menilai kewajaran harga penawaran
termasuk rinciannya, dan untuk menetapkan batas tertinggi penawaran
yang sah untuk PBJ yang menggunakan metode pagu anggaran.
2. HPS bukan merupakan dasar dalam menentukan besaran kerugian
Perusahaan.
3. HPS disusun oleh unit teknis/Pengguna, dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman
tender yang dilakukan secara terbuka.
4. HPS tidak mutlak harus sama dengan harga kejadian, dapat lebih besar
atau lebih kecil dari harga kejadian.
5. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
6. Perhitungan HPS dilakukan dengan menggunakan data dasar dan
mempertimbangkan aspek-aspek di bawah ini yang relevan:
a. analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan (engineer estimate);
c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS dan/atau
informasi biaya satuan yang dipublikasikan resmi oleh Badan Pusat
Statistik, badan/instansi lainnya dan/atau media cetak yang datanya
dapat dipertanggungjawabkan;
d. daftar harga, tarif Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/
agen tunggal atau lembaga independen;
e. biaya Kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi
perubahan biaya;
f. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang;
g. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs
tengah Bank Indonesia;
h. norma indeks;
i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
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a. Pajak Pertambahan Nilai dan biaya umum (misalnya, biaya
pengiriman barang dan suku cadang apabila dipersyaratkan);
b. keuntungan atau profit yang wajar bagi Penyedia.
8. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga dan biaya lainlain.
9. Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi dapat menggunakan metode
perhitungan berbasis biaya, yang terdiri dari:
a. biaya langsung personil atau remunerasi;
b. biaya langsung non personil (direct reimbursable cost).
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DOKUMEN PBJ
A. Dokumen Pemilihan
1. Dokumen Pemilihan merupakan dokumen yang memuat surat
penawaran, informasi dan dokumen lain yang diminta oleh DPPA yang
harus ditaati oleh para pihak dalam proses PBJ.
2. Ketentuan Dokumen Pemilihan
a. Unit perencana bersama Pengguna dan unit teknis menyiapkan
spesifikasi teknis termasuk HPS, untuk kemudian memintakan
pengesahan kepada pejabat yang berwenang dan menyampaikan
kepada DPPA guna diproses pengadaannya.
b. Dalam Dokumen Pemilihan harus dicantumkan secara jelas dan
terperinci semua persyaratan pokok yang diperlukan, baik
administratif maupun teknis, unsur-unsur yang dinilai, kriteria dan
formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh-contoh
formulir yang diperlukan untuk diisi dan lain-lain, sehingga dapat
dimengerti dan diikuti oleh para peserta pemilihan PBJ.
c. Dokumen Pemilihan terdiri dari:
1) dokumen kualifikasi; dan
2) dokumen tender/seleksi atau penunjukan langsung.
d. Dokumen Pemilihan untuk pengadaan Barang spesifik dibuat lebih
sederhana, mengingat spesifikasinya telah dikeluarkan produsen
Barang tersebut. Adapun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)-nya
cukup memuat jangka waktu penyerahan barang, syarat-syarat
pembayaran dan pelayanan purna jual (after sales service) yang
diharapkan oleh Perusahaan atau yang dapat dipenuhi oleh
Penyedia.
e. Instruksi yang ditujukan kepada peserta pemilihan dalam Dokumen
Pemilihan paling kurang memuat informasi mengenai:
1) lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi
peserta, jumlah Dokumen Penawaran yang disampaikan dan
peninjauan lokasi kerja (apabila diperlukan);
2) isi, penjelasan isi dan perubahan isi Dokumen Pemilihan;
3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan
harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran,
masa berlaku penawaran, jaminan penawaran, bentuk penawaran
dan penandatanganan surat penawaran;
4) metode pemasukan Dokumen Penawaran, batas akhir pemasukan
penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta
larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah
masuk;
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klarifikasi Dokumen Penawaran, pemeriksaan kelengkapan
Dokumen Penawaran, koreksi aritmatik (apabila diperlukan),
metode evaluasi penawaran serta penilaian preferensi harga; dan
6) kriteria penetapan pemenang, hak dan kewajiban Pokja/Panitia
untuk
menerima
atau
menolak
penawaran,
syarat
penandatanganan Kontrak dan jaminan pelaksanaan.
f. Apabila terdapat perubahan pada Dokumen Pemilihan pada saat
pemberian penjelasan, maka perubahan tersebut dituangkan dalam
Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
B. Kontrak
Jenis Kontrak dan Peruntukannya
1. Untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,
menggunakan Kontrak:
a. lumsum;
b. harga satuan;
c. gabungan lumsum dan harga satuan;
d. terima jadi (turnkey);
e. Kontrak payung.
2. Untuk pengadaan Jasa Konsultansi, menggunakan Kontrak:
a. lumsum;
b. waktu penugasan;
c. Kontrak payung.
3. Kontrak lumsum merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan
dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu,
dengan ketentuan:
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang
dihasilkan sesuai dengan yang diperjanjijan dalam Kontrak.
4. Kontrak harga satuan merupakan Kontrak dengan harga satuan yang
tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi
teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu
yang telah ditetapkan, dengan ketentuan:
a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada
saat Kontrak ditandatangani;
b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi
volume pekerjaan; dan
c. pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi
10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.
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menggabungkan antara lumsum dan harga satuan yang digunakan
dimana terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan dengan
menggunakan Kontrak lumsum dan bagian pekerjaan lainnya yang
dapat dikontrakkan dengan menggunakan Kontrak harga satuan.
6. Kontrak Turnkey merupakan Kontrak untuk penyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan:
a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan; dan
b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan
termin sesuai
kesepakatan dalam Kontrak.
7. Kontrak payung dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode
waktu tertentu untuk Barang dan Jasa yang belum dapat ditentukan
volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak
ditandatangani.
8. Kontrak berdasarkan waktu penugasan diperuntukan bagi Jasa
Konsultansi yang ruang lingkup pekerjaannya belum bisa didefinisikan
dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
pekerjaan belum bisa dipastikan.
9. Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak yang membebani lebih dari 1
(satu) tahun anggaran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan, dan dapat
berupa:
a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan
untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
C. Bukti Perjanjian
1. Tanda bukti yang digunakan dalam perikatan:
a. bukti pembelian/pembayaran;
b. kuitansi;
c. surat pesanan;
d. surat perintah kerja;
e. Kontrak.
2. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk PBJ yang nilainya
sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Kuitansi digunakan untuk PBJ yang nilainya sampai dengan
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. Surat Pesanan (SP) digunakan untuk pengadaan Barang dengan ciri
berikut:
a. menggunakan metode pengadaan langsung; atau
b. sebagai realisasi pengadaan Barang dengan sistem Kontrak payung.
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Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai maksimum sesuai kewenangan
metode pengadaan jasa langsung.
6. Kontrak harus digunakan untuk PBJ dengan nilai di atas kewenangan
metode pengadaan langsung dan pengadaan jasa langsung.
7. Bentuk Kontrak dan dokumen pendukung Kontrak diatur dalam
prosedur PBJ.
D. Jaminan
1. Jaminan PBJ terdiri atas:
a. jaminan penawaran;
b. Jaminan pelaksanaan;
c. Jaminan uang muka;
d. Jaminan pemeliharaan; dan
e. sertifikat garansi.
2. Jaminan pada angka 1 dapat berupa:
a. bank garansi atau surety bond; atau
b. uang tunai dengan cara menyetor ke kas Perusahaan.
3. Bentuk jaminan pada angka 2 huruf a bersifat:
a. tidak bersyarat;
b. mudah dicairkan; dan
c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Perusahaan
diterima oleh penerbit jaminan.
4. Jaminan diberikan oleh bank umum milik pemerintah (tidak termasuk
bank
perkreditan
rakyat)/perusahaan
asuransi/perusahaan
penjaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship
di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Jaminan penawaran hanya diperlukan pada pengadaan Barang/
Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Lainnya
dengan
nilai
di
atas
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), namun
dikecualikan dalam hal penyedia adalah BUMN atau eks BUMN.
6. Jaminan pelaksanaan hanya diperlukan untuk PBJ dengan nilai di atas
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
7. Jaminan uang muka senilai uang muka.
8. Jaminan pemeliharaan harus diberikan Penyedia untuk Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dengan ketentuan:
a. Penyedia dapat memilih untuk memberikan jaminan pemeliharaan
atau memberikan retensi;
b. besaran nilai jaminan sebesar 5% (lima persen);
c. jaminan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah
masa pemeliharaan selesai.
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hingga jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak dalam
Kontrak.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan diatur dalam prosedur PBJ.
E. Lain-lain
1. Uang Muka
a. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan,
antara lain:
1) mobilisasi Barang, bahan, material, peralatan dan/atau tenaga
kerja;
2) sebagai tanda jadi kepada pemasok Barang, bahan, material,
peralatan; dan/atau
3) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan
PBJ.
b. Uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk UK;
2) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk non
UK dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
3) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk
Kontrak tahun jamak.
c. Pemberian uang muka dicantumkan pada Kontrak.
d. Pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada
setiap tahapan pembayaran.
2. Pembayaran, Denda, dan Ganti Rugi
a. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah
Barang/pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan BAST, dengan
ketentuan:
1) pembayaran dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
sejak tagihan dan bukti pendukungnya diterima Perusahaan dari
Penyedia serta dinyatakan lengkap dan benar;
2) pembayaran dengan letter of credit (L/C) mengikuti ketentuan
umum yang berlaku di bidang perdagangan.
b. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia,
dengan ketentuan:
1) besarnya denda kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian
pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari sisa harga bagian
Kontrak yang belum dikerjakan apabila bagian Barang/pekerjaan
yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi atau 1‰ (satu
perseribu) dari harga Kontrak apabila bagian Barang/pekerjaan
yang sudah dilaksanakan belum berfungsi/Barang datang
terlambat;
2) denda berlaku untuk setiap hari keterlambatan dan tidak
melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
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Perusahaan, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang
tercantum dalam Kontrak dengan ketentuan:
1) besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Perusahaan atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar 1‰ (satu perseribu)
per hari dari nilai tagihan yang terlambat dibayar;
2) perhitungan ganti rugi ditetapkan mulai hari kerja ke 16 (enam
belas) sejak tagihan diterima oleh Perusahaan dan dinyatakan
lengkap dan benar.
d. Perusahaan dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila
denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan
Penyedia sudah mencapai 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
e. Tata cara pembayaran, denda dan ganti rugi diatur dalam Kontrak.
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KUALIFIKASI, TATA CARA EVALUASI DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
A. Umum

Kualifikasi merupakan evaluasi atas kompetensi, kemampuan usaha, dan
pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
B. Penetapan Kualifikasi Penyedia

1. Pokja
menyusun
persyaratan
kualifikasi
Penyedia
dengan
memperhatikan jenis Barang dan Jasa, nilai anggaran, dan ketentuan
yang berkaitan dengan persyaratan pelaku usaha Barang dan Jasa
tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
2. Dalam menyusun persyaratan kualifikasi, Pokja:
a. dilarang
menambah
persyaratan/kualifikasi
yang
bersifat
diskriminatif dan tidak objektif, yang dapat menghambat dan
membatasi keikutsertaan pelaku usaha dalam proses pemilihan PBJ;
dan
b. memastikan calon Penyedia mempunyai kemampuan untuk
menyediakan Barang dan Jasa dibutuhkan Perusahaan.
3. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan:
a. administrasi/legalitas;
b. teknis; dan
c. keuangan.
4. Syarat kualifikasi administrasi/legalitas bagi Penyedia antara lain
merujuk ketentuan BAB I huruf G. angka 2. dan 3.
5. Syarat kualifikasi teknis Penyedia ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk Penyedia Barang harus memiliki:
1) pengalaman penyediaan Barang yang sama paling kurang 1 (satu)
kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan
BUMN, Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda)
atau swasta, termasuk pengalaman sebagai subkontraktor;
2) kemampuan menyediakan SDM dan peralatan yang dibutuhkan
dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (apabila
dipersyaratkan).
b. Untuk Penyedia Jasa Lainnya harus:
1) memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana huruf a;
2) memiliki pengalaman penyediaan jasa sejenis dengan nilai tertinggi
dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non
kecil, paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai
total HPS.
c. Untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
konstruksi, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang jasa konstruksi serta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan
oleh Menteri yang membidangi jasa konstruksi.
d. Untuk Penyedia Jasa Konsultansi berlaku ketentuan berikut:
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a) memiliki pengalaman dalam penyediaan:
(1) Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan
BUMN, K/L, Pemda atau swasta, termasuk pengalaman
sebagai subkontraktor;
(2) jasa serupa berdasarkan jenis, kompleksitas, metodologi,
teknologi
atau
karakteristik
lainnya
yang
bisa
menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di
lingkungan BUMN, K/L, Pemda atau swasta, termasuk
pengalaman sebagai subkontraktor; dan
(3) jasa sejenis dengan nilai pekeraan tertinggi dalam kurun
waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil
paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai
total HPS;
b) memiliki SDM pada tingkatan manajerial, dan tenaga kerja
(apabila diperlukan);
c) memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (apabila
diperlukan).
2) Perorangan:
a) memiliki pengalaman dalam penyediaan jasa sejenis:
(1) baik ragam, kompleksitas, metodologi, teknologi, atau
karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan;
dan
(2) dengan nilai tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh)
tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh
persen) nilai total HPS;
b) memenuhi aspek akademis yang dibuktikan dengan:
(1) jenjang pendidikan yang dipersyaratkan;
(2) sertifikat keahlian dan/atau teknis;
(3) kepesertaan dalam pelatihan dan/atau kursus; dan/atau
(4) kompetensi sesuai bidangnya.
6. Syarat kualifikasi keuangan ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk calon Penyedia Barang, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi:
1) dikecualikan bagi UK, harus menunjukan kemampuan keuangan
berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan
Laporan Keuangan (LK);
2) harus menunjukan kemampuan nyata, yaitu kemampuan penuh
calon saat penilaian kualifikasi yang meliputi kemampuan
keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan
paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan;
3) SKN sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung dengan
menggunakan rumus berikut:
SKN = KN - ∑ jumlah paket yang sedang dikerjakan
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MK = fl x KB
Keterangan:
KN = Kemampuan Nyata
MK = Modal Kerja
fp
= faktor perputaran modal (fp untuk usaha non kecil = 7)
fl
= faktor likuiditas (fl untuk usaha non kecil = 0.6)
KB = Kekayaan Bersih, merupakan total ekuitas yang dilihat dari
neraca keuangan tahun terakhir.
Apabila nilai pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah), neraca berasal dari LK yang
diaudit oleh akuntan publik/auditor eksternal.
b. Untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi beserta
pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang
membidangi jasa konstruksi.
C. Kualifikasi dilakukan melalui:

1. pascakualifikasi; atau
2. prakualifikasi.
D. Pascakualifikasi

1. Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan
setelah penyampaian penawaran.
2. Pascakualifikasi dilaksanakan pada saat pemilihan Penyedia berikut:
a. tender Barang, Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang bersifat
tidak kompleks;
b. seleksi Jasa Konsultansi perorangan; atau
c. penunjukan langsung dengan Penyedia pada DPP.
3. Evaluasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi
administrasi, dan menggunakan metode sistem gugur.
4. Evaluasi dilakukan terhadap kompetensi, kemampuan usaha dan
pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan.
5. Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi seluruh persyaratan
kualifikasi.
6. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang.
E. Prakualifikasi
1. Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan
sebelum penyampaian penawaran.
2. Prakualifikasi dilakukan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia berikut:
a. tender Barang, Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang bersifat
kompleks;
b. seleksi Jasa Konsultansi badan usaha; atau
c. penunjukan langsung dengan Penyedia bukan dari DPP.
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a. sistem gugur, untuk Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa
Lainnya, dan pada proses penunjukan langsung; atau
b. sistem pembobotan dengan ambang batas, untuk Penyedia Jasa
Konsultansi.
4. Hasil prakualifikasi:
a. untuk tender Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, paling
sedikit 3 (tiga) peserta yang lulus kualifikasi;
b. untuk seleksi Jasa Konsultansi badan usaha, paling sedikit 3 (tiga)
dan paling banyak 5 (lima) peserta yang lulus kualifikasi;
c. untuk penunjukan langsung, hasil prakualifikasi memenuhi atau
tidak memenuhi syarat kualifikasi.
F. Tata Cara Evaluasi

1. Metode Evaluasi Penawaran (MEP) dijadikan acuan bagi Pokja dalam
mengevaluasi dokumen penawaran. Sedangkan bagi Peserta Pemilihan
dijadikan acuan dalam menyusun/menyiapkan dokumen penawaran.
2. Dalam menetapkan MEP, Pokja memperhatikan jenis Barang/Jasa,
ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan
Penyedia.
3. Untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,
MEP dapat menggunakan:
a. Sistem Nilai, dengan ketentuan:
1) harga penawaran pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan
Jasa Lainnya dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan
pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis
dan harga;
2) evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot
penilaian terhadap teknis dan harga, dengan besaran sebagai
berikut:
a) bobot teknis 80% (delapan puluh persen);
b) bobot harga 20% (dua puluh persen);
3) evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur;
4) evaluasi teknis dilakukan dengan ketentuan berikut:
a) memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian
dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total
keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal;
b) nilai angka/bobot sebagaimana dimaksud pada huruf a)
ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari
dokumen tender;
c) unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau
yang dapat dikuantifikasikan;
5) evaluasi penawaran harga dilakukan dengan ketentuan berikut:
a) memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah;
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menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga
penawaran terendah.
b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, dengan ketentuan:
1) digunakan untuk pengadaan Barang yang memperhitungkan
faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya
pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu;
2) evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan
keabsahan
syarat
administrasi
dalam
penawaran
dan
menghasilkan kesimpulan memenuhi atau tidak memenuhi;
3) evaluasi teknis dilakukan terhadap unsur-unsur teknis dalam
penawaran dengan menggunakan nilai ambang batas lulus dan
menghasilkan kesimpulan lulus atau tidak lulus;
4) evaluasi harga dilakukan dengan memperhitungkan total biaya
perolehan atau Total Cost of Ownership (TOC) selama jangka waktu
operasi/umur ekonomis yang dikonversikan ke dalam harga
sekarang (present value);
5) penentuan pemenang berdasarkan nilai Biaya Selama Umur
Ekonomis yang terendah.
c. Harga Terendah, dengan ketentuan:
1) digunakan untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan
Jasa Lainnya, dalam hal harga menjadi dasar penetapan
pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan
teknis;
2) penetapan pemenang dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, teknis dan penawaran Harga Terendah;
3) evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur;
4) evaluasi teknis menggunakan sistem gugur atau sistem gugur
dengan ambang batas.
4. Untuk Jasa Konsultansi, MEP dapat menggunakan:
a. Kualitas dan biaya, dengan ketentuan:
1) Digunakan untuk jasa yang:
a) ruang lingkup, jenis Tenaga Ahli (TA), dan waktu penyelesaian
pekerjaannya dapat diuraikan dengan pasti dalam Kerangka
Acuan Kerja (KAK); dan
b) besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.
2) Digunakan antara lain pada desain jaringan irigasi primer, desain
jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen atau supervisi
bangunan non-gedung.
3) Evaluasi kualitas dan biaya menggunakan pembobotan kualitas
penawaran teknis dan biaya, dengan besaran:
a) bobot kualitas penawaran teknis 0,80; dan
b) bobot penawaran biaya 0,20.
4) Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan ketentuan berikut:
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dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total
keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal;
b) nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang
menjadi bagian dari dokumen seleksi;
c) unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau
yang dapat dikuantifikasikan.
5) Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan ketentuan berikut:
a) memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah;
b) nilai penawaran peserta lainnya dihitung dengan menggunakan
perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran
terendah.
6) Penentuan pemenang berdasarkan nilai kombinasi terbaik dari
kualitas penawaran teknis dan biaya, yang dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
b. Kualitas, dengan ketentuan:
1) Digunakan untuk jasa:
a) yang ruang lingkup, jenis TA, dan waktu penyelesaian
pekerjaannya tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK,
atau Jasa Konsultansi perorangan; dan/atau
b) yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor
yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara
keseluruhan.
2) Didasarkan pada kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan
dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya kepada penawar
dengan nilai kualitas terbaik.
c. Pagu anggaran, dengan ketentuan:
1) Digunakan untuk jasa:
a) yang ruang lingkup pekerjaannya sederhana dan dapat
diuraikan dengan pasti dalam KAK, serta penawaran tidak boleh
melebihi pagu anggaran;
b) yang dapat dirinci dengan tepat meliputi waktu penugasan,
kebutuhan TA dan ruang lingkupnya, serta penawaran tidak
melampaui pagu anggaran;
2) Evaluasi kualitas teknis, dilakukan dengan cara:
a) memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian
dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total
keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal;
b) nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang
menjadi bagian dari dokumen seleksi;
c) unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau
yang dapat dikuantifikasikan.
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terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil
atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi
dan negosiasi teknis dan biaya.
d. Biaya terendah, dengan ketentuan berikut:
1) Digunakan untuk jasa dengan pekerjaan standar atau bersifat
rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah
mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu.
2) Evaluasi kualitas teknis, dilakukan dengan ketentuan berikut:
a) memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian
dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total
keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal;
b) nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang
menjadi bagian dari dokumen seleksi;
c) unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau
yang dapat dikuantifikasikan;
3) Penentuan pemenang didasarkan pada penawaran yang biaya
terkoreksinya terendah diantara penawaran yang lulus evaluasi
teknis, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan
biaya.
5. Penilaian teknis Jasa Konsultansi
a. Pokja menetapkan unsur-unsur yang akan dinilai dalam evaluasi
teknis, antara lain pengalaman calon Penyedia, proposal teknis, dan
kualifikasi TA.
b. Pokja menentukan bobot nilai dari masing-masing unsur dengan
acuan pembobotan sebagai berikut:
1) pengalaman (maksimum 20%);
2) proposal teknis (maksimum 30%);
3) kualifikasi TA (maksimum 50%);
4) jumlah bobot a+b+c= maksimum100%.
c. Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur dalam
rentang sebagaimana dimaksud pada huruf b, didasarkan pada jenis
pekerjaan yang akan dilaksanakan.
d. Pokja menentukan ambang batas nilai teknis (passing grade) masingmasing unsur dan nilai total, untuk kemudian ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan.
e. Pengalaman dapat dinilai berdasarkan sub-unsur pengalaman:
1) bekerja di lokasi pekerjaan;
2) dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang
dipersyaratkan dalam KAK dilihat dari ruang lingkup,
kompleksitas dan nilai pekerjaan; dan
3) manajerial dan fasilitas utama.
f. Proposal teknis dapat dinilai berdasarkan sub-unsur:
1) pendekatan teknis dan metodologi;
2) rencana kerja; dan
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g. Kualifikasi TA dapat dihitung dengan sub-unsur:
1) pendidikan;
2) pengalaman profesional;
3) sertifikat profesional;
4) penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan; dan
5) penguasaan bahasa asing terkait, apabila diperlukan.
G. Kemitraan

Untuk pekerjaan dengan sifat dan lingkup yang luas atau jenis keahlian
yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat dilakukan
oleh satu Penyedia, maka dimungkinkan antar Penyedia untuk:
1. membentuk konsorsium, KSO, kemitraan dan/atau bentuk kerja sama
lain; dan/atau
2. menggunakan TA asing, sepanjang diperlukan untuk mencukupi
kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan meningkatkan
kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.
H. Metode penyampaian Dokumen Penawaran

1. Pokja menetapkan metode penyampaian Dokumen Penawaran dengan
memperhatikan jenis PBJ, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi
penawaran, ruang lingkup dan kompleksitas pekerjaan.
2. Metode penyampaian Dokumen Penawaran menjadi acuan bagi Pokja
dalam menyusun jadwal pemilihan dan bagi peserta pemilihan dalam
menyampaikan Dokumen Penawaran.
3. Metode penyampaian Dokumen Penawaran dapat menggunakan:
a. Metode satu file, untuk:
1) pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang
menggunakan metode evaluasi Harga Terendah dengan
menggunakan sistem gugur, pengadaan langsung, pengadaan jasa
langsung, dan penunjukan langsung;
2) Jasa Konsultansi melalui pengadaan jasa langsung dan
penunjukan langsung.
b. Metode dua file, untuk:
1) pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang
memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu, yaitu metode
evaluasi Sistem Nilai, metode evaluasi penilaian Biaya Selama
Umur Ekonomis dan metode evaluasi Harga Terendah yang
menggunakan pembobotan ambang batas;
2) pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi badan usaha dan perorangan
melalui seleksi.
c. Metode dua tahap, untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Lainnya yang:
1) spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada
Dokumen Pemilihan;
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penerapan teknologi yang berbeda;
3) dimungkinkan adanya perubahan spesifikasi teknis berdasarkan
klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
4) membutuhkan penyetaraan teknis.
I.

Pelaksanaan Prakualifikasi
Prakualifikasi dilaksanakan dengan tahapan berikut:
1. Pengumuman, yang paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Pokja;
b. uraian singkat pekerjaan;
c. nilai HPS;
d. persyaratan kualifikasi; dan
e. jadwal pengunduhan dan penyampaian Dokumen Kualifikasi.
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi.
3. Penjelasan Kualifikasi (apabila diperlukan). Dalam hal terdapat
perubahan Dokumen Kualifikasi, maka harus dituangkan dalam
adendum Dokumen Kualifikasi.
4. Penyampaian Dokumen Kualifikasi, dengan ketentuan:
a. peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi melalui formulir isian
kualifikasi yang disiapkan oleh Pokja sesuai jadwal yang ditetapkan;
b. untuk peserta berbentuk konsorsium, KSO, kemitraan dan bentuk
kerja sama lainnya, penyampaian kualifikasi pada formulir isian
kualifikasinya dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili
konsorsium, KSO, kemitraan, dan/atau bentuk kerjasama lain;
c. dalam hal tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen
Kualifikasi sampai batas waktu yang ditentukan, Pokja dapat
memberikan
waktu
perpanjangan
penyampaian
Dokumen
Kualifikasi;
d. setelah perpanjangan penyampaian kualifikasi berakhir dan peserta
yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi kurang dari 3 (tiga)
peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal kecuali untuk
prakualifikasi ulang.
5. Evaluasi dokumen kualifikasi, dengan ketentun:
a. Pokja melakukan evaluasi kualifikasi terhadap Dokumen Kualifikasi
yang disampaikan peserta, setelah batas waktu penyampaian
Dokumen Kualifikasi berakhir.
b. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan
memasukkan Dokumen Kualifikasi, yang meliputi evaluasi
kualifikasi:
1) administrasi/legalitas;
2) teknis; dan/atau
3) keuangan.
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pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi
kualifikasi
teknis,
menggunakan
sistem
gugur
dengan
membandingkan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen
Kualifikasi dengan Dokumen Kualifikasi peserta.
d. Untuk pengadaan Jasa Konsultansi, pelaksanaan evaluasi kualifikasi
administrasi/legalitas menggunakan sistem gugur, sedangkan
evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan
ambang batas.
e. Untuk evaluasi kualifikasi keuangan dilaksanakan menggunakan
sistem gugur.
f. Apabila masih terdapat kekurangan data dalam proses prakualifikasi,
peserta diperkenankan melengkapinya 2 (dua) hari setelah Pokja
menyampaikan hasil evaluasi.
g. Dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi
kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal,
kecuali untuk prakualifikasi ulang.
6. Pembuktian Kualifikasi
a. Pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Pokja terhadap peserta yang
memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang peserta
untuk memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi
formulir isian kualifikasi dengan dokumen asli.
b. Pokja dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit
dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi
(kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan
peralatan.
c. Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang
dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal, kecuali
untuk prakualifikasi ulang.
7. Penetapan Hasil Kualifikasi
a. Untuk Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, ditetapkan
daftar peserta tender yang lulus prakualifikasi paling kurang 3 (tiga)
peserta.
b. Untuk Jasa Konsultansi, ditetapkan daftar pendek (shortlist) peserta
seleksi yang lulus prakualifikasi berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima).
8. Pengumuman Hasil Kualifikasi
Pengumuman hasil kualifikasi memuat paling sedikit:
a. nama paket pengadaan;
b. nama, NPWP, dan alamat peserta baik yang lulus maupun tidak lulus
kualifikasi beserta alasan tidak lulus; dan
c. nama peserta yang masuk dalam shortlist untuk Jasa Konsultansi
badan usaha.
J.

