
 
 
 
 
 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA 
PROVINSI MALUKU 

 
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 

NOMOR  8  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
KABUPATEN MALUKU TENGGARA 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 
 

Menimbang  :  a. bahwa agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilaksanakan 
secara efektif dan efisien serta dapat dilaksanakan sesuai 
prinsip prinsip pengadaan barang/jasa, perlu menetapkan 
pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah 
Kabupaten Maluku Tenggara; 

 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku 
Tenggara tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara; 

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah 
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

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

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang 

SALINAN 



2 
 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang 
Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah 
Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran 
Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 264); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95); 

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

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor  70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 
tentang Sistem Manajemen Mutu; 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011  
tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Jasa 
Konsultasi; 

16. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (RUP); 

17. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 Tentang Pengadan Barang Dan Jasa Pemerintah;  

18. Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 20012 tentang 
e_Purchasing; 

19. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 20012 tentang 
e_tendering; 
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MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU 
TENGGARA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara. 
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara. 
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/ 
Barang. 

4. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang dapat melaksanakan kegiatan 
pengadaan barang/jasa. 

5. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah Bagian Perekonomian dan 
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. 
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 

BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara. 

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara. 

9. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah Kepala Bagian 
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara. 

10. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. 
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan 

Layanan Umum Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. 
14. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD/Unit 
Kerja yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 

15. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang dan/atau jasa milik negara/daerah di masing-masing SKPD/Unit Kerja. 

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran SKPD/Unit Kerja. 

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
ditetapkan Bupati untuk menggunakan APBD. 

18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

19. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi 
pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di 
Kabupaten Maluku Tenggara. 
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20. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah panitia pengadaan barang/jasa yang 

diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa 
sebelum Bupati membentuk Unit Layanan Pengadaan. 

21. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang diangkat oleh PA/KPA 
untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

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

23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 
aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan 
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
organisasi. 

24. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. 

25. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan 
tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa. 

26. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Maluku Tenggara yang 
selanjutnya disingkat LPSE Kabupaten Maluku Tenggara adalah unit kerja yang 
dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa 
secara elektronik. 

27. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 
atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

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

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

30. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam satu sistem tata kelola yang 
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 
segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. 

31. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, 
gagasan orisinal, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan 
kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan 
daya kreasi dan daya cipta. 

32. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari 
Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan 
barang/jasa. 

33. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, 
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD/Unit Kerj sebagai penanggung 
jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 

34. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh 
ULP/Panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa yang memuat informasi dan 
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan 
barang/jasa. 

35. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 
perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana 
swakelola. 

36. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik 
yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang 
dikelola oleh LKPP. 

37. Website www.malukutenggarakab.go.id adalah website resmi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 
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38. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat adalah papan pengumuman pada 

masing-masing SKPD dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan 
Pemerintah Daerah Maluku Tenggara. 

39. Laporan proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah laporan proses 
pelelangan/seleksi, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan 
langsung, sayembara atau kontes dari pengumuman hingga penetapan 
pemenang yang dibuat oleh pejabat/panitia pengadaan. 

40. Laporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan adalah laporan perkembangan 
pekerjaan/paket pekerjaan, penyerapan anggaran dan hambatan yang 
dihadapai, yang dibuat oleh PPK. 
 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGUP 

 
Pasal 2 

(1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada SKPD/Unit 
Kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pengaturan lebih lanjut 
tentang peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Daerah. 

 
Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/Jasa di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber 
dari APBN/APBD. 

 
Pasal 4 

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui: 
a. Swakelola; dan/atau 
b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

(2) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: 
a. Barang; 
b. Pekerjaan Konstruksi; 
c. Jasa Konsultasi; dan 
d. Jasa Lainnya. 

 
Pasal 5 

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a.  Efisien; 
b.  Efektif; 
c.  Transparan; 
d.  Terbuka; 
e.  Bersaing; 
f.  Adil/Tidak Diskriminatif; dan 
g.  Akuntabel. 
 

Pasal 6 
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus 
mematuhi etika sebagai berikut: 
a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan 
Barang/Jasa; 

b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen 
Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk 
mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; 
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d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan 

sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; 
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak 

yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses 
Pengadaan Barang/Jasa; 

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan 
negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi 
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan 

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

 
 

BAB III 
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA 

 
Bagian Kesatu 

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa 
 

Pasal 7 
(1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia 

Barang/Jasa terdiri atas: 
a. PA/KPA; 
b. PPK; 
c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan 
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

(2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri 
atas: 
a. PA/KPA; 
b. PPK; 
c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan 
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) 
dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran. 

(4) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

(5) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

 
Bagian Kedua 

Pengguna Anggaran 
 

Pasal 8 
(1) PA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: 

a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 
b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan; 
b. Paling kurang di website K/L/D/I; 
c. Menetapkan PPK; 
d. Menetapkan Pejabat Pengadaan; 
e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 
f. Menetapkan: 

1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung 
untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 



7 
 

2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung 
untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

g. Mengawasi pelaksanaan anggaran; 
h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, 

dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan 
j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan 

Barang/Jasa. 
(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dalam hal diperlukan, PA dapat: 
a. Menetapkan tim teknis; dan/atau 
b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui 

Sayembara/Kontes. 
 

Bagian Ketiga  
Pejabat Pembuat Komitmen 

 
Pasal 9 

PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 
a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 
3) rancangan Kontrak. 

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah 

Kerja (SPK)/surat perjanjian; 
d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 
e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada 

PA/KPA; 
g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan 

Berita Acara Penyerahan; 
h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan 

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa; 
j. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dalam hal diperlukan, PPK dapat: 
1) Mengusulkan kepada PA/KPA: 

a) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau 
b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan. 

2) Menetapkan tim pendukung; 
3) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk 

membantu pelaksanaan tugas ULP; dan 
4) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia 

Barang/Jasa. 
k. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan 

Pengadaan Barang/Jasa. 
 

Bagian Keempat 
Unit Layanan Pengadaan 

 
Pasal 10 

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja 
ULP. 
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(2) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh 

tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis. 
(3) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
a. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas; 
b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan; 
c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok 

Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; 
d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; 
e. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan 

kompetensi yang dipersyaratkan; dan 
f. Menandatangani Pakta Integritas. 

(4) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan 
meliputi: 
a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
b. Menetapkan Dokumen Pengadaan; 
c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 
d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan 
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE 
untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

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

f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran 
yang masuk; 

g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 
1) Menjawab sanggahan; 
2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

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

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

3) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan 
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 

4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan 
5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP. 

(5) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi: 
a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 
b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;  
c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan 

melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; 
d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala 
Daerah/ Pimpinan Institusi; 

e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; 
f. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai 

dengan beban kerja masing masing Kelompok Kerja ULP; dan 
g. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di 

ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN. 

(6) Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat 
mengusulkan kepada PPK: 
a. Perubahan HPS; dan/atau 
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b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 
(7) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan 

keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan 
tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta. 

 
Bagian Kelima 

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
 

Pasal 11 
(1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
(2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, 

baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. 
(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima 

Hasil Pekerjaan pada institusi lain, Pengguna APBN/APBD atau Kelompok 
Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri. 

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan 
kewenangan untuk: 
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 
b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui 

pemeriksaan/pengujian; dan 
c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. 

(5) Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas; 
b. Memahami isi Kontrak; 
c. Memiliki kualifikasi teknis; 
d. Menandatangani pakta integritas; dan 
e. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. 

(6) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memberikan pertanggungjawaban penerimaan hasil pekerjaan pengadaan 
barang/jasa kepada PA/KPA. 

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

(8) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh PA/KPA. 
(9) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultasi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan 
Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan. 

 
Bagian Keenam  
Penyedia Barang 

 
Pasal 12 

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan 

kegiatan/usaha;  
b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk 

menyediakan Barang/Jasa; 
c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa 

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan 
pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub Kontrak; 

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia 
Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 
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e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang 
diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

f. Rekanan harus menjamin perlindungan bagi tenaga kerja dengan wajib 
mendaftarkan atau mengiksertakan tenaga kerja untuk menjadi peserta 
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (PBJS), tanda bukti keikutsertaan 
tenaga kerja adalah kartu tanda anggota BPJS; 

g. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia 
Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan 
yang memuat persentase kemitraan dan memiliki kemampuan pada bidang 
pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil 
serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non 
kecil; 

h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk 
Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; 

i. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan 
Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank; 

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

SKP = KP – P 
KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: 

1) Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan 
sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan 

2) Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan 
sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. 

P  = Jumlah paket yang sedang dikerjakan. 
N  = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat 

bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
 k. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak 

sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama 
perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan 
dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; 

 l. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 
telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta 
memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), 
PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 
3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan; 

 m. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; 
 n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam; 
 o. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa 

pengiriman; dan 
 p. Menandatangani Pakta Integritas. 
(2) Dengan tetap mengedepankan prinsip–prinsip pengadaan dan kaidah bisnis 

yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari 
ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l. 

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

(4) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa, kecuali yang 
bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I. 

(5) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan 
kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa. 
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BAB III 
PERSIAPAN PENGANGGARAN 

 
Bagian Kesatu 

Rencana Umum Pengadaan  
 

Pasal 13 
(1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan 

kebutuhan SKPD masing-masing. 
(2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh 

SKPD itu sendiri; dan/atau 
b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai 

berdasarkan kerja sama antar SKPD secara pembiayaan bersama (co-
financing), sepanjang diperlukan. 

(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan kegiatan sebagai 
berikut: 
a. Mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPD; 
b. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan 

Barang/Jasa; 
c. Menetapkan kebijakan umum tentang: 

1) Pemaketan Pekerjaan; 
2) Cara Pengadaan Barang/Jasa; dan 
3) Pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 

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

a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; 
b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan; 
b. Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan 
c. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 

 
 

Pasal 14 
(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD untuk Tahun 

Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus 
diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan. 

(2) SKPD menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi: 
a. Honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim 

teknis, tim pendukung dan staf proyek; 
b. Biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman 

ulang; 
c. Biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan 
d. Biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. 
(3) SKPD menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya. 
(4) SKPD dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait 

honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai 
masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Bupati. 

 
 

Pasal 15 
(1) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa harus diverifikasi terlebih dahulu oleh 

Inspektorat sebelum ditetapkan oleh DPRD sebagai akses untuk menginput 
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Rencana Umum Pengadaan pada aplikasi sistim informasi Rencana Umum 
Pengadaan di website LPSE Kabupaten. 

(2) PA membuat Surat Tugas Penunjukan Admin RUP, untuk mendapatkan akun 
user ID dan password dari LPSE Kabupaten.  

(3) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE 
Kabupaten Maluku Tenggara secara terbuka kepada masyarakat luas setelah 
rencana kerja dan anggaran SKPD disetujui oleh DPRD: 
a. PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka 

kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD. 

b. PA mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat 
perubahan/penambahan DIPA/DPA. 

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi: 
a. Nama dan alamat Pengguna Anggaran; 
b. Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan; 
b. Lokasi Pekerjaan; dan 
c. Perkiraan besaran biaya. 

(5) Dalam pelaksanaan pengumuman rencana umum pengadaan PA berkoordinasi 
dengan Bagian Perekonomian dan Pembangunan untuk memverifikasi Rencana 
Umum Pengadaan pada LPSE Kabupaten sebelum diumumkan secara terbuka. 

 
 

Pasal 16 
(1) Tim Perencana mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 

a. Melaksanakan survey; 
b. Membuat gambar design dan menghitung rencana anggaran biaya; dan 
b. Membuat spesifikasi teknis. 