Pelaksanaan Pascakualifikasi
1. Proses pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses pemilihan.
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pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan.
3. Peserta menyampaikan dokumen pascakualifikasi dengan mengisi
formulir kualifikasi yang disiapkan Pokja bersamaan dengan
penyampaian dokumen penawaran.
4. Untuk peserta berbentuk konsorsium, KSO, kemitraan dan/atau
bentuk kerja sama lain, penyampaian kualifikasi pada formulir isian
kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili
konsorsium, KSO, kemitraan dan/atau bentuk kerjasama lain.
5. Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi
dokumen penawaran (administrasi, teknis dan harga).
6. Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan
calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang tidak lulus
pembuktian kualifikasi, maka dilanjutkan dengan pembuktian
kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya (apabila ada).
7. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan
pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal.
K. Pelaksanaan Pemilihan
1. Undangan Tender/Seleksi
a. Pokja mengundang semua peserta tender yang telah lulus
prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam shortlist untuk
mengikuti proses tender/seleksi.
b. Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu pendaftaran dan
pengambilan dokumen tender/seleksi.
2. Pengumuman tender/seleksi paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Pokja;
b. uraian singkat pekerjaan;
c. nilai total HPS;
d. persyaratan peserta;
e. waktu pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan; dan
f. waktu penyampaian Dokumen Penawaran.
3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan
Pelaku usaha yang diundang atau berminat mengikuti tender/seleksi,
melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan.
4. Pemberian Penjelasan
a. Pemberian penjelasan atas Dokumen Pemilihan dilakukan di tempat/
melalui media dan pada waktu yang ditentukan oleh Pokja dengan
dihadiri oleh calon Penyedia yang harus mengisi daftar hadir baik
secara konvensional maupun daring.
b. Dalam memberikan penjelasan, Pokja dapat dibantu oleh TA internal
dan/atau eksternal.
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penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/
menggugurkan penawaran.
d. Para peserta tender/seleksi yang hadir dalam acara pemberian
penjelasan, harus menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas
kepada Pokja dengan didampingi TA perusahaan yang memiliki
kompetensi untuk itu.
e. Bagi peserta perorangan, kehadiran pada saat pemberian penjelasan
tidak boleh diwakilkan dan harus menunjukkan tanda pengenal
kepada Pokja.
f. Dalam acara pemberian penjelasan, kepada peserta diinformasikan
mengenai:
1) KAK, spesifikasi teknis dan RKS;
2) metode pemilihan;
3) cara penyampaian Dokumen Penawaran;
4) kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen
Penawaran;
5) jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;
6) metode dan tata cara evaluasi;
7) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
8) hal-hal yang yang menyebabkan peserta dapat dikenakan sanksi
daftar hitam;
9) perjanjian kemitraan atau KSO (jika diperlukan).
g. Penjelasan atas ketentuan Dokumen Pemilihan yang ditanyakan
peserta dan jawaban dari Pokja serta keterangan lainnya termasuk
perubahannya, harus dituangkan dalam BAPP yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan, dan
ditandatangani oleh Pokja bersama minimal 1 (satu) orang dari
peserta yang hadir.
h. Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia
menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh Pokja
yang hadir.
i. Apabila dalam BAPP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau
perubahan penting yang harus ditampung, maka Pokja harus
menuangkannya ke dalam adendum dokumen pemilihan yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan, dan
harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua calon
Penyedia secara tertulis.
j. Apabila dipandang perlu, Pokja dapat memberikan penjelasan
lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
k. BAPP dan adendum penjelasan diberikan kepada seluruh peserta
pemilihan.
5. Penyampaian Dokumen Penawaran
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yang telah ditetapkan dalam dokumen tender/seleksi, sampai dengan
batas akhir penyampaian penawaran.
b. Untuk peserta berbentuk konsorsium, KSO, kemitraan dan/atau
bentuk kerjasama lain, penyampaian Dokumen Penawaran
dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili peserta yang
berbentuk konsorsium, KSO, kemitraan dan/atau bentuk kerjasama
lain.
c. Pokja dapat melakukan perubahan jadwal penyampaian Dokumen
Penawaran disertai dengan penjelasan alasan perubahan jadwal.
d. Pokja dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian
Dokumen Penawaran dalam hal sebelum batas akhir penyampaian
tidak ada Peserta yang menyampaikan, dengan ketentuan
perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas
akhir penyampaian penawaran.
e. Apabila setelah perpanjangan waktu berakhir tidak ada peserta yang
menyampaikan
Dokumen
Penawaran,
maka
tender/seleksi
dinyatakan gagal.
f. Jaminan penawaran disampaikan dengan ketentuan berikut:
1) soft copy jaminan penawaran disampaikan sebagai bagian dari
dokumen administrasi;
2) asli jaminan penawaran disampaikan secara langsung atau melalui
pos/jasa pengiriman, dan sudah diterima Pokja 1 (satu) hari kerja
sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran dan
paling lambat sampai dengan batas akhir penyampaian Dokumen
Penawaran;
3) dalam hal jaminan penawaran asli tidak diterima Pokja sampai
dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran
dinyatakan gugur;
4) risiko keterlambatan dan/atau kerusakan dalam pengiriman
jaminan penawaran asli, ditanggung sepenuhnya oleh peserta.
6. Pembukaan Dokumen Penawaran
a. Pokja melakukan pembukaan Dokumen Penawaran sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan.
b. Dalam hal file pada soft copy Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka
oleh Pokja, Pokja meneruskannya kepada Divisi Teknologi Informasi
(DTI) PJT I.
c. Apabila DTI dapat membuka file dimaksud, maka Pokja melanjutkan
proses evaluasi atas Dokumen Penawaran tersebut.
d. Apabila DTI tidak dapat membuka file dimaksud, maka DTI
memberikan keterangan bahwa file dimaksud tidak dapat dibuka.
e. Dengan keterangan DTI tersebut pada huruf d, Pokja dapat
menetapkan bahwa file Dokumen Penawaran dari peserta tidak
memenuhi syarat, sehingga penawaran dinyatakan tidak memenuhi
syarat.
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penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan waktu), kecuali:
1) terjadi Keadaan Kahar;
2) terjadi gangguan teknis sistem E-Procurement;
3) terdapat perubahan Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan
kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran;
dan/atau
4) tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan
batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran.
7. Evaluasi Dokumen Penawaran
Pokja melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran, dengan
ketentuan berikut:
a. berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan;
b. Pokja dan/atau peserta dilarang melakukan tindakan menambah,
mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
dan/atau substansi Dokumen Penawaran (post bidding) pada setiap
tahapan dalam evaluasi penawaran;
c. dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah yang sesuai/
memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan
yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat, seperti:
1) ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang
mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja
pekerjaan; dan/atau
2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar
ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
d. Pokja dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
1) ketidakhadiran peserta dalam pemberian penjelasan dan/atau
pembukaan Dokumen Penawaran;
2) peserta tidak melampirkan Dokumen Kualifikasi Penyedia
(dokumen peserta yang tertera dalam form isian kualifikasi);
dan/atau
3) terdapat kesalahan yang tidak substansial, seperti kesalahan
pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, tidak
bermeterai, tidak berstempel perusahaan dan/atau surat
penawaran tidak berkop perusahaan.
e. Apabila dalam evaluasi Dokumen Penawaran ditemukan indikasi/
bukti terjadi persaingan usaha tidak sehat, pengaturan bersama,
kolusi dan/atau persekongkolan antar peserta dengan tujuan untuk
memenangkan salah satu peserta, maka:
1) evaluasi Dokumen Penawaran dilanjutkan terhadap peserta
lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
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1), tender/seleksi dinyatakan gagal.
f. Persekongkolan antar Peserta dianggap terjadi apabila sekurangkurangnya terdapat 2 (dua) dari 5 (lima) indikasi berikut:
1) kesamaan dokumen teknis, seperti metode kerja, bahan, alat,
analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi
barang yang ditawarkan (merek, tipe dan/atau jenis), dan/atau
dukungan teknis;
2) seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS;
3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu)
kendali;
4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain
pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan
nomor seri yang berurutan.
8. Klarifikasi
a. Klarifikasi dapat dilakukan untuk memperoleh kejelasan/kepastian
lebih lanjut terhadap Dokumen Penawaran peserta/calon Penyedia.
b. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dalam pengadaan Barang,
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya antara lain:
1) kesesuaian pekerjaan dan volume yang disepakati;
2) kesesuaian spesifikasi dan gambar;
3) kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan;
4) koreksi aritmatik;
5) harga satuan timpang;
6) keabsahan Dokumen Penawaran; dan/atau
7) kesesuaian surat penawaran harga dan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan dengan proposal teknis dan rincian penawaran harga.
c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dalam pengadaan Jasa
Konsultansi antara lain:
1) lingkup dan sasaran Jasa Konsultansi;
2) cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
3) kualifikasi tenaga kerja;
4) organisasi pelaksanaan;
5) program alih pengetahuan;
6) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
7) koreksi aritmatik;
8) harga satuan timpang;
9) keabsahan Dokumen Penawaran;
10) kesesuaian surat penawaran harga dan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan dengan proposal teknis dan penawaran harga.
d. Hasil klarifikasi
1) Setiap hasil klarifikasi dibuat dalam Berita Acara Klarifikasi yang
harus ditandatangani oleh Pokja dan peserta/calon Penyedia.
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diperlukan klarifikasi kewajaran terhadap harga yang ditawarkan
dan peserta/calon Penyedia harus membuat surat pernyataan
kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
spesifikasi teknis.
3) Harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari harga satuan
perlu dilakukan klarifikasi dan disetujui oleh pihak yang
mengajukan penawaran untuk memastikan bahwa harga satuan
timpang tersebut hanya berlaku untuk volume pekerjaan sesuai
dengan yang ada pada Dokumen Pemilihan.
4) Untuk pemilihan penyedia dengan tender/seleksi umum, apabila
terdapat rincian harga satuan timpang, maka dibuatkan berita
acara dengan ketentuan:
a) peserta/calon Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan
tersebut sesuai volume yang ada pada rincian HPS;
b) apabila terjadi adendum terhadap rincian pekerjaan yang masuk
dalam harga satuan timpang, maka harga rincian tersebut
mengikuti harga rincian HPS.
9. Negosiasi
a. Ketentuan
1) Negosiasi dilakukan dalam proses pemilihan penyedia dengan
metode seleksi/pengadaan langsung, pengadaan jasa langsung
dan penunjukan langsung.
2) Tata cara negosiasi disesuaikan dengan metode pemilihan
penyedia.
3) Negosiasi dilakukan terhadap nilai total harga penawaran kecuali
untuk kontrak harga satuan dilakukan terhadap setiap item
pekerjaan.
4) negosiasi harga dilaksanakan untuk memperoleh kesepakatan
harga dengan tetap memperhatikan kualitas dan kuantitas yang
telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau Dokumen
Pemilihan.
b. Tata cara
1) Negosiasi dilakukan oleh Pokja/Panitia secara berjenjang mulai
dari penawar terendah sampai terjadi kesepakatan untuk metode
pemilihan dengan cara pengadaan langsung, pengadaan jasa
langsung, penunjukan langsung atau kepada calon penyedia
dengan nilai evaluasi tertinggi sampai terjadi kesepakatan untuk
metode pemilihan dengan cara seleksi.
2) Negosiasi harga satuan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a) apabila dalam penawaran terdapat harga satuan yang melebihi
HPS, maka negosiasi dilakukan terhadap harga satuan yang
melebihi nilai harga satuan HPS dan dinilai tidak wajar;
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HPS, maka negosiasi dilakukan terhadap harga satuan yang
paling mendekati HPS.
3) Proses pemilihan Penyedia dinyatakan gagal apabila setelah
negosiasi, harga penawaran masih tetap di atas HPS.
L.

Sanggahan
1. Persyaratan Pengajuan Sanggah
a. Sebagai bentuk transaparansi dan perlakuan yang sama pada metode
tender/seleksi umum atau tender/seleksi terbatas, maka setelah
pengumuman pemenang, calon Penyedia/peserta tender/ seleksi
yang berkeberatan dapat mengajukan sanggahan.
b. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terbatas hanya
untuk hal-hal yang berkaitan dengan adanya dugaan berikut:
1) penyimpangan terhadap prosedur atau tata cara pemilihan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
2) adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pokja
dan/atau Pengguna;
3) adanya praktik atau unsur KKN di antara para peserta/calon
Penyedia atau dengan anggota Pokja/Pengguna.
2. Jangka Waktu Pengajuan
Peserta/calon Penyedia yang berkebaratan atas pengumuman
pemenang tender/seleksi harus mengajukan sanggahan secara tertulis
selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah
pemenang tender/seleksi diumumkan.
3. Tata Cara Pengajuan Sanggahan
a. Sanggahan disampaikan kepada Ketua Pokja dengan tembusan
kepada Kepala SPI setelah pengumuman pemenang disertai dengan
bukti-bukti adanya penyimpangan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf b.
b. Pokja menyiapkan jawaban atas sanggahan untuk disampaikan
kepada pejabat yang berwenang.
c. Pejabat yang berwenang memberikan jawaban tertulis yang bersifat
final atas sanggahan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender
sejak tanggal diterimanya sanggahan.
d. Pejabat yang berwenang dapat melibatkan pihak independen dalam
menangani dan memeriksa sanggahan untuk mendapatkan second
opinion.
e. Apabila sanggahan terbukti benar, maka tender/seleksi dinyatakan
gagal dan dilakukan tender/seleksi ulang. Namun apabila sanggahan
terbukti tidak benar, maka calon Penyedia/peserta yang mengajukan
sanggah dikenakan daftar hitam.
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1. Secara umum tender/seleksi dianggap gagal apabila memenuhi salah
satu unsur berikut:
a. proses tender/seleksi tidak sesuai dengan Peraturan Direksi ini;
b. pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan KKN yang melibatkan
para pihak dalam PBJ ternyata benar;
c. dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan tender/
seleksi dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
d. sanggahan peserta atas kesalahan penerapan prosedur yang
tercantum dalam dokumen PBJ atau hasil tender/seleksi dari peserta
ternyata benar;
e. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses Prakualifikasi
untuk tender/seleksi kurang dari 3 (tiga) peserta;
f. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran tender/
seleksi kurang dari 2 (dua);
g. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
h. harga penawaran terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan
dan kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, lebih tinggi dari
HPS;
i. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak lumsum
berada di atas HPS;
j. calon pemenang dan calon pemenang cadangan, setelah dilakukan
evaluasi pada tender dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi
dan/atau pembuktian kualifikasi, atau tidak hadir dalam klarifikasi
dan negosiasi untuk seleksi dengan alasan yang tidak dapat diterima;
k. calon pemenang dan calon pemenang cadangan mengundurkan diri;
l. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi
teknis dan harga;
m. penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak harga satuan
dan Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan lebih tinggi dari
pagu anggaran pada metode seleksi;
n. seluruh penawaran yang masuk untuk Kontrak lumsum di atas pagu
anggaran pada metode seleksi;
o. terjadi gangguan pada sistem E-procurement saat pendaftaran hingga
masa pendaftaran berakhir, kecuali ada masa perpanjangan
pendaftaran;
p. usulan penetapan pemenang hasil tender/seleksi tidak disetujui/
ditolak oleh pejabat yang berwenang.
2. Perusahaan tidak memberikan ganti rugi kepada peserta tender/seleksi,
apabila penawarannya ditolak atau tender/seleksi dinyatakan gagal.
3. Mitigasi kegagalan tender/seleksi:

- 44 a. apabila pada tahapan prakualifikasi, tender atau seleksi tidak ada
peserta yang mendaftar atau menyampaikan Dokumen Kualifikasi
atau Dokumen Penawaran sampai 1 (satu) hari sebelum masa
pendaftaran berakhir, maka Pokja dapat memperpanjang masa
pendaftaran atau penyampaian Dokumen Penawaran atau Dokumen
Kualifikasi;
b. apabila prakualifikasi, tender atau seleksi dinyatakan gagal karena
kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c,
maka Pokja melakukan proses prakualifikasi, tender atau seleksi
ulang dengan mengundang calon Penyedia yang tidak terlibat
dan/atau calon Penyedia baru;
c. apabila prakualifikasi, tender atau seleksi dinyatakan gagal karena
kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf e sampai
dengan huruf n dan huruf p, maka DPPA dapat melakukan proses
tender atau seleksi ulang, atau tender atau seleksi terbatas;
d. apabila prakualifikasi, tender atau seleksi dinyatakan gagal karena
kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, maka Pokja
melakukan evaluasi ulang;
e. apabila prakualifikasi, tender atau seleksi dinyatakan gagal karena
kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l dan huruf o,
maka Pokja dapat mengundang peserta untuk menyampaikan
Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Penawaran ulang;
f. untuk prakualifikasi ulang, apabila jumlah peserta yang lulus
kualifikasi hanya 2 (dua) peserta, maka proses tetap dilanjutkan;
N. Pembatalan Tender/Seleksi
1. Pembatalan tender/seleksi hanya dapat dilakukan apabila terjadi salah
satu kondisi berikut:
a. perubahan rencana kerja yang mengakibatkan perubahan
kebutuhan Barang dan Jasa;
b. anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi;
c. terjadi Keadaan Kahar;
d. akibat adanya penetapan pengadilan; atau
e. terbukti adanya indikasi kuat telah terjadi tindak KKN.
2. Pembatalan tender/seleksi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
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CARA-CARA PBJ
A. Tender/Seleksi Umum
1. Umum
a. PBJ pada prinsipnya dilakukan melalui tender/seleksi umum, guna
memberi kesempatan seluasnya kepada Penyedia yang memenuhi
kualifikasi untuk mengikuti tender/seleksi.
b. Tender digunakan untuk pemilihan Penyedia pengadaan Barang,
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, sedangkan seleksi
digunakan untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
2. Kriteria
a. Tender umum pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Lainnya dilakukan berdasarkan nilai sesuai ketentuan yang berlaku
di Perusahaan.
b. Seleksi umum Jasa Konsultansi dilakukan berdasarkan nilai sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
3. Pengumuman Tender/Seleksi

a. Pengumuman tender/seleksi umum dilakukan secara luas dan
terbuka melalui media massa konvensional dan/atau elektronik
termasuk web Perusahaan, portal Kementerian BUMN, e-mail, dan/
atau surat resmi kepada calon Penyedia.
b. Pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harus
menggunakan surat kabar nasional.
4. Tender Umum Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Lainnya
a. Prosedur tender terdiri dari:
1) Prakualifikasi, yaitu proses penilaian kompetensi dan kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari calon
Penyedia sebelum memasukkan penawaran; atau
2) Pascakualifikasi, yaitu proses penilaian kompetensi dan
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya
dari calon Penyedia setelah memasukkan penawaran.
b. Prakualifikasi terdiri dari:
1) metode 2 (dua) sampul (file);
2) metode 2 (dua) tahap.
c. Metode 2 (dua) sampul dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang
komplek dengan metode sistem evaluasi kualitas atau sistem
gabungan kualitas dan biaya.
d. Metode 2 (dua) sampul/file dilakukan dengan prosedur sebagai
berikut:
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1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Uraian Tahapan
Pengumuman prakualifikasi

Waktu
Paling kurang 4 (empat) hari
kerja
Pendaftaran dan
Sampai dengan 1 (satu) hari
pengambilan Dokumen
kerja sebelum batas akhir
Kualifikasi
penyampaian dokumen
kualifikasi
Pemberian penjelasan
Paling cepat 3 (tiga) hari
(apabila diperlukan)
kerja sejak tanggal
pengumuman prakualifikasi
Penyampaian Dokumen
Sampai dengan paling
Kualifikasi
kurang 3 (tiga) hari kerja
setelah berakhirnya
pengumuman prakualifikasi
Evaluasi kualifikasi
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Pembuktian kualifikasi
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Penetapan dan pengumuman Paling lama 2 (dua) hari
hasil prakualifikasi
kerja setelah pembuktian
kualifikasi
Undangan tender
1 (satu) hari kerja setelah
pengumuman hasil
prakualifikasi
Pengambilan dokumen
Sampai dengan 1 (satu) hari
kerja sebelum batas akhir
penyampaian Dokumen
Penawaran
Pemberian penjelasan
Paling cepat 3 (tiga) hari
kerja sejak tanggal
undangan
Penyampaian Dokumen
Disesuaikan dengan
Penawaran
kebutuhan
Pembukaan Dokumen
Paling lama 1 (satu) hari
Penawaran administrasi dan kerja setelah masa
teknis (sampul I)
penyampaian Dokumen
Penawaran berakhir
Evaluasi administrasi
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Evaluasi teknis bagi yang
Disesuaikan dengan
lulus evaluasi administrasi
kebutuhan
Pengumuman peserta yang
1 (satu) hari kerja setelah
lulus evaluasi penawaran
evaluasi penawaran sampul I
sampul I
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16.

17.
18.
19.

Uraian Tahapan
Pembukaan Dokumen
Penawaran harga (sampul II)
bagi yang lulus evaluasi
teknis
Evaluasi Dokumen
Penawaran sampul II
Klarifikasi penawaran

20.

Pembuatan Berita Acara
Hasil Tender (BAHT)
Usulan penetapan pemenang

21.

Penetapan pemenang

22.

Pengumuman pemenang

23.

Masa sanggah

24.

Penunjukan Penyedia

25.

Penandatanganan Kontrak

Waktu
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah pengumuman
peserta lulus evaluasi
penawaran sampul I
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah klarifikasi
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah BAHT
Paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah usulan
penetapan
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah penetapan
Selama 2 (dua) hari kalender
setelah pengumuman
pemenang.
Jawaban sanggah paling
lama 7 (tujuh) hari kalender
dari tanggal diterimanya
pengajuan sanggah
Paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah masa sanggah
berakhir atau setelah
jawaban sanggah (bila ada
sanggah)
Paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah
penunjukan Penyedia.

e. Metode 2 (dua) tahap dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
No.
Uraian Tahapan
Waktu
1.
Tahapan pada angka 1 s.d.
Tata waktu pada angka 1
10 pada metode 2 (dua)
s.d. 10 pada metode 2 (dua)
sampul sebagaimana
sampul sebagaimana
dimaksud pada huruf d,
dimaksud pada huruf d,
berlaku pada metode 2 (dua) berlaku pada metode 2 (dua)
tahap
tahap
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11.

12.

Uraian Tahapan
Penyampaian Dokumen
Penawaran administrasi dan
teknis (tahap I)
Pembukaan Dokumen
Penawaran tahap I

13.

Evaluasi administrasi

14.

Evaluasi teknis

15.

Penetapan hasil evaluasi
administrasi dan teknis
(tahap I)
Pengumuman peserta yang
lulus evaluasi administrasi
dan teknis (tahap I)

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Waktu
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah masa
penyampaian Dokumen
Penawaran administrasi dan
teknis (tahap I) berakhir
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Disesuaikan dengan
kebutuhan

Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah penetapan hasil
evaluasi administrasi dan
teknis
Penyampaian Dokumen
Disesuaikan dengan
Penawaran harga (tahap II)
kebutuhan
Pembukaan Dokumen
Paling lama 1 (satu) hari
Penawaran (tahap II)
kerja setelah masa
penyampaian Dokumen
Penawaran tahap II berakhir
Evaluasi Dokumen
Disesuaikan dengan
Penawaran harga
kebutuhan
Klarifikasi penawaran
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Pembuatan BAHT
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah klarifikasi
Usulan penetapan pemenang Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah BAHT
Penetapan pemenang
Paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah usulan penetapan
Pengumuman pemenang
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah penetapan
Masa sanggah
Selama 2 (dua) hari kalender
setelah pengumuman
pemenang.
Jawaban sanggah paling
lama 7 (tujuh) hari kalender
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Uraian Tahapan

26.

Penunjukan Penyedia

27.

Penandatanganan Kontrak

Waktu
dari tanggal diterimanya
pengajuan sanggah
Paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah masa sanggah
berakhir atau setelah
jawaban sanggah (bila ada
sanggah)
Paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah
penunjukan Penyedia.

f. Metode pascakualifikasi 1 (satu) sampul dilakukan dengan prosedur
sebagai berikut:
No.
1.

Uraian Tahapan
Pengumuman tender

2.

Pendaftaran dan
pengambilan dokumen

3.

Pemberian penjelasan

4.

Penyampaian Dokumen
Penawaran

5.

Pembukaan Dokumen
Penawaran

6.

Evaluasi administrasi,
teknis, harga, dan
kualifikasi
Pembuktian kualifikasi dan
klarifikasi
Pembuatan BAHT

7.
8.
9.
10.

Usulan penetapan
pemenang
Pengumuman pemenang

11.

Masa sanggah

Waktu
Paling kurang 4 (empat) hari
kerja
Sampai dengan 1 (satu) hari
kerja sebelum batas akhir
penyampaian dokumen
penawaran
Paling cepat 3 (tiga) hari kerja
sejak tanggal pengumuman
tender
Disesuaikan dengan
kebutuhan dan paling
kurang 3 (tiga) hari kerja
setelah Pemberian Penjelasan
Setelah masa penyampaian
Dokumen Penawaran
berakhir
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah klarifikasi
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah BAHT
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah penetapan
Selama 2 (dua) hari kalender
setelah pengumuman
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Uraian Tahapan

12.

Penunjukan Penyedia

13.

Penandatanganan Kontrak

Waktu
pemenang. Jawaban sanggah
paling lama 7 (tujuh) hari
kalender dari tanggal
diterimanya pengajuan
sanggah
Paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah masa sanggah
berakhir atau setelah
jawaban sanggah (bila ada
sanggah)
Paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah
penunjukan Penyedia.

g. Metode pascakualifikasi 2 (dua) sampul dilakukan dengan prosedur
sebagai berikut:
No.
1.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Uraian Tahapan
Tahapan pada angka 1 s.d.
4 pada metode
pascakualifikasi 1 (satu)
sampul sebagaimana
dimaksud pada huruf f,
berlaku pada metode
pascakualifikasi 2 (dua)
sampul
Pembukaan Dokumen
Penawaran administrasi,
teknis, dan kualifikasi
(sampul I)
Evaluasi administrasi, dan
kualifikasi
Evaluasi teknis bagi yang
lulus administrasi
Pengumuman peserta yang
lulus evaluasi sampul I
Pembukaan Dokumen
Penawaran harga (sampul II)
bagi yang lulus evaluasi
teknis
Evaluasi penawaran harga

Waktu
Tata waktu pada angka 1 s.d.
4 pada metode pasca
kualifikasi 1 (satu) sampul
sebagaimana dimaksud pada
huruf f, berlaku pada metode
pascakualifikasi 2 (dua)
sampul
Setelah masa penyampaian
dokumen penawaran
berakhir
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah evaluasi sampul
I
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah pengumuman
peserta yang lulus evaluasi
sampul I
Disesuaikan dengan
kebutuhan
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11.

12.
13.

Uraian Tahapan
Pembuktian kualifikasi dan
klarifikasi kepada Calon
Pemenang
Pembuatan BAHT

14.

Usulan penetapan
pemenang
Pengumuman pemenang

15.

Masa sanggah

16.

Penunjukan Penyedia

17.