(2) Tim perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan 
pertanggungjawaban perencanaan kepada PA/KPA. 

 
 

Bagian Kedua 
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri 

 
Pasal 17 

(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa kecuali untuk 
kontestan/sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti 
pembelian. 

(2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS 
berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. 

(3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. 
(4) HPS ditetapkan: 

a. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir 
pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi; atau 

b. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir 
pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses 
prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. 

(5) HPS digunakan sebagai berikut: 
a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; 
b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah: 

1) Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali 
Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan 
Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang 
dari 3 (tiga); dan 

2) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu 
Anggaran. 
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c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi 
penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) 
nilai total HPS. 

(6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.  
(7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan meliputi: 
a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa 

diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya 
Pengadaan Barang/Jasa; 

b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS); 

c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi 
terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; 

d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor 
tunggal; 

e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan 
mempertimbangkan faktor perubahan biaya; 

f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank 
Indonesia; 

g. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan 
instansi lain maupun pihak lain; 

h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana 
(engineer’s estimate); 

i. Norma indeks; dan/atau 
j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(8) Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan 
informasi harga barang/jasa di luar negeri. 

(9) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang 
dianggap wajar. 

(10) HPS disusun oleh PPK harus dilampirkan riwayat dan berita acara  
penyusunan HPS. 

(11) Kelompok Kerja ULP dapat melakukan pengusulan perubahan HPS 
berdasarkan hasil kaji ulang HPS. 

 
 

Bagian Ketiga 
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa 

 
Pasal 18 

(1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa 
untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen 
Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 
a. Jaminan Penawaran; 
b. Jaminan Pelaksanaan; 
c. Jaminan Uang Muka; 
d. Jaminan Pemeliharaan; dan 
e. Jaminan Sanggah Banding. 

(3) Jaminan atas pengadaan barang/jasa sebagimana ayat (2) harus dicairkan 
tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 
14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP 
diterima oleh Penerbit Jaminan. 

(4) ULP/Pejabat pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap 
keabsahan jaminan yang diterima, dan melakukan klarifikasi dan konfirmasi 
terhadap besar uang muka yang dijaminkan sebesar uang muka yang diterima 
penyedia. 
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(5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjamin atau Perusahaan Asuransi 

dapat digunakan untuk semua jenis jaminan. 
(6) Perusahaan Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perusahaan 

yang memiliki ijin dari Kementerian Keuangan. 
(7) Perusahaan asuransi penerbit jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

adalah perusahaan asuransi umum yang memiliki izin untuk menjual produk 
jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan Menteri Keuangan. 
 
 

Pasal 19 
(1) Jaminan penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/jasa lainnya pada saat memasukan penawaran, yang besarnya 
antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS. 

(2) Jaminan penawaran dikembalikan kepada penyedia barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya setelah PPK menerima jaminan pelaksanaan untuk 
penandatanganan Kontrak. 

(3) Jaminan penawaran tidak diperlukan dalam hal pengadaan barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya dengan penunjukan langsung, pengadaan langsung 
atau kontes/sayembara. 
 

Pasal 20 
(1) Penyedia jasa konsultasi dapat diberikan uang muka. 
(2) Penyedia wajib menyediakan uang sebesar uang muka yang akan diterima jika 

ditetapkan sebagai pemenang. 
(3) Kelompok kerja ULP dan PPK wajib melakukan klarifikasi, konfirmasi dan 

pembuktian kepada penyedia terhadap besar uang muka yang akan diberikan 
jika ditetapkan sebagi pemenang. 

(4) Penyedia wajib menerima uang muka untuk paket pekerjaan pengadaan barang 
dan jasa (konstruksi, konsultasi dan pengadaan serta jasa lainnya). 

(5) Jaminan uang muka diberikan oleh penyedia barang/jasa terhadap 
pembayaran uang muka yang diterima. 

(6) Besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang muka yang diterima. 
(7) Pengambilan uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap 

tahapan pembayaran. 
 

Pasal 21 
(1) Jaminan pelaksanaan diminta PPK kepada penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 

(2) Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal: 
a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya  yang dilaksanakan  

dengan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung untuk 
penanganan darurat, konteks, atau sayembara; 

b. Pengadaan jasa lainnya, dimana aset penyedia sudah dikuasai oleh 
pengguna; atau 

c. Pengadaan barang/jasa dalam katalog elektronik melalui e-purchasing. 
(3) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan setelah 

diterbitkan SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan 
Barang/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. 

(4) Besaran nilai jaminan pelaksnanaan adalah sebagi berikut: 
a. Untuk menilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) 

sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan 
pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; 

b. Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) 
dari nilai total HPS, besarnya jaminan pelaksanaan 5% (lima perseratus) 
dari nilai total HPS. 



15 
 
(5) Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima 

barang/jasa lainnya berlaku atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi. 
(6) Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah: 

a. Penyerahan barang/jasa lainnya dan sertifikat garansi; 
b. Penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai 

Kontrak khusus bagi penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.  
 
 

Pasal 22 
(1) Penyedia barang/jasa memberikan jaminan pemeliharaan kepada PPK setelah 

pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) untuk: 
a. Pekerjaan konstruksi; 
b. Pengadaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. 

(2) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai 
Kontrak. 

(3) Jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah 
masa pemeliharaan selesai. 

(4) Penyedia pekerjaan konstruksi wajib memberikan retensi sebesar 5% dari nilai 
Kontrak. 

(5) Jaminan pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak pengadaan pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya. 

 
 

Bagian Keempat 
Sertifikat Garansi 

 
Pasal 23 

(1) Dalam pemgadaan barang modal, penyedia barang menyerahkan Sertifikat 
Garansi. 

(2) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan pengguna barang hingga jangka 
waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 

(3) Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara 
sah oleh produsen. 
 
 

BAB IV 
SWAKELOLA 

 
Ketentuan Umum Swakelola 

 
Pasal 24 

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

(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi: 
a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau 

memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai 
dengan tugas dan fungsi SKPD; 

b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi 
langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh SKPD; 

c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya 
tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; 

d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih 
dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan 
menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; 
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e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau 
penyuluhan; 

f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat 
khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat 
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; 

g. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, 
pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu; 

h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi SKPD yang bersangkutan; 
i. Pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri; 
j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau 
k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan industri alutsista, dan 

industri almatsus dalam negeri. 
(3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan. 
(4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh: 

a. SKPD  Penanggung Jawab Anggaran; 
b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola;  
c. dan/atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. 

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

 
 

Pasal 25 
(1) Pengadaan Swakelola oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran: 

a. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh SKPD Penanggung 
Jawab Anggaran; dan 

b. Mempergunakan pegawai sendiri, pegawai SKPD lain dan/atau dapat 
menggunakan tenaga ahli. 

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

(3) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana 
Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Direncanakan dan diawasi oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran; dan 
b. Pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan 

Penanggung Jawab Anggaran. 
(4) Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 

mengikuti ketentuan sebagai berikut: 
a. Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat 

Pelaksana Swakelola; 
b. Sasaran ditentukan oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran; dan 
c. Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (sub Kontrak). 

 
 

Pasal 26 
(1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi: 

a.  Penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan; 
b. Penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang 

cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan; 
c. Perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar 

diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai; 
d. Penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci 

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

e. Penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan 
dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah 
ditetapkan dalam dokumen anggaran. 
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(2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan 

tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa 
tersendiri. 

(3) Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK. 
(4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh 

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah 
melalui proses evaluasi. 

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

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

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

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

BAB V 
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA 

 
Bagian Kesatu 

Persiapan Pengadaan 
 

Pasal 27 
(1)  Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: 

a. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
b. Pemilihan sistem pengadaan; 
c. Penetapan metode penilaian kualifikasi; 
d. Penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
e. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan 
f. Penetapan HPS. 

(2)  Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan setelah Rencana 
Umum Pengadaan ditetapkan. 

 
 

Bagian Kedua 
Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

 
Pasal 28 

(1) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: 
a. Pengkajian ulang paket pekerjaan; dan 
b. Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. 

(2) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat dilakukan oleh: 
a. PPK; dan/atau 
b. ULP/Pejabat Pengadaan. 

(3) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan: 
a. Menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan 

melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
b. Mempertimbangkan kepentingan masyarakat; 
c. Mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia 

Barang/Jasa yang ada; dan 
d. Memperhatikan ketentuan tentang pemaketan. 

(4)  Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka: 
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a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk 
ditetapkan; atau 

b. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui 
PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA. 

 
 

Bagian Ketiga 
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/ 

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
 

Pasal 29 
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 
(2) Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan: 

a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Terbatas; 
c. Pelelangan Sederhana; 
b. Penunjukan Langsung; 
c. Pengadaan Langsung; atau 
d. Kontes. 

(3)  Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan: 
a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Terbatas; 
c. Pemilihan Langsung; 
d. Penunjukan Langsung; atau 
e. Pengadaan Langsung. 

(4)  Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan: 
a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Sederhana; 
c. Penunjukan Langsung; 
d. Pengadaan Langsung; atau 
e. Sayembara. 

(5) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
Lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam 
negeri. 

 
Pasal 30 

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada 
prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pasca 
kualifikasi. 

(2) Khusus untuk Pengadan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks 
dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/ 
Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas. 

(3) Pengadan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan khusus 
disesuaikan dengan kondisi, permasalahan dan keterbatasan Daerah. 

(4) Untuk mendukung kelancaran penyelesaian pekerjaan di lapangan maka 
khusus untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi yang bernilai pagu di 
atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pemilihan penyedia 
barang/penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan melakukan penilaian, 
konfirmasi dan klarifikasi kepada penyedia dan instansi yang terkait tentang 
kemampuan keuangan dan permodalan, kemampuan menyampaikan 
personalia dan peralatan   diperlukan.   

(5) Penilaian dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku sesuai bidang pekerjaan. 
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Bagian Keempat 
Evaluasi Penawaran 

 
Pasal 31 

(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan berpedoman 
pada tata cara/kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan. 

(2) Dalam evaluasi penawaran, ULP/pejabat pengadaan dan Penyedia Barang dan 
Jasa dilarang melakukan post bidding. 

(3) Evaluasi penawaran dilakukan harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-
perubahannya serta peraturan kementerian teknis terkait jasa konstruksi serta 
kementerian teknik lainnya.  

 
 

Bagian Kelima 
Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

Jasa Lainnya 
 

Pasal 32 
(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyediaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 
a. Sistem gugur; 
b. Sistem nilai; dan 
c. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. 

(2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem 
gugur dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode 
evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur 
ekonomis. 

(4) Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan diwajibkan melakukan 
konfirmasi dan klarifikasi terhadap semua persyaratan dan hal hal yang belum 
jelas dalam dokumen penawaran. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi 
dan harga penawaran.  

(5) Klarifikasi dan tanggapan dibuat dalam bentuk tertulis. 
(6) Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, pokja 

ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan 
kepada pihak-pihak/instansi terkait. 

(7) Dalam melakukan penilaian teknis pada pangadaan jasa konstruksi harus 
berdasarkan pedoman tata cara pengadaan dan evaluasi pengadaan pada 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.     

 
 

Bagian Keenam 
Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 

 
Pasal 33 

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

(2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pra kualifikasi atau pasca 
kualifikasi. 