Penandatanganan Kontrak

Waktu
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah klarifikasi
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah BAHT
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah penetapan
Selama 2 (dua) hari kalender
setelah pengumuman
pemenang. Jawaban sanggah
paling lama 7 (tujuh) hari
kalender dari tanggal
diterimanya pengajuan
sanggah
Paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah masa sanggah
berakhir atau setelah
jawaban sanggah (bila ada
sanggah)
Paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah
penunjukan Penyedia.

h. Metode 2 (dua) tahap
1) Diperuntukan bagi Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks
atau memerlukan sinkronisasi antara satu bagian dengan bagian
yang lain (contoh untuk bangunan pembangkit listrik).
2) Apabila semua penawaran yang masuk melebihi nilai total HPS,
maka ditempuh upaya:
a) Negosiasi harga, yang dilakukan kepada peserta dengan nilai
teknis tertinggi terlebih dahulu untuk mendapatkan
penawaran yang tidak melampaui nilai total HPS.
b) Apabila tidak tercapai kesepakatan negosiasi dengan peserta
dengan nilai teknis tertinggi, maka negosiasi harga dilanjutkan
dengan penawaran peserta berikutnya.
c) Apabila tidak tercapai kata sepakat dengan seluruh peserta
dan/atau harga penawaran masih di atas nilai total HPS, maka
tender dinyatakan gagal.
5. Seleksi Umum Jasa Konsultansi
a. Prosedur seleksi umum terdiri dari:
1) prakualifikasi;
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b. Tahapan seleksi umum dengan prakualifikasi meliputi:
1) Metode evaluasi kualitas
No.
Uraian Tahapan
1. Tahapan pada angka 1 s.d.
7 pada metode 2 (dua)
sampul sebagaimana
dimaksud pada huruf d,
berlaku pada metode
evaluasi kualitas
8. Undangan seleksi

9.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

Waktu
Tata waktu pada angka 1
s.d. 7 pada metode 2 (dua)
sampul sebagaimana
dimaksud pada huruf d,
berlaku pada metode
evaluasi kualitas
1 (satu) hari kerja setelah
pengumuman hasil
prakualifikasi
Tahapan pada angka 9 s.d.
Tata waktu pada angka 9
14 pada metode 2 (dua)
s.d. 14 pada metode 2 (dua)
sampul sebagaimana
sampul sebagaimana
dimaksud pada huruf d,
dimaksud pada huruf d,
berlaku pada metode
berlaku pada metode
evaluasi kualitas
evaluasi kualitas
Pengumuman peringkat
1 (satu) hari kerja setelah
teknis
evaluasi penawaran sampul
I
Masa sanggah
Selama 2 (dua) hari
kalender setelah
pengumuman peringkat
teknis. Jawaban sanggah
paling lama 7 (tujuh) hari
kalender dari tanggal
diterimanya pengajuan
sanggah
Pembukaan Dokumen
Paling lama 1 (satu) hari
Penawaran harga (sampul II) kerja setelah masa sanggah
bagi yang lulus evaluasi
berakhir atau
teknis
sanggah telah dijawab
Evaluasi Dokumen
Disesuaikan dengan
Penawaran sampul II
kebutuhan
Klarifikasi dan negosiasi
Disesuaikan dengan
penawaran
kebutuhan
Pembuatan Berita Acara
Paling lama 1 (satu) hari
Hasil Seleksi (BAHS)
kerja setelah klarifikasi dan
negosiasi
Usulan penetapan
Paling lama 1 (satu) hari
pemenang
kerja setelah BAHS
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Uraian Tahapan
22. Penetapan pemenang

23. Pengumuman pemenang
24. Penunjukan Penyedia

25. Penandatanganan Kontrak

Waktu
Paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah usulan
penetapan
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah penetapan
Paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah masa sanggah
berakhir atau setelah
jawaban sanggah (bila ada
sanggah)
Paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah
penunjukan Penyedia.

2) Metode evaluasi kualitas dan biaya, biaya terendah dan pagu
anggaran
No.
Uraian Tahapan
1. Tahapan pada angka 1 s.d.
7 pada metode 2 (dua)
sampul sebagaimana
dimaksud pada huruf d,
berlaku pada metode
evaluasi kualitas dan biaya,
biaya terendah, dan pagu
anggaran
8. Undangan seleksi

9.

Tahapan pada angka 9 s.d.
14 pada metode 2 (dua)
sampul sebagaimana
dimaksud pada huruf d,
berlaku pada metode
evaluasi kualitas dan biaya,
biaya terendah, dan pagu
anggaran
15. Pengumuman hasil evaluasi
administrasi dan teknis
16. Pembukaan Dokumen
Penawaran harga (sampul II)
bagi yang lulus evaluasi
teknis

Waktu
Tata waktu pada angka 1
s.d. 7 pada metode 2 (dua)
sampul sebagaimana
dimaksud pada huruf d,
berlaku pada metode
evaluasi kualitas dan biaya,
biaya terendah, dan pagu
anggaran
1 (satu) hari kerja setelah
pengumuman hasil
prakualifikasi
Tata waktu pada angka 9
s.d. 14 pada metode 2 (dua)
sampul sebagaimana
dimaksud pada huruf d,
berlaku pada metode
evaluasi kualitas dan biaya,
biaya terendah, dan pagu
anggaran
1 (satu) hari kerja setelah
evaluasi penawaran sampul
I
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah pengumuman
hasil evaluasi administrasi
dan teknis
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Uraian Tahapan
17. Evaluasi Dokumen
Penawaran sampul II
18. Usulan penetapan
pemenang

19. Penetapan pemenang

20. Pengumuman pemenang
21. Masa sanggah

22. Klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga

23. Pembuatan BAHS

24. Penunjukan Penyedia
25. Penandatanganan Kontrak

Waktu
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah Evaluasi
Dokumen Penawaran
sampul II
Paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah usulan
penetapan
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah penetapan
Selama 2 (dua) hari
kalender setelah
pengumuman pemenang.
Jawaban sanggah paling
lama 7 (tujuh) hari kalender
dari tanggal diterimanya
pengajuan sanggah
Paling lama 2 (dua) hari
kerja setelah masa sanggah
berakhir atau setelah
jawaban sanggah (bila ada
sanggah)
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah klarifikasi dan
negosiasi
Paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah BAHS
Paling lama 14 (empat
belas) hari kerja setelah
penunjukan Penyedia.

c. Tahapan seleksi umum dengan pascakualifikasi:
No.
Uraian Tahapan
1. Pengumuman seleksi
2.

Pendaftaran dan
pengambilan dokumen

3.

Pemberian penjelasan

Waktu
Paling kurang 4 (empat) hari
kerja
Sampai dengan 1 (satu) hari
kerja sebelum batas akhir
penyampaian Dokumen
Penawaran
Paling cepat 3 (tiga) hari
kerja sejak tanggal
pengumuman seleksi
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Uraian Tahapan
4. Penyampaian Dokumen
Penawaran

5.

6.
7.
8.

Pembukaan Dokumen
Penawaran administrasi dan
teknis (sampul I) dan
kualifikasi
Evaluasi administrasi dan
kualifikasi
Evaluasi teknis bagi yang
lulus evaluasi administrasi
Pembuktian kualifikasi

9.

Pengumuman hasil evaluasi
administrasi, teknis, dan
kualifikasi
10. Masa sanggah

11. Pembukaan Dokumen
Penawaran harga (sampul II)
bagi yang lulus evaluasi
teknis
12. Evaluasi sampul II
13. Klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga
14. Pembuatan BAHS
15. Usulan penetapan
pemenang
16. Penetapan pemenang
17. Pengumuman pemenang

Waktu
Disesuaikan dengan
kebutuhan dan paling
kurang 3 (tiga) hari kerja
setelah pemberian
penjelasan
Setelah masa penyampaian
Dokumen Penawaran
berakhir
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah pembuktian
kualifikasi;
Selama 2 (dua) hari kalender
setelah pengumuman hasil
evaluasi.
Jawaban sanggah paling
lama 7 (tujuh) hari kalender
dari tanggal diterimanya
pengajuan sanggah
Paling lama 1 (dua) hari
kerja setelah masa sanggah
berakhir atau setelah
jawaban sanggah (bila ada
sanggah)
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah negosiasi harga
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah klarifikasi
Paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah usulan penetapan
Paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah penetapan
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Uraian Tahapan
18. Penunjukan Penyedia

19. Penandatanganan Kontrak

Waktu
Paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah pengumuman
pemenang
Paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah
penunjukan Penyedia.

d. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi perorangan menggunakan
tahapan dan tata waktu sebagaimana pascakualifikasi 2 (dua)
sampul.
6. Klarifikasi dan/atau Negosiasi
a. Untuk tender, klarifikasi dilakukan oleh Pokja kepada calon
pemenang tender sebelum ditetapkan menjadi pemenang tender.
b. Untuk seleksi klarifikasi dan negosiasi dilakukan:
1) oleh Pokja kepada Penyedia setelah ditetapkan sebagai pemenang
seleksi;
2) terhadap penawaran pemenang dari segi teknis dan biaya.
c. Ketentuan klarifikasi dan negosiasi mengacu pada Bab IV huruf K
angka 8 dan 9.
7. Sanggahan Peserta Tender/Seleksi
Peserta tender/seleksi yang keberatan atas penetapan pemenang dapat
mengajukan sanggahan secara tertulis dengan mengacu pada
ketentuan BAB IV huruf L.
8. Penunjukan Pemenang Tender/Seleksi
a. Setelah masa sanggah berakhir atau tidak ada sanggahan yang
diterima, maka pejabat berwenang mengeluarkan SPPBJ sebagai
penunjukan pelaksana pekerjaan yang ditenderkan/diseleksikan.
b. Apabila pemenang tender/seleksi (urutan pertama) yang ditetapkan
sebagai Penyedia mengundurkan diri dan/atau tidak bersedia, maka
urutan kedua (apabila bila ada) ditetapkan sebagai Penyedia sesuai
harga penawaran yang bersangkutan, dengan ketentuan:
1) penetapan urutan kedua sebagai pemenang tersebut harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan penetapan dari pejabat yang
berwenang menetapkan pemenang tender/seleksi;
2) jaminan penawaran (apabila ada) urutan kedua masih berlaku,
sudah
diperpanjang
masa
berlakunya
atau
bersedia
memperpanjang masa berlakunya;
3) jaminan penawaran urutan pertama menjadi milik Perusahaan dan
dicairkan untuk disetorkan ke kas Perusahaan;
4) pemenang (urutan pertama) dicantumkan dalam daftar hitam sesuai
ketentuan Peraturan Direksi ini.
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(apabila ada) dapat ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan harga
penawaran Perusahaan yang bersangkutan. Ketentuan sebagaimana
tersebut pada huruf b. berlaku mutatis mutandis.
9. Penandatanganan Kontrak
Kontrak ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja sejak dikeluarkannya SPPBJ.
10. Lain-Lain
a. Larangan memberikan ganti rugi
Perusahaan dengan alasan apapun tidak memberikan ganti rugi
kepada peserta tender/seleksi apabila penawarannya ditolak atau
tender/ seleksi dinyatakan gagal.
b. Pengaduan
1) Peserta dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan
pada setiap tahapan tender/seleksi.
2) DPPA harus memberikan tanggapan/informasi atas setiap
pengaduan yang disampaikan peserta dan/atau masyarakat
sesuai dengan kewenangannya.
c. Jaminan dalam tender/seleksi umum berupa :
1) jaminan penawaran;
2) jaminan pelaksanaan;
3) jaminan uang muka (untuk PBJ yang menggunakan uang muka);
4) jaminan pemeliharaan (untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Lainnya);
5) sertifikat garansi (untuk pengadaan Barang).
B. Tender/Seleksi Terbatas
1. Umum
Tender/seleksi terbatas merupakan PBJ yang ditawarkan kepada pihak
terbatas dengan jumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran.
2. Kriteria
Jenis PBJ yang dapat diproses dengan cara tender/seleksi terbatas,
yaitu:
a. pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan
jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan diyakini
terbatas; atau
b. Jasa Konsultansi tertentu, seperti:
1) bidang penilai/apraisal;
2) bidang manajerial;
3) bidang pemeriksaan keuangan;
4) bidang lainnya terkait dengan pelaksanaan atau pemenuhan atas
Kontrak dengan pihak lain/pelanggan.
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a. Pengumuman dilakukan melalui situs resmi Perusahaan.
b. Undangan dilakukan dengan menyurati calon Penyedia, baik secara
langsung atau elektronik, dan diutamakan yang terdapat dalam DPP
sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan dan
dianggap mampu.
4. Prosedur Tender/Seleksi Terbatas
Prosedur tender/seleksi terbatas mengacu pada prosedur/metode
tender/seleksi umum.
C. Penunjukan Langsung
1. Pengertian
Penunjukan langsung merupakan PBJ yang dilakukan dengan
menunjuk langsung satu Penyedia atau penunjukan melalui beauty
contest.
2. Kriteria
a. Penunjukan langsung dilakukan untuk pengadaan Barang dan Jasa
yang memenuhi salah satu dari syarat/kriteria berikut:
1) Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan
dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset);
2) hanya terdapat 1 (satu) Penyedia yang dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai kebutuhan Perusahaan atau sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Barang dan Jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk
menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan
kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa
dimaksud;
4) apabila pelaksanaan PBJ yang menggunakan tender/seleksi
umum atau tender/seleksi terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan
dan tidak mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa yang
dibutuhkan, tidak ada pihak yang memenuhi kriteria, atau tidak
ada pihak yang mengikuti tender/seleksi (tender/seleksi dua kali
gagal);
5) Barang dan Jasa yang dimiliki oleh pemegang Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (warranty) dari
Original Equipment Manufacture;
6) untuk penanganan darurat dalam rangka keamanan, keselamatan
masyarakat dan aset strategis Perusahaan;
7) Barang dan Jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat
order) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan
tidak mengorbankan kualitas Barang dan Jasa;
8) untuk penanganan darurat akibat bencana alam, non-alam atau
sosial, baik yang bersifat lokal maupun nasional (fource mejure);
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kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan
yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
10) Penyedia merupakan BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/atau
Perusahaan Terafiliasi sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya
dapat dipertanggungjawabkan dan Barang dan Jasa yang
dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia yang
bersangkutan;
11) PBJ dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi
dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan
Pengawas;
12) Jasa Konsultansi yang tidak direncanakan sebelumnya untuk
menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan
pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda (termasuk
Jasa Konsultansi bidang hukum yang meliputi konsultasi
permasalahan hukum, advokasi dan/atau pendampingan oleh
pengacara, baik dalam rangka litigasi maupun non litigasi).
b. Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan dengan ketentuan Barang dan Jasa yang dibutuhkan
merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari
Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan dan dimungkinkan dalam
peraturan sektoral.
c. Dalam rangka penunjukan langsung perlu dilengkapi dengan
persetujuan/izin prinsip dari pejabat yang berwenang sesuai
kewenangannya berdasarkan Kepdir mengenai batas kewenangan
PBJ.
3. Undangan
Penunjukan langsung dilakukan dengan cara mengundang Penyedia
yang memenuhi kriteria sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan.
4. Prosedur Penunjukan Langsung
a. Tahapan dan jadwal penunjukan langsung dibedakan untuk:
1) penanganan darurat; dan
2) non penanganan darurat
b. Tahapan penunjukan langsung penanganan darurat meliputi:
1) Adanya penetapan keadaan darurat (oleh pihak berwenang/
pemerintah).
2) Persetujuan penggunaan anggaran dari Direksi atau dana
siaga/siap pakai untuk penanggulangan yang disediakan oleh
pemerintah.
3) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja
setelah mendapat persetujuan Direksi kepada Penyedia terdekat
yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, atau Penyedia lain
yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk
melaksanakan pekerjaan penanganan darurat tersebut.
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pengguna dan Penyedia, sementara proses dan administrasi
pengadaan dapat dilakukan secara simultan.
5) Untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,
proses dan administrasi penunjukan langsung dilakukan secara
simultan sebagai berikut:
a) opname pekerjaan di lapangan (apabila diperlukan);
b) penetapan jenis, spesifikasi dan volume pekerjaan serta waktu
penyelesaian pekerjaan;
c) penyusunan dan penetapan HPS;
d) penyampaian Dokumen Pemilihan kepada Penyedia;
e) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
f) penyusunan berita acara hasil Penunjukan Langsung;
g) penunjukan Penyedia.
6) Untuk Jasa Konsultansi, proses dan administrasi penunjukan
langsung dilakukan secara simultan sebagai berikut:
a) penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi TA serta waktu
penyelesaian pekerjaan;
b) penyusunan dan penetapan HPS;
c) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;
d) klarifikasi dan negosiasi;
e) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung (BAHPL);
f) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
c. Tahapan penunjukan langsung non penanganan darurat meliputi:
1) undangan kepada calon Penyedia terpilih dengan melampirkan
Dokumen Pemilihan;
2) pemasukan dokumen kualifikasi untuk Penyedia bukan dari DPP;
3) evaluasi kualifikasi;
4) pemberian penjelasan;
5) pemasukan Dokumen Penawaran;
6) evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan
harga;
7) penetapan pemenang;
8) penunjukan Penyedia.
d. Penyusunan jadwal pelaksanaan penunjukan langsung ditetapkan
oleh Panitia/Pokja.
e. Penunjukan langsung dilakukan dengan melakukan negosiasi aspek
teknis dan harga, agar diperoleh harga yang wajar dan secara teknis
dapat dipertanggungjawabkan.
5. Jaminan dalam penunjukan langsung:
a. jaminan uang muka, untuk semua pengadaan yang menggunakan
uang muka;
b. jaminan pelaksanaan, untuk Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi
dan Jasa Lainnya non penanganan darurat;
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Lainnya;
d. sertifikat garansi untuk pengadaan Barang.
D. Pengadaan Langsung
1. Pengertian
Pengadaan langsung merupakan pembelian terhadap Barang yang
terdapat di pasar yang nilainya didasarkan pada harga pasar, termasuk
dalam hal ini e-purchasing.
2. Kriteria
Kriteria Barang yang dapat diproses melalui pengadaan langsung
sebagai berikut:
a. pengadaan Barang rutin/non rutin dengan nilai sesuai batas
kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Kepdir mengenai batas
kewenangan PBJ;
b. pengadaan Barang yang terdapat dalam e-catalogue LKPP;
c. pembelian Barang melalui e-purchasing sampai dengan nilai 250 juta
dengan minimal 2 (dua) referensi harga ;
d. pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk keperluan operasional.
3. Metode Pengadaan Langsung
a. Pembelian langsung ke toko, supermarket, toko daring (online), ecommerce atau sejenisnya.
b. Pembelian langsung dengan membayar terlebih dahulu kepada
Penyedia.
c. Pembelian dengan membayar ketika Barang diterima.
d. Pengadaan melalui Penyedia sesuai ketentuan.
4. Ketentuan teknis pengadaan langsung dan dokumen pendukungnya
diatur dalam standar operasi prosedur (SOP).
E. Pengadaan Jasa Langsung
1. Kriteria
a. Pelaksanaan PBJ dengan metode pengadaan jasa langsung mengikuti
ketentuan berikut:
1) Berlaku untuk pengadaan jasa yang bersifat tidak kompleks,
dengan nilai sesuai Kepdir mengenai batas kewenangan PBJ.
2) Berlaku untuk Pekerjaan Konstruksi berskala kecil dengan
ketentuan:
a) untuk keperluan sendiri;
b) mempunyai risiko kecil;
c) menggunakan teknologi sederhana; dan/atau
d) dilaksanakan oleh Penyedia perseorangan dan UK.
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perorangan dan/atau UK tidak memenuhi kompetensi teknis yang
dipersyaratkan, maka dapat menggunakan Penyedia dalam DPP
sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan).
b. Dilarang melakukan pengadaan jasa langsung untuk memecah paket
pengadaan menjadi beberapa paket, dengan maksud menghindari
tender/seleksi umum.
2. Prosedur
a. Penyedia yang memenuhi kriteria sesuai bidang pekerjaan yang
dibutuhkan, diundang untuk mengikuti pengadaan jasa langsung.
b. Ketentuan teknis pengadaan jasa langsung diatur lebih lanjut dalam
SOP.
3. Jaminan
Jaminan yang diperkenankan untuk pengadaan jasa langsung meliputi:
a. jaminan uang muka, untuk jasa yang menggunakan uang muka;
b. jaminan pemeliharaan, untuk Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya.
F. Sayembara dan Kontes
1. Sayembara
Sayembara dilakukan untuk pengadaan Jasa Lainnya/Jasa
Konsultansi, dengan ketentuan:
a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya
dan metode pelaksanaan tertentu; dan
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
2. Kontes
Kontes dilakukan untuk pengadaan Barang, dengan ketentuan:
a. Barang yang diadakan merupakan hasil gagasan, kreatifitas dan
inovasi orisinil/industri kreatif dan budaya dalam negeri;
b. tidak mempunyai harga pasar; dan
c. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
3. Persyaratan Administrasi dan Teknis
a. Pokja dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan
Penyedia sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf G.
b. Persyaratan teknis disusun oleh tim/individu yang ahli dibidangnya.
c. Evaluasi administrasi dilakukan oleh Pokja dan evaluasi teknis
dilakukan oleh tim/individu yang ahli dibidangnya.
4. Pengumuman
a. Sayembara diumumkan di web Perusahaan untuk semua pekerjaan
yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
b. Isi pengumuman sekurang-kurangnya memuat:
1) nama dan alamat Pokja yang akan mengadakan sayembara atau
kontes;
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atau dikonteskan;
3) pagu anggaran/nilai paket dan rincian imbalan/hadiah;
4) ketentuan sayembara atau kontes;
5) tempat, hari, tanggal, dan waktu untuk menyampaikan proposal;
dan
6) kriteria pihak yang dapat mengikuti sayembara atau kontes.
5. Tim Juri atau Tim Ahli
a. Kriteria
1) Berjumlah gasal, minimal 3 (tiga) orang.
2) Mempunyai kompetensi/keahlian sesuai dengan pekerjaan atau
kegiatan yang disayembarakan atau dikonteskan;
3) terdiri dari gabungan unsur internal dan/atau eksternal
Perusahaan.
b. Prosedur
1) DPPA menyampaikan kebutuhan tim juri/tim ahli kepada
Pengguna dengan tembusan direktur terkait.
2) Pengguna menyampaikan usulan tim juri/tim ahli kepada direktur
terkait disertai dengan dasar pemilihan untuk mendapatkan
persetujuan.
3) Direktur terkait menetapkan tim juri/tim ahli dengan
mempertimbangkan usulan dari Pengguna.
6. Pemberian Penjelasan
a. Pokja beserta tim juri/tim ahli menjelaskan seluruh ketentuan
sayembara/kontes kepada peserta di tempat/media daring dan
waktu yang ditentukan dalam pengumuman.
b. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat
dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan peserta.
c. Pemberian penjelasan hanya dapat dihadiri oleh peserta yang
terdaftar.
d. Penjelasan yang diberikan kepada peserta berupa informasi
mengenai:
1) waktu, tempat dan cara memasukan proposal;
2) dokumen yang harus dilampirkan dalam proposal;
3) persyaratan sayembara atau kontes;
4) unsur-unsur yang dinilai oleh tim juri/tim ahli;
5) Kontrak yang akan digunakan (apabila diperlukan);
6) pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah; dan
7) hal-hal lain yang dianggap perlu.
e. Pemberian penjelasan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja
dan/atau tim juri/tim ahli, serta keterangan lainnya, dituangkan
dalam BAPP yang ditandatangani oleh anggota Pokja dan tim juri/tim
ahli yang hadir.
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teknis dilakukan oleh tim juri/tim ahli.
7. Prosedur Pemilihan
a. Metode penawaran menggunakan 1 (satu) sampul.
b. Metode kualifikasi menggunakan pascakualifikasi.
c. Metode evaluasi untuk:
1) sayembara, menggunakan sistem nilai.
2) kontes, menggunakan sistem gugur;
yang dilanjutkan dengan klarifikasi.
d. Peserta sayembara/kontes diutamakan perorangan dan UK.
e. Evaluasi administrasi dilakukan oleh Pokja, dan evaluasi teknis
dilakukan oleh tim juri/tim ahli, dengan memberi nilai terhadap
kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen sayembara/kontes.
f. Tim juri/tim ahli dalam kontes dapat memberikan masukan dalam
penyusunan HPS.
g. Tahapan pelaksanaan sayembara/kontes meliputi:
1) pengumuman;
2) pendaftaran dan pengambilan dokumen;
3) pemberian penjelasan dan penyusunan BAPP;
4) pemasukan proposal;
5) pembukaan proposal;
6) pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
7) pembuatan berita acara hasil sayembara/kontes;
8) penetapan pemenang;
9) pengumuman pemenang;
10) masa sanggah;
11) penunjukan Penyedia (SPPBJ);
12) penandatangan Kontrak.
h. Presentasi dimungkinan apabila diperlukan penjelasan mengenai:
1) perencanaannya;
2) metode pelaksanaanya; dan
3) hasil/produk akhirnya.
8. Jaminan
a. Pengadaan Barang melalui kontes tidak memerlukan jaminan.
b. Pengadaan Jasa Lainnya melalui sayembara tidak memerlukan
jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan.
c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan sayembara tidak memerlukan
jaminan
penawaran,
jaminan
pelaksanaan
dan
jaminan
pemeliharaan.
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1. Bentuk
a. Sebagai bentuk perusahaan, pekerjaan integrasi merupakan
perusahaan rekayasa yang bertanggungjawab terhadap desain,
melakukan pembelian terhadap barang-barang (equipment), untuk
kemudian melakukan pembangunan suatu plant atau perusahaan
yang melakukan pengorganisasian dari komponen-komponen
desainer, licensor, vendor, constructor, shipper, operator dan/atau
sekaligus pemilik (owner).
b. Dalam beberapa kondisi, pekerjaan terintegrasi berbentuk Joint
Operation (JO), yang masing-masing memiliki keahlian antara lain
dibidang perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengawasan,
pengujian atau operasional.
c. Sebagai bentuk Kontrak, pekerjaan terintegrasi merupakan Kontrak
pemenuhan kebutuhan suatu perusahaan untuk melaksanakan
Pekerjaan Konstruksi, mulai dari perencanaan, pengadaan,
pembangunan,
pengawasan,
pengujian
dan/atau
sampai
operasional. Pada bentuk ini owner sekaligus melakukan PBJ.
2. Model Kontrak Pekerjaan Terintegrasi
a. Kontrak berbasis kinerja (performance based contract), yaitu Kontrak
atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu yang dapat berupa
penggabungan paket pekerjaan yang biasanya dilakukan terpisah.
b. Kontrak rancang dan bangun (design and build), yaitu Kontrak yang
meliputi desain dan pembangunan.
c. Kontrak rancang bangun konstruksi, yaitu merupakan Kontrak yang
meliputi desain, pengadaan dan konstruksi.
d. Kontrak
rancang-bangun-operasi-pemeliharaan
(design-buildoperate-maintain),
yaitu
Kontrak
yang
meliputi
desain,
pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
e. Kontrak jasa pelayanan (service contract), yaitu Kontrak untuk
melayani kebutuhan layanan tertentu.
f. Kontrak pengelolaan aset (asset management service), yaitu Kontrak
untuk pengelolaan aset, agar aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan
secara optimal.
g. Kontrak operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance), yaitu
Kontrak yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu
aset yang dimiliki.
h. Kontrak terima jadi (Turnkey), yaitu kontrak dimana owner dalam
pekerjaan terintegrasi cukup memberikan kriteria keluaran (output)
yang diinginkan dan keterlibatannya dalam proyek sangat minimal,
karena Kontraktor akan mengurus segalanya mulai dari desain,
commissioning sampai pekerjaan selesai.
i. Gabungan dari beberapa jenis Kontrak di atas.
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Pekerjaan terintegrasi dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria
berikut:
a. Dari aspek Kebutuhan:
1) spesifikasi output tertentu;
2) berskala besar atau luas;
3) merupakan suatu obyek tempat memproses Barang dan Jasa dari
hulu hingga kehilir;
4) menggunakan teknologi canggih dari beberapa vendor yang
berbeda;
5) berisiko tinggi;
6) integrasi peran multi disiplin.
b. Dari aspek perikatannya merupakan Kontrak:
1) terintegrasi; atau
2) JO.
4. Tahapan Pemilihan
a. Pengguna dan DPK menentukan kebutuhan serta syarat-syarat dan
ketentuan (terms and conditions).
b. Direksi membentuk Pokja untuk pekerjaan terintegrasi.
c. Pokja mengumumkan rencana pemenuhan kebutuhan dengan
metode pekerjaan terintegrasi atau mengundang perusahaan
terintegrasi
(integrated
company)
yang
berminat
untuk
menyampaikan profil perusahaan (prakualifikasi).
d. Pokja mengumumkan siapa-siapa saja yang lolos dari prakualifikasi
dan berhak mengikuti proses tender terintegrasi dan melaksanakan
proses undangan untuk mengikuti pemilihan (invitation to bid).
e. Integrated company yang lolos diberikan penjelasan tentang konsep
desain dan output yang diinginkan.
f. Integrated company menyampaikan proposal teknis dan rencana
bagaimana merancang, membeli dan mengkonstruksi (technical
stage), yang memuat juga Front End Engineering Design. Apabila
integrated company berbentuk JO, maka perusahaan-perusahaan
yang terlibat di dalamnya terikat secara hukum.
g. Bagi perusahaan yang lolos harus menyampaikan proposal
komersial, estimasi biaya dan harga pembangunannya tersebut
(commercial stage).
h. Calon terbaik (tidak harus yang termurah) berdasarkan pada
penilaian/hasil
negosiasi
harga,
kualifikasi
teknis
dan
rencana/waktu, yang dimenangkan dalam pemilihan,
i. Penandatangan Kontrak.
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a. Klarifikasi dan/atau konfirmasi terhadap data, khususnya dilakukan
apabila ada keraguan atau penambahan data kualifikasi, dan dapat
dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi.
b. Calon Penyedia tidak pernah masuk daftar hitam Perusahaan, baik
secara korporasi maupun pemiliknya.
c. Tata cara prakualifikasi mengikuti ketentuan dalam BAB IV.
H. Swakelola
1. Kriteria
a. Swakelola dilakukan untuk salah satu pekerjaan berikut:
1) pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau
memanfaatkan kemampuan teknis SDM dan/atau peralatan
sepanjang sesuai dengan tugas pokok Perusahaan;
2) pekerjaan tidak diminati oleh Penyedia;
3) pekerjaan secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia akan
menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
4) pekerjaan memerlukan penanganan mendadak sehubungan
dengan kepentingan operasional yang tidak mungkin ditundatunda dan apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan
kerugian Perusahaan yang lebih besar;pekerjaan untuk proyek
percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat
dilaksanakan oleh Penyedia;
5) pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan/SOP
perusahaan, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem
tertentu;
6) pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Perusahaan;
7) pekerjaan industri kreatif (industri yang berasal dari pemanfaatan
kreatifitas, gagasan orisinil, ketrampilan serta bakat individu
untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan
melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta),
pekerjaan inovatif dan menyangkut budaya dalam negeri;
8) pekerjaan yang dikerjakan secara kontraktual yang tidak dapat
diselesaikan oleh Penyedia;
9) penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya
atau penyuluhan;
10) penelitian dan pengembangan dalam negeri.
b. Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun buku.
2. Pelaksanaan
Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan berikut:
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atau RKAPT. Apabila belum tercantum, harus mendapatkan
persetujuan dari pejabat yang berwenang.
b. Rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan disusun secara rinci
serta dijabarkan ke dalam rencana kerja harian, mingguan dan
bulanan.
c. Rencana total biaya disusun secara rinci dalam rencana biaya
mingguan dan bulanan.
d. Jadual
pelaksanaan
pekerjaan/kegiatan
disusun
dengan
mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/
kegiatan.
e. Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang, dan TA
yang diperlukan oleh pelaksana swakelola menggunakan metode
penunjukan langsung atau pengadaan langsung.
f. Jumlah TA dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen)
dari tenaga PJT I dalam pekerjaan tersebut.
g. Pembayaran upah tenaga kerja secara borongan hanya diberlakukan
bagi karyawan musiman dan tidak menggunakan daftar upah,
namun menggunakan SPK.
h. Pembayaran gaji TA tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan
Kontrak konsultan perorangan.
i. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari
dalam laporan harian.
j. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan dan kapasitas penyimpanan.
k. Pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan uang muka kerja/panjar,
dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan.
l. Pencapaian pekerjaan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap
minggu terhadap target fisik, serta dievaluasi setiap bulan agar dapat
diketahui dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang
dicapai.
m. Pencapaian pekerjaan non fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi
setiap bulan agar dapat diketahui dana yang dikeluarkan sesuai
dengan target yang dicapai.
3. Jaminan
Swakelola tidak memerlukan jaminan.
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PENGGUNAAN BARANG DAN JASA PDN
A. Ketentuan
1. Dalam pelaksanaan PBJ, Perusahaan mengutamakan penggunaan
PDN, rancang bangun dan perekayasaan nasional.
2. Pengutamaan penggunaan PDN dalam proses PBJ dilakukan sebagai
berikut:
a. ketentuan dan syarat penggunaan PDN dimuat dalam Dokumen
Pemilihan dan dijelaskan kepada semua peserta;
b. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang dan Jasa
produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang dan Jasa
yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan
c. dalam mempersiapkan PBJ, sedapat mungkin digunakan standar
nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
3. Direksi membentuk Tim TKDN guna monitor dan memastikan
penggunaan komponen dalam negeri dalam PBJ.
B. Penggunaan PDN
1. Penggunaan PDN dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri
pada setiap Barang dan Jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN.
2. PDN harus digunakan jika terdapat Penyedia yang menawarkan Barang
dan Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Nilai BMP merupakan
nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia,
memberdayakan UK melalui kemitraan, memelihara kesehatan,
keselamatan kerja dan lingkungan, memberdayakan lingkungan, serta
memberikan fasilitas pelayanan purnajual.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya diberlakukan
dalam PBJ apabila terdapat paling sedikit 1 (satu) produk dalam negeri
dalam Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa PDN dengan nilai TKDN
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), dan paling sedikit 2 (dua)
PDN dalam daftar inventarisasi Barang dan Jasa PDN dengan nilai
TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
4. Pelaksanaan PBJ hanya dapat diikuti oleh Barang dan Jasa PDN
sepanjang Barang dan Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis
yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan
hasil pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah.
5. Ketentuan dan tata cara penghitungan BMP dan TKDN merujuk pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Preferensi Harga PDN
1. Preferensi Harga untuk PDN diberlakukan dalam hal:
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lima persen);
b. PDN untuk Barang diberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua
puluh lima persen);
c. untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam
negeri diberikan preferensi harga paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima
persen).
2. Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
a. preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang dan Jasa adalah
TKDN dikalikan preferensi harga;
b. preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran
yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk
koreksi aritmatik;
c. perhitungan HEA adalah sebagai berikut:

HEA = Harga Evaluasi Akhir
KP
= Koefisien Preferensi (TKDN dikali preferensi tertinggi Barang
dan Jasa)
HP
= Harga Penawaran (harga penawaran yang memenuhi
persyaratan lelang dan telah dievaluasi)
3. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang
sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.
4. Pemberian preferensi harga tidak mengubah harga penawaran dan
hanya digunakan oleh Pokja untuk keperluan perhitungan HEA, guna
menetapkan peringkat pemenang tender/seleksi.
D. Tim TKDN
1. Tim melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan PDN
dalam PBJ untuk keperluan Perusahaan.
2. Tim segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat kuratif/
perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan PDN,
termasuk audit teknis (technical audit) berdasarkan Dokumen
Pemilihan dan Kontrak PBJ yang bersangkutan.
3. Tim TKDN melaporkan penggunaan PDN dalam PBJ secara berkala
setiap akhir semester kepada Direksi.
E. Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap PDN
1. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan adanya ketidaksesuaian
dalam penggunaan Barang dan Jasa PDN, Penyedia dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Daftar hitam dapat dikenakan apabila Penyedia ternyata dengan
sengaja memalsukan data komponen dalam negeri.
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PENGUTAMAAN UK
A. Umum
UK mempunyai kriteria sebagai berikut:
1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah).
B. Kriteria
UK yang dapat mengikuti PBJ di lingkungan Perusahaan harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan Perusahaan.
2. Bidang usahanya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
3. Memiliki izin usaha dari instansi terkait.
4. Diutamakan kepada UK yang menjadi mitra binaan Perusahaan dalam
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
C. Ketentuan Pengadaan
1. Dalam pelaksanaan PBJ, Perusahaan memaksimalkan penyediaan
paket-paket pekerjaan untuk UK.
2. Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, Perusahaan
mengarahkan dan menetapkan besaran PBJ untuk UK.
3. Perluasan peluang UK melalui PBJ ditetapkan sebagai berikut:
a. Perusahaan membuat RUP dengan sebanyak mungkin menyediakan
paket-paket pekerjaan bagi UK serta koperasi kecil;
b. nilai paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah), diperuntukan bagi UK, kecuali untuk paket pekerjaan yang
menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UK
dan/atau pengadaan yang kurang/tidak diminati UK;
c. pada tender ulang Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah) diikuti oleh non-UK, maka UK tersebut diberikan
preferensi harga sebesar 5% (lima persen) pada penawarannya
(preferensi harga yang dimaksud adalah anggapan bahwa penawaran
UK menjadi lebih rendah dibandingkan penawaran aktualnya dan
digunakan hanya sebagai harga evaluasi).

- 72 4. Jika Penyedia yang ditunjuk adalah Penyedia dari UK, maka dalam
Kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus
dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang
diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
5. Jika Penyedia berstatus non-UK dan nilai Kontrak di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka:
a. Penyedia diharuskan untuk bekerjasama dengan Penyedia UK antara
lain dengan mensubkontrakkan pekerjaan (apabila memungkinkan)
dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang
berwenang;
b. kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama, namun pekerjaan sederhana dan tidak
memerlukan keahlian khusus;
c. dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan; dan
d. Penyedia tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan
keseluruhan pekerjaan.
6. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka Kontrak akan batal
dan Penyedia dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam.
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E-PROCUREMENT
A. Ketentuan
1. E-Procurement dilakukan dengan cara:
a. tender/seleksi secara elektronik (e-tendering); atau
b. pembelian secara elektronik (e-purchasing).
2. E-Procurement bertujuan untuk:
a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
3. Pelaksanaan E-Procurement memperhatikan UU 11/2008.
B. E-Tendering
Ketentuan dalam e-tendering:
1. E-tendering dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua
Penyedia yang terdaftar pada sistem E-Procurement (web E-Procurement
Perusahaan) dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam
waktu yang telah ditentukan.
2. Proses E-tendering dilaksanakan mulai dari pengumuman PBJ sampai
dengan pengumuman pemenang.
3. Penyedia mengambil Dokumen Pemilihan dengan mengunduh dari web
E-Procurement Perusahaan dan tidak perlu hadir dalam pembukaan
penawaran.
4. Dalam hal web E-Procurement Perusahaan mengalami gangguan pada
saat proses e-tendering setelah pendaftaran, maka proses selanjutnya
dapat dialihkan ke tender/seleksi manual.
C. E-purchasing
E-purchasing dimaksudkan agar proses pembelian Barang dapat berjalan
lebih efisien baik dari sisi biaya maupun waktu.
1. E-purchasing dilakukan dengan cara pembelian Barang melalui platform
digital atau web e-market.
2. E-purchasing dibatasi untuk pembelian barang dengan nilai paling besar
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan 2 (dua)
referensi.
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DAFTAR HITAM
A. Ketentuan
1. Sanksi daftar hitam merupakan upaya terakhir selain upaya hukum
dalam hal pemberian sanksi kepada peserta pemilihan/Penyedia yang
tidak profesional dalam melakukan usahanya melayani kebutuhan
Barang dan Jasa di Perusahaan.
2. Pejabat yang berwenang menetapkan sanksi daftar hitam adalah DU,
atas usulan:
a. Kepala DPPA, apabila terjadi pada saat pemilihan; dan
b. penanggungjawab pekerjaan (Sekper/MU/Kadiv), apabila terjadi
pada saat pelaksanaan pekerjaan.
B. Pelaksanaan Sanksi Daftar hitam
1. Sanksi daftar hitam diberikan apabila:
a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/
tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam
Dokumen Pemilihan;
b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan
peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
c. peserta pemilihan terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan
Penyedia;
d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak
dapat diterima Pokja;
e. pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri
sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat
diterima oleh pejabat yang berwenang;
f. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan
pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh
pejabat yang berwenang yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia;
atau
g. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan
sebagaimana mestinya.
2. Masa berlaku daftar hitam:
a. peserta pemilihan yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan angka 1. huruf a, huruf b, atau huruf c,
dikenakan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;
b. peserta pemilihan yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan angka 1. huruf d, dikenakan sanksi
daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
c. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
angka 1. huruf e, huruf f, atau huruf g, dikenakan sanksi daftar hitam
selama 1 (satu) tahun.
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1. Penetapan sanksi daftar hitam dilakukan melalui tahapan yang
meliputi:
a. pengusulan;
b. pemberitahuan;
c. keberatan;
d. permintaan rekomendasi; dan
e. pemeriksaan usulan; dan
f. penetapan.
2. Tahapan Pengusulan
a. dalam hal diketahui/ditemukan adanya perbuatan peserta
pemilihan/ Penyedia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf
B angka 1, maka penanggung jawab pekerjaan/Kepala DPPA
melakukan pemeriksaan dengan cara penelitian dokumen dan
klarifikasi kepada pihak terkait yang terlibat;
b. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh
penanggung jawab pekerjaan/Kepala DPPA, peserta pemilihan/
Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;
c. dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan
pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia
menandatangani BAP, BAP cukup ditandatangani oleh penanggung
jawab pekerjaan/Kepala DPPA;
d. penanggung jawab pekerjaan/Kepala DPPA menyampaikan usulan
penetapan sanksi daftar hitam kepada DU paling lambat 3 (tiga) hari
setelah BAP ditandatangani atau dapat diganti dengan
dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar
usulan;
e. usulan sanksi daftar hitam paling sedikit memuat:
1) identitas peserta pemilihan/Penyedia;
2) data paket pekerjaan;
3) perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/
Penyedia;
4) BAP atau dokumen/bukti lain; dan
5) bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan
lain- lain).
3. Tahapan Pemberitahuan
a. Penanggung jawab pekerjaan/Kepala DPPA menyampaikan
tembusan/salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam
kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan
waktu penyampaian usulan penetapan sanksi daftar hitam ke DU.
b. Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan sanksi
daftar hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dapat dilakukan
melalui e-mail, jasa pengiriman atau diantar langsung.
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a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan
penetapan sanksi daftar hitam dapat mengajukan surat keberatan
kepada DU dengan menyampaikan tembusan ke SPI.
b. Penyampaian keberatan harus disertai bukti pendukung paling
lambat diajukan 5 (lima) hari kalender sejak tembusan surat
usulan penetapan sanksi daftar hitam diterima oleh peserta
pemilihan/ Penyedia.
5. Tahapan Permintaan Rekomendasi
a. Dalam hal diperlukan, DU dapat meminta rekomendasi kepada SPI
berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam dari
penanggung jawab pekerjaan/Kepala DPPA dan/atau keberatan
dari peserta pemilihan/Penyedia.
b. SPI menindaklanjuti permintaan rekomendasi DU, dengan cara
melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada penangung
jawab pekerjaan/Kepala DPPA, Pokja, peserta pemilihan/Penyedia
dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
c. Rekomendasi SPI disampaikan kepada DU paling lambat 10
(sepuluh) hari sejak permintaan rekomendasi diterima.
6. Tahapan Penetapan
a. DU menetapkan sanksi daftar hitam berdasarkan usulan
penetapan sanksi daftar hitam dan/atau rekomendasi SPI.
b. Dalam hal terdapat hasil temuan auditor eksternal yang
merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan sanksi
daftar hitam, DU dapat menetapkan sanksi daftar hitam
berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan auditor eksternal.
c. Berdasarkan penetapan sanksi daftar hitam oleh DU, DPPA
mengumumkan pada web Perusahaan dengan menyebutkan nama
dan alamat perusahaan, NPWP, pemilik, pengurus, jangka waktu dan
alasan dikenakan sanksi daftar hitam.
D. Pemberlakuan Sanksi Daftar Hitam
1. Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut
(nonretroaktif).
2. Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan
pekerjaan lain, jika Kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum
pengenaan sanksi.
3. Sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan
berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan.
4. Sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan
perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan
kantor pusat perusahaan.
5. Sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak
berlaku untuk anak perusahaan.
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berlaku untuk perusahaan induk.
7. Ketentuan sanksi daftar hitam tidak berlaku apabila:
a. kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan;
b. bertentangan dengan putusan pengadilan yang mengikat (inkracht).
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PENGADAAN TANAH/BANGUNAN
A. Umum
1. Pengadaan tanah/bangunan oleh Perusahaan terdiri dari:
a. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (PTKU).
b. Pengadaan Tanah/Bangunan untuk kepentingan Perusahaan (PT/
BKP).
2. PTKU
Rujukan peraturan perundang-undangan:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Pokok Agraria (UU 5/1960);
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
d. Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) pada masing-masing wilayah pemerintahan daerah.
3. Dalam melaksanakan PTKU perlu memperhatikan hal-hal berikut:
a. Rencana pengadaan tanah telah disetujui dalam RKAP dan sesuai
dengan RTRWpada lokasi yang akan dipilih.
b. Lokasi tanah yang dipilih harus bebas dari sengketa.
c. Proses pengadaan harus melalui musyawarah untuk mufakat
termasuk besaran/bentuk ganti ruginya.
d. Apabila dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak
musyawarah diadakan tidak tercapai mufakat, Panitia Pengadaan
Tanah (PPT) harus mencari lokasi lain.
e. Bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud pada huruf c. dapat
berupa:
1) uang;
2) tanah/bangunan pengganti;
3) pemukiman kembali;
4) gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti rugi sebagaimana
dimaksud pada angka 1) 2) dan 3); dan/atau
5) bentuk pengganti lain yang disetujui oleh para pihak.
f. Perhitungan besaran ganti rugi didasarkan pada:
1) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan
memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian PPT;
2) nilai jual tanah/bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah/
Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP)/lembaga penilai independen
yang di bidang bangunan;
3) nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah/
KJPP/lembaga penilai independen di bidang pertanian;
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5) penilaian dari satu atau lebih KJPP/lembaga penilai indepeden.
B. PT/BKP
1. Umum
a. PT/BKP merupakan kegiatan untuk mendapatkan tanah dan/atau
dengan cara membeli atau cara lain yang disepakati oleh Perusahaan
dengan pihak lain untuk kepentingan usaha Perusahaan.
b. PT/BKP dimaksudkan untuk kegiatan usaha, kantor dan rumah
dinas Perusahaan, dan tidak untuk spekulasi.
2. Rujukan peraturan perundang-undangan:
a. UU 5/1960;
b. Peraturan
Daerah
mengenai
RTRW
di
masing-masing
Kabupaten/Kota.
3. Dalam melaksanakan PT/BKP perlu memperhatikan hal-hal berikut:
a. Rencana pengadaan tanah/bangunan telah disetujui dalam RKAP
dan sesuai dengan RTRW pada lokasi yang akan dipilih.
b. Lokasi tanah/bangunan yang dipilih harus bebas dari sengketa.
c. Proses pengadaan harus melalui negosiasi/musyawarah untuk
kesepakatan/mufakat termasuk besaran nilai/harga atau bentuk
kompensasi lainnya.
d. Apabila dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak
negosiasi/musyawarah diadakan tidak tercapai sepakat/mufakat,
PPT harus mencari di lokasi lain.
e. Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf c. dapat
berupa:
1) tanah/bangunan pengganti;
2) bentuk lainnya yang disetujui oleh para pihak.
f. Perhitungan besaran nilai/harga atau kompensasi, mengikuti
ketentuan pada butir B. 2. f.
C. Biaya
1. Biaya yang timbul dari PTKU dan/atau PT/BKP dibukukan sebagai nilai
perolehan investasi sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku di
Perusahaan.
2. Biaya yang timbul terdiri dari:
a. harga transaksi atau pembayaran tanah, bangunan, tanaman, dan/
atau benda-benda lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah/
bangunan;
b. biaya penurunan, pengalihan dan pengurusan hak;
c. pajak-pajak
yang
ditimbulkan
akibat
dari
pengadaan
tanah/bangunan;
d. biaya perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
gangguan, lokasi, dan pengesahan rencana tapak tanah dan lain-lain;
e. biaya penyiapan atau pematangan tanah;
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f. biaya operasional PPT, antara lain biaya honorarium (PPT,
narasumber dan lainnya), pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak,
fotokopi/penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang
yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah/bangunan, biaya
keamanan, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan
tanah/bangunan, yang ditetapkan oleh DU dengan Keputusan
Direksi.
D. PPT
1. Dalam rangka PTKU dan/atau PT/BKP, DU membentuk PPT yang
keanggotaan, tugas dan tanggungjawabnya ditetapkan dengan
Keputusan Direksi.
2. PPT berjumlah gasal, 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang dengan
komposisi sebagai berikut:
a. ketua;
b. anggota yang terdiri dari unsur unit yang menangani hukum, teknis,
keuangan, dan aset;
c. tenaga ahli eksternal (apabila diperlukan).
3. Ketua dan anggota PPT harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a. memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab, kualifikasi dan
kemampuan manajerial untuk melaksanakan tugas;
b. dapat bertindak tegas dan tidak pernah terlibat KKN;
c. profesional dan independen;
d. menandatangani pakta integritas.
E. Pelaporan
1. PPT wajib melaporkan proses PTKU dan/atau PT/BKP kepada Direksi
dengan tembusan kepada Kepala SPI.
2. Direksi melaporkan perkembangan proses pengadaan tanah kepada
Kementerian BUMN melalui Dewas sesuai ketentuan yang berlaku.
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PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
A. Penilaian Terhadap Kinerja Penyedia
1. Penilaian Penyedia dilakukan oleh:

a. DPPA selama proses tender/seleksi;
b. Pengguna selama pelaksanaan pekerjaan.
2. Penilaian kinerja dapat dilakukan berdasarkan:
a. dilihat dari respon terhadap permintaan penawaran harga;
b. seringnya (frekuensi) memenangkan pelelangan, tanggung jawab
dalam pelaksanaan Kontrak dan sebagainya.
3. Penyedia diberikan nilai/kinerja negatif apabila:
a. Terbukti berupaya untuk mempengaruhi pejabat yang berwenang,
Pokja dan/atau Panitia.
b. Sengaja bersekongkol dengan Penyedia yang lain untuk mengatur
harga penawaran, dengan memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua)
indikasi berikut:
1) adanya kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja,
bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau
spesifkasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau
dukungan teknis;
2) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia yang berada dalam 1
(satu) kendali;
3) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain
kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
4) seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan
nomor seri yang berurutan.
c. Terbukti membuat dan/atau menyampaikan dokumen palsu
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan pelelangan.
d. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan
tidak bertanggung jawab.
e. Setelah ditunjuk, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima.
f. Setelah ditunjuk, mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamanya
kepada pihak lain.
4. Penyedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman
ini.
B. Penilaian Terhadap Kinerja PBJ
1. Kinerja pengadaan dapat diukur antara lain berdasarkan rasio antara

target hasil pengadaan dibandingkan dengan aktual pelaksanaan
kegiatannya.
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pengukuran kinerja pengadaan, antara lain sebagai berikut:
a. Kinerja Efisiensi:
1) Mengurangi biaya pelaksanaan pengadaan.
2) Mempercepat waktu pelaksanaan pengadaan.
3) Mengurangi jumlah personil yang melaksanakan pengadaan.
b. Kinerja Efektifitas:
1) Mendapatkan harga barang yang sesuai harga pasar.
2) Mengoptimalkan jumlah Barang yang dibutuhkan.
3) Meningkatkan kualitas Barang.
4) Mempercepat waktu pengiriman.
c. Kinerja Kualitas:
1) Mengurangi
Penyedia
yang
tidak
memenuhi
kualifikasi/kompetensi tertentu.
2) Menurunkan pemborosan biaya pengadaan.
3) Mengurangi pemborosan waktu pengadaan.
4) Menurunkan terjadinya praktek KKN di antara calon peserta
lelang.
5) Mengurangi jumlah sanggahan yang muncul.
6) Mengurangi jumlah tender/seleksi yang gagal.
7) Mengurangi jumlah calon peserta yang terkena daftar hitam.
8) Mengurangi tingkat kesalahan prosedur akibat ketidakmampuan
DPPA.
9) Mengurangi jumlah Barang yang harganya di atas HPS.
10) Mengurangi jumlah Barang yang tidak sesuai dengan jadual
pengiriman.
11) Mengurangi jumlah Barang yang tidak sesuai kebutuhan (di luar
spesifikasi).
12) Mengurangi jumlah keluhan pengguna langsung terhadap Barang.
13) Mengurangi jumlah pemenang yang mengingkari Kontrak atau
wanprestasi.
d. Kinerja Penganggaran:
1) Meningkatkan penghematan biaya pengadaan.
2) Mendapatkan Barang dengan harga penawaran tidak melebihi
pagu anggaran.
3) Meningkatkan penghematan anggaran belanja untuk pengadaaan.
3. Kriteria di atas mencakup kinerja pada tahap persiapan sampai tahap
pelaksanaan. Masing-masing kriteria ini kemudian diberikan bobot
kepentingan dan diukur kinerjanya (dengan model skor) untuk
dijadikan satu penilaian total kinerja pengadaan. Jika total skor kinerja
masih buruk, maka dapat ditentukan kriteria apa saja yang
menyebabkan penurunan nilai kinerja pengadaan secara signifikan.
Selanjutnya melalui hasil analisis kinerja ini dapat dipertimbangkan
kriteria-kinerja apa saja yang memiliki potensi tinggi (bobot tinggi) yang
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pengadaan.
C. Pengawasan Melekat
1. Pengawasan melekat dilakukan oleh setiap atasan struktural dan
fungsional atas aspek teknis maupun administrasi sesuai dengan
sasaran kerja, waktu, kewenangan, dan tanggung jawab berdasarkan
ketentuan dan peraturan yang berlaku sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan, sampai dengan penyelesaiannya, baik secara fisik
maupun kewajaran harga.
2. Pimpinan unit kerja wajib melakukan pengawasan melekat secara
intensif terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas pengadaan.
3. Dalam pelaksanaan pengawasan melekat perlu memperhatikan
masukan dari pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat,
sehingga menjadikan pengawasan melekat sebagai salah satu unsur
pengendalian intern yang efektif dalam Perusahaan.
4. Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah
Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian
keuangan Perusahaan dan/atau negara.
D. Pengawasan Fungsional
1. Pengawasan fungsional terhadap PBJ dilakukan oleh SPI maupun
2.

3.

4.
5.
6.
7.

lembaga pengawasan ekstern.
Pengawasan dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari
pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang tumpang tindih,
melalui mekanisme koordinasi perencanaan kegiatan pengawasan dan
pemeriksaan diantara pengawas fungsional intern dan ekstern.
Pengawasan fungsional intern terhadap PBJ dilakukan sejak tahap
perencanaan (pre-audit), tahap pelaksanaan sampai dengan tahap
penyelesaian (current audit), tahap setelah penyelesaian (post-audit), dan
bilamana diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan khusus
(investigatif).
Pengawasan fungsional oleh lembaga eksternal dilakukan sesuai
dengan ketentuan/prosedur yang berlaku.
SPI sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang
dianggap beralasan.
Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh SPI dilaporkan
kepada Direksi.
Apabila terdapat unsur yang patut diduga berindikasi KKN, SPI wajib
melakukan pemeriksaan khusus atas perintah DU. Hasil pemeriksaan
dilaporkan kepada DU sebagai salah satu dasar tindakan lebih lanjut.

E. Tindak Lanjut Pengawasan
1. Tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah

diindentifikasi dalam pelaksanaan pengawasan dapat berupa:
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SDM, maupun prosedur;
b. koreksi/penggantian kerugian atas terjadinya penyimpangan yang
merugikan keuangan Perusahaan;
c. pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak
terkait, baik petugas pelaksana maupun Penyedia terhadap
ketentuan dan prosedur PBJ berdasarkan bukti-bukti yang ada dari
hasil temuan/ hasil audit oleh lembaga pengawasan intern/ekstern;
d. pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan
dinilai patut mendapat penghargaan sehubungan dengan proses PBJ.
2. Sanksi dapat diberikan kepada pejabat yang berwenang, petugas
pelaksana, DPPA maupun siapa saja yang terbukti melakukan
pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang ada dari temuan hasil audit
oleh lembaga pengawasan intern/ekstern yang berupa:
a. sanksi administrasi berdasarkan peraturan Perusahaan;
b. sanksi tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
c. sanksi perdata sesuai dengan KUHPer, menurut kesepakatan
bersama, atau keputusan pengadilan, termasuk penyetoran kembali
pengenaan denda, pemotongan pembayaran, dan sebagainya;
d. pengaduan/laporan perkara pidana kepada instansi yang berwenang.
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut
a. Tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan setelah diyakini
terdapat penyimpangan dan diperoleh cara untuk mengatasinya.
Demikian juga apabila diyakini adanya prestasi yang dinilai patut
mendapatkan penghargaan.
b. Pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewenangan dan tanggung
jawab dari pejabat yang berwenang, kecuali tindak lanjut tersebut
berada di luar batas kewenangannya.
c. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan bukan menjadi
kewenangan atasan yang bersangkutan, maka atasan tersebut wajib
melaporkan kepada atasannya atau kepada pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tindak lanjut.
d. Tindak lanjut harus dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya oleh
SPI guna memperoleh keyakinan bahwa tindak lanjut tersebut
mencapai sasaran yang tepat.
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PENUTUP

lebih lanjut terkait dengal Peraturan Direksi ini ditetapkan
dalem Keputusan Direksi dan/atau SOP.

1. Ketentua-n

2. Dalam keadaan tertentu/khusus yang mendesaft, Direksi secara kolektif
dapat membuat diskresi yang berbeda dari ketentuan dalam Peraturan

Direksi ini terkait dengan keadaan tertentu/ khusus dimaksud untuk
jangka waktu yang terbatas, sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Direktur Utama
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia,
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