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

(4) Pra kualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: 
a. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; 
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b. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; 

c. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan 
darurat; atau 

d. Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung. 
(5) Pra kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan 

untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya. 
(6) Pasca kualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan 

setelah pemasukan penawaran. 
(7) Pasca kualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: 

a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;  
b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan 
c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. 

(8) Pembuktian kualifikasi pada pelelangan/seleksi internasional dapat dilakukan 
dengan meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon 
Penyedia Barang/Jasa dan mengecek langsung peralatan yang tertuang dalam 
dokumen kualifikasi. 

(9) Waktu pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan waktu pokja 
dalam melakukan evaluasi penawaran.  

(10) Penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa di sesuaikan dengan peraturan 
kementerian teknis yang berlaku.  

 
 

Bagian Ketujuh 
Penetapan Jenis Kontrak 

 
Pasal 34 

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 
(2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 

a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran; 
b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran; 
c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan 
d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. 

(3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran di lingkup 
Daerah, terdiri atas: 
a. Kontrak Lump Sum; 
b. Kontrak Harga Satuan; 
c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; 

(4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: 
a. Kontrak Tahun Tunggal; dan 
b. Kontrak Tahun Jamak. 

(5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: 
a. Kontrak Pengadaan Tunggal; 
b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan 
c. Kontrak Payung (Framework Contract). 

(6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas: 
a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan 
b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. 
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Pasal 35 
(1) Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas 

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana 
ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; 
b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; 
c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan 

sesuai dengan isi Kontrak; 
d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); 
e. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan 
f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang. 

(2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas 
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan 

dengan spesifikasi teknis tertentu; 
b. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat 

Kontrak ditandatangani; 
c. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume 

pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; 
dan 

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

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

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

(5) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya 
untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang 
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan: 
a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai 

Kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis 
darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan 
pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service. 

b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya 
sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak 
termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 29  ayat 
(2) huruf a. 

c. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diselesaikan 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. 

(6) Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Bupati sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

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

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

(9)  Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan 
antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan 
oleh SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, 
ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara 
berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat 
ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan 

b. Pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan 
pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas 
pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara 
nyata. 

(10) Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Kesepakatan Pendanaan Bersama. 

(11) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, 
pelaksanaan atau pengawasan. 

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

 
 
 

BAB VI 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

 
Bagian Kesatu 

Tahapan pelaksanaan Kontrak 
 

Pasal 36 
(1) Tahapan pelaksanaan Kontrak meliputi : 

a. Periode persiapan pelaksanaan Kontrak; 
b. Periode pelaksanaan Kontrak; dan 
c. Periode pemeliharaan.  

   
(2) Periode persiapan pelaksanaan Kontrak merupakan tahapan pertama terdiri 

dari: 
a. Penerbitan SPMK (surat Perintah Mulai Kerja). 
b. Pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak adalah pertemuan yang 

diselenggarakan oleh unsur-unsur terkait dengan tujuan untuk menilai 
kesiapan penyedia jasa konstruksi melalui rencana mutunya dan 
menyatukan pengertian terhadap seluruh Dokumen Kontrak serta membuat 
kesepakatan terhadap hal-hal penting yang belum terdapat dalam dokumen 
Kontrak maupun kemungkinan-kemungkinan kendala yang terjadi dalam 
pelaksanaan pekerjaan. 

c. Mobilisasi Peralatan dan personil. 
d. Fasilitas Direksi keet. 
e. Fasilitas Gudang/Tempat Penyimpanan Material. 

(3) Periode pelaksanaan konstruksi terdiri dari : 
a. Pelaksanaan perencana.  
b. Pelaksanan konstruksi.  
c. Pelaksanaan Pengawasan. 
d. Pelaksanaan serah terima pekerjaan. 

(4) Periode pemeliharaan pekerjaan. 
 

Bagian Kedua 
Periode Persiapan Pelaksanaan Kontrak 

 
Pasal 37 

(1) Penerbitan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) merupakan surat dari PPK 
kepada penyedia barang dan jasa agar pekerjaan dimulai dengan Kontrak, dan 
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dijadikan sebagai awal dari pelaksanaan pekerjaan dimulai. SPMK ini sendiri 
merupakan surat yang telah secara resmi diatur dan berdasarkan beberapa 
acuan sebagai berikut : 
a. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan 

Kontrak PPK sudah harus menerbitkan SPMK atau Commencement of work 
(COW); 

b. Dalam SPMK wajib dicantumkan waktu paling lambat dimulainya 
pelaksanaan pekerjaan Kontrak; 

g. Sebelum diterbitkan SPMK wajib sudah dilaksanakan Serah Terima 
Lapangan dengan diterbitkannya Surat Penyerahan Lapangan, dengan 
penandatanganan berita acara Serah Terima Lapangan (Site Take Over) 
bersama-sama dengan penyedia barang dan jasa; 

h. Tanggal terbitnya SPMK adalah merupakan saat awal periode pelaksanaan 
konstruksi (Construction Periode); 

i. Untuk Kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama 
dengan penandatanganan Kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK; 

j. Dalam hal SPMK diterbitkan sebelum Kontrak ditandatangani, maka PPK 
harus terlebih dahulu memperoleh izin khusus dari Kepala SPKD untuk 
mengeluarkan Surat tersebut. 

(2) Pelaksanaan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak atau rapat Pra Pelaksanaan 
Kontrak (PCM) difasilitasi oleh PPK melaksanakan rapat PCM bersama dengan 
penyedia (pekerjaan konstruksi/Kontraktor/pengedaan), unsur perencanaan, 
dan unsur pengawasan (penyedia jasa konsultansi/konsultansi supervisi) serta 
ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan rapat persiapan 
pelaksanaan Kontrak ini meliputi : 
a. Waktu rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 7 

(tujuh) hari sejak diterbitkannya APMK (tanggal mulai pekerjaan) dan 
sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK harus sudah menyelenggarakan rapat 
persiapan pelaksanaan pekerjaan; 

b. Dalam rapat PCM masing-masing pihak harus berperan aktif terhadap hal-
hal yang sangat mungkin terjadinya dualisme pengertian terhadap semua 
klausal-klausal dalam dokumen Kontrak (termasuk spesifikasi teknis), 
pelaksanaan rapat harus dilakukan tanpa mengganggu pelaksanaan 
pekerjaan. 

c. Rapat PCM dapat dilaksanakan sesuai masing-masing paket pekerjaan atau 
dapat bersama-sama paket lainnya jika jenis-jenis pekerjaan masing-masing 
paket adalah sama.  

d. Peserta rapat yang wajib hadir adalah: Unsur PPK meliputi PPK dan Direksi 
Lapangan; Unsur Pengawas (Supervise Consultant) meliputi Direktur, 
Supervise Engineer, dan tenaga profesional/tenaga ahli; Unsur Penyedia 
Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor) meliputi Direktur, General 
Superintendant, dan Site Manager; unsur perencana meliputi perencana dari 
SKPD/bidang yang bersangkutan dan Direktur Konsultan Perencana); dan 
Unsur Satker atau Pengguna Anggaran. 

e. Hal-hal yang harus dibahas dan disepakati dalam PCM meliputi:  Kesamaan 
penafsiran dokumen Kontrak dan peraturan perundangan lainnya; 
Organisasi kerja; Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; Jadwal 
pelaksanaan Pekerjaan; Jadwal pengadaan bahan, volume pekerjaan 
tambah atau kurang; Mobilisasi peralatan dan personil; Penyusunan 
rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan; Pendekatan kepada 
masyarakat dan SKPD terkait lainnya mengenai rencana kerja; dan 
Penyusunan program mutu proyek. 

f. Kewajiban penyedia barang/jasa meliputi : Membahas rencana mutu 
Kontrak (RMK) sebagai penjamin pelaksanaan kepada unit pelaksana 
kegiatan pada rapat persiapan pelaksanaan kegiatan (pre Construction 
Meeting (PCM)/Rapat pendahuluan untuk mendapat pengesahan dari kepala 
unit pelaksana kegiatan (SNVT/Satker/PPK); Menerapkan dan 
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mengendalikan pelaksanaan RMK secara konsisten untuk mencapai mutu 
yang dipersyaratkan pada pelaksanaan kegiatannya; melakukan tinjauan 
pada RMK apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang 
meliputi persyaratan/ketentuan/organisasi agar tetap memenuhi mutu 
yang dipersayaratkan, dan Mengajukan usulan pengesahan ulang apabila 
terjadi perubahan RMK.  

g. Hasil rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) harus dituangkan 
dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh para pihak yaitu : PPK, unsur 
perencana, Penyedia  jasa konsultan pengawas/direksi teknis dan penyedia 
pekerjaan.  

h. Kesepakatan dalam rapat PCM sudah termasuk prosedur penyelenggaraan 
pekerjaan (mobilisasi, mutualcheck and review design, shop drawing and 
asbuilt drawing, lokasi material dan jadwal kerja) serta prosedur teknis 
pelaksanaan pekerjaan. 

i. Berita acara yang telah ditandatangani ini menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari dokumen Kontrak yang berlaku. 

(4) Mobilisasi dilakukan untuk pengadaan peralatan, pengadaan personil, 
pengadaan material dan penyiapan lokasi proyek dan dilakukan dalam waktu 
sebagai berikut:  
a. Dalam 7 (tujuh) hari SPMK, rapat Pimpro dan Kontraktor; 
b. Paling lambat 14 (empat belas) hari menyerahkan program; 
c. Dalam 30 (tiga puluh) hari harus dimulai; 
d. Masa mobilisasi 90 (sembilan puluh) hari; 
e. Laboratorium selesai dalam 60 (enam puluh) hari. 

(5) Fasilitas direksi keet adalah ruangan yang dibangun sebagai tempat pekerja 
bagi para staf dari Kontraktor, pengawas, maupun pemilik proyek di lapangan. 
Ruangan ini dibuat representatif sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan.  

(6) Fasilitas Gudang/Tempat Penyimpanan Material dan gudang tempat 
penyimpanan peralatan adalah tempat penyimpanan material dan peralatan. 

 
 

Bagian Ketiga 
Periode Perencanaan 

 
Pasal 38 

(1) Tim supervisi perencanaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai 
berikut: 
a. Membantu dalam penyusunan dan pengarahan penugasan yang dituangkan 

dalam KAK; 
b. Memberikan bimbingan dan pengarahan teknis pada pelaksanaan pekerjaan 

dalam hal falsafah, estetika, fungsi tata ruang dan tata lingkungan, teknis 
pekerjaan dan membuat dokumen; 

c. Membuat berita acara prosentase kemajuan hasil pekerjaan; 
d. Dapat menjadi narasumber dalam rapat penjelasan pekerjaan; dan 
e. Memberikan arahan agar pekerjaan sesuai dokumen Kontrak. 

(2) Tim supervisi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan 
pertanggungjawaban kepada PA/KPA. 

 
Bagian Keempat 

Periode Konstruksi/Pengadaan 
 

Pasal 39 
(1) Pelaksanaan konstruksi/pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 
(2) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak 

tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan masa pemeliharaan 
berakhir. 
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(3) Panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak mempunyai tugas pokok dan 

kewenangan sebagai berikut: 
a. Bersama PPK meneliti persyaratan-persyaratan umum Kontrak dan 

persyaratan-persyaratan khusus Kontrak pada saat Kontrak akan 
ditandatangani dengan penyedia jasa; 

b. Bersama petugas pengawas lapangan dan penyedia barang/jasa 
melaksanakan pemeriksaan lapangan, melakukan pengukuran, 
pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap mata pembayaran guna 
menetapkan kwantitas awal; dan 

c. Apabila dalam pemeriksaan bersama terdapat hal yang mengakibatkan 
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan ke dalam addendum 
Kontrak; 

d. Panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memberikan pertanggungjawaban kepada PPK. 

(4) PPK dan Pengguna Anggaran wajib memiliki strategi pengendalian Kontrak. 
(5) Pengendalian pekerjaan/Kontrak dilakukan dengan menerapkan manajemen 

mutu dan manajemen resiko yang bertujuan untuk memperoleh 
pekerjaan/Kontrak yang tepat mutu, tepat waktu dan biaya efisien. 

(6) Ukuran keberhasilan pekerjaan adalah diselesaikan dalam waktu sesuai 
rencana; dilaksanakan dengan kualitas sesuai yang ditetapkan; Dilaksanakan 
sesuai dengan kuantitas sesuai yang ditetapkan; diselesaikan dalam batasan 
biaya yang direncanakan; dan dilaksanakan dengan tertib administrasi yang 
ditetapkan ukuran.  

(7) Penyedia barang/jasa dapat mengajukan permohonan serah terima pekerjaan 
setelah pekerjaan selesai 100% untuk penyerahan pertama pekerjaan 
(provisional hand over/PHO).  

(8) Hasil pekerjaan akan diperiksa oleh panitia penerima pekerjaan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia. 
Apabila terdapat kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib 
menyelesaikan/memperbaiki yang akan diperiksa kembali oleh panitia 
penerima pekerjaan dan apabila sudah memenuhi ketentuan dokumen 
Kontrak, maka dibuatkan berita acara penyerahan pertama pekerjaan. 

(9) Setelah penyerahan pertama pekerjaan, direksi pekerjaan akan membayar 
100% (seratus perseratus) dari nilai Kontrak dan penyedia harus menyerahkan 
retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan Kontraktor wajib 
memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan (maintenance program) 
sehingga kondisi hasil pekerjaan tetap berada seperti pada saat penyerahan 
pertama pekerjaan sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan penyerahan 
akhir pekerjaan (final hand over/FHO). 

 
Bagian Kelima 

Petugas/Tim Pengawas Lapangan 
 

Pasal 40 
(1) Petugas/tim pengawas lapangan mempunyai tugas pokok dan kewenangan 

sebagai berikut: 
a. Memberikan arahan agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan 

dokumen Kontrak; 
b. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada pihak ketiga/pelaksana guna 

menjaga hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan 
jadwal waktu yang ditetapkan; 

c. Memecahkan masalah-masalah teknis yang terjadi didalam pelaksanaan 
pekerjaan; 

d. Mengesahkan kelengkapan gambar pelaksanaan apabila diperlukan; 
e. Menilai dan atau mengusulkan atas pengajuan perubahan pekerjaan yaitu 

terjadinya masalah serta hambatan teknis pelaksanaan di lapangan dan 
menentukan langkah penyelesaiannya, pengajuan 
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penambahan/pengurangan terhadap pekerjaan, pengajuan pengunduran 
waktu penyelesaian pekerjaan, apabila terjadi keadaan memaksa/force 
majeure, yang dituangkan dalam berita acara; 

f. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan 
yang dituangkan dalam berita acara dan jika terjadi deviasi pada masa 
pelaksanaan Kontrak, maka perlu dilakukan rapat untuk mempercepat 
penyelesaian deviasi tersebut; 

g. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian atas kemajuan pekerjaan untuk 
pengajuan pencairan pembayaran; 

h. Mendampingi tim penerima hasil pekerjaan dalam menilai hasil 
pelaksanaan pekerjaan; 

i. Menandatangani Berata Acara Pemeriksaan Penyerahan Hasil Pekerjaan/ 
dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada PPK. 

(2) Petugas/tim pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberikan pertanggungjawaban pengawasan kepada PPK dan pejabat yang 
mengangkatnya. 

 
 

Bagian Keenam 
Serah terima Barang/Jasa 

 
Pasal 41 

(1) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan setelah menerima 
pengajuan permintaan tertulis penyerahan pekerjaan yang diajukan melalui 
PPK yang bersangkutan. 

(2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan penilaian atas hasil pekerjaan pada penyerahan pertama 
maupun penyerahan kedua dan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan 
penyerahan pertama pekerjaan atau berita acara pemeriksaan penyerahan 
kedua pekerjaan. 

(3) Berita acara pemeriksaan penyerahan pertama pekerjaan dan berita acara 
pemeriksaan penyerahan kedua pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditandatangani oleh: 
a. Penyedia Barang/Jasa; 
b. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 
c. Pengawas Lapangan; dan 
d. Diketahui/disetujui oleh PPK. 

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pertama 
pekerjaan setelah seluruh barang/hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Kontrak dan dituangkan ke dalam berita acara serah terima 
penyerahan pertama hasil pekerjaan. 

(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan kedua 
pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan kewajiban pada masa 
pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan ke dalam 
berita acara serah terima penyerahan kedua hasil pekerjaan. 

(6) Berita acara serah terima penyerahan pertama hasil pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan berita acara serah terima penyerahan kedua hasil 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh: 
a. Penyedia Barang/Jasa; 
b. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 
c. Pengawas Lapangan; 
d. PPK; dan 
e. Diketahui/disetujui oleh PA/KPA. 

(7) Berita acara serah terima penyerahan pertama hasil pekerjaan dan berita acara 
serah terima penyerahan kedua hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dipergunakan untuk syarat pengajuan pembayaran. 
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(8) Kelengkapan pangajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

sesuai peraturan perundang-undangan. 
 

Bagian Ketujuh 
Periode Pemeliharaan 

 
Pasal 42 

(1) Pelaksanaan Periode pemeliharaan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 
(2) Periode pemeliharaan adalah kurun waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat 

khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan /PHO 
sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan/FHO. 

(3) Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa kegiatan 
dalam kaitannya dengan jaminan terhadap cacat dan kekurangan hanya 
terhadap pelaksanaan oleh penyedia jasa agar tetap dalam kondisi seperti pada 
saat penyerahan pertama atau PHO. 

(4) Setelah diterimanya penyerahan akhir pekerjaan oleh direksi pekerjaan, 
Kontraktor berhak menerima pembayaran kembali jaminan pemeliharaan dan 
jaminan pelaksanaan. 

(5) masa pemeliharaan berlangsung selama minimal 3 (tiga) bulan untuk hasil 
pekerjaan semi permanen, dan minimal selama 6 (enam) bulan untuk hasil 
pekerjaan permanen.  

(6) Jaminan pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen dari nilai Kontrak dan 
pelaksanaanya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

 
 

BAB VI 
LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA 

 
Bagian Kesatu 

Laporan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
 
 

Pasal 43 
(1) Panitia/pejabat pengadaan barang/jasa wajib membuat laporan proses 

pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA dan Bupati melalui Kepala 
Bagian Perekonomian dan Pembangunan dengan tembusan ditujukan kepada 
Inspektorat. 

(2) Laporan proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat setelah ditandatanganinya Kontrak. 

(3) Laporan proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat per paket pengadaan barang/jasa. 

(4) Format laporan proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3). 
  

Bagian Kedua 
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan/Paket Pekerjaan 

 
Pasal 44 

(1) PPK wajib membuat laporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan yang 
berisi kemajuan pekerjaan, penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan 
pekerjaan kepada PA/KPA dengan tembusan ditujukan kepada Bupati melalui 
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan dan Inspektur. 

(2) Laporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan pengadaan barang/jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap bulan dan paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

 
 



28 
 

Bagian Ketiga 
Laporan Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa 

 
Pasal 45 

(1) PPK wajib membuat laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada 
PA/KPA dengan tembusan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian 
Perekonomian dan Pembangunan dan Inspektur. 

(2) Laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat setelah penyerahan pertama pekerjaan. 

 
Bagian Keempat 

Berita Acara Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa 
 

Pasal 46 
(1) PPK wajib menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada 

PA/KPA dengan berita acara penyerahan pekerjaan. 
(2) Berita acara penyerahan pekerjaan hasil pengadaan barang/jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dan 
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan. 

 
 

Bagian Kelima 
Laporan Kegiatan Non APBD 

 
Pasal 47  

(1) Bagi SKPD yang mengelola kegiatan-kegiatan non APBN, APBD Propinsi 
maupun sumber dana lain yang tidak tercantum dalam APBD, selain laporan 
yang disampaikan kepada lembaga pemberi anggaran. 

(2) PA/KPA yang bersangkutan wajib memberikan tembusannya kepada Bupati 
melalui Kepala BAPPEDA. 

(3) BAPPEDA mengkoordinasikan laporan pelaksanaan kegiatan non APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tindak lanjutnya serta melaporkan 
kepada Bupati. 

(4) Panitia/pejabat pengadaan kegiatan non APBD mempunyai kewajiban membuat 
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada PA/KPA dan Bupati 
melalui Kepala BAPPEDA dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Bagian 
Perekonomian dan Pembangunan dan Inspektur. 

(5) PPK kegiatan non APBD mempunyai kewajiban membuat laporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, kepada PA/KPA dengan 
tembusan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA, Kepala Bagian 
Perekonomian dan Pembangunan dan Inspektur. 

 
 

Bagian Keenam 
Penyampaian Laporan 

 
Pasal 48 

 
Bagian Perekonomian dan Pembangunan wajib merekap laporan proses pemilihan 
penyedia barang/jasa untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati. 

 
BAB VI 

DOKUMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN 
 

Pasal 49 
(1) PA/KPA wajib menyusun dan menyimpan dokumen rencana umum pengadaan 

barang/jasa. 
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(2) PPK wajib menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa. 
(3) Dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) antara lain: 
a.  Dokumen perencanaan/rencana umum; 
b.  Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 
c.  Dokumen pengadaan; dan 
d.  Dokumen Kontrak. 

(4) Dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup 
proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan penetapan 
penyedia barang/jasa yang berisi dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. 

(5) Dokumen Kontrak sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mencakup 
penyusunan dokumen Kontrak, pelaksanaan Kontrak sampai dengan 
penyerahan kedua pekerjaan. 

(6) PPK wajib menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila 
diperlukan oleh aparat pengawasan. 

 
 

BAB VII 
INVENTARISASI 

 
Pasal 50 

(1) Pengelolaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 

(2) Pengelolaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) termasuk pengalihan kepemilikan/hibah baik antar SKPD 
maupun kepada lembaga/kelompok masyarakat. 

(3) Sepanjang tidak diatur tersendiri, pengelolaan hasil pekerjaan pengadaan 
barang/jasa non APBD berlaku ketentuan Peraturan Bupati tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 
 

BAB VIII 
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 

 
Pasal 51 

(1) Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik melalui 
LPSE. 

(2) Ketentuan mengenai LPSE diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  
(3) Untuk melaksanakan LPSE dibentuk Tim LPSE dengan Keputusan Bupati. 
 
 

BAB IX 
UNIT LAYANAN PENGADAAN 

 
Pasal 52 

(1) Unit Layanan Pengadaan memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang 
pengadaan barang/jasa kepada SKPD. 

(2) Sebelum Unit Layanan Pengadaan terbentuk, PA/KPA menetapkan Panitia 
Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

(3) Bagian Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan sebagian fungsi 
layanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa. 

(4) Layanan pengadaan barang/jasa meliputi : 
a. Melaksanakan koordinasi dan inventarisasi pegawai negeri yang mempunyai 

persyaratan teknis dalam pengadaan barang/jasa; dan 
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b. Memfasilitasi SKPD/unit kerja yang kekurangan pegawai negeri untuk 
dapat diangkat sebagai panitia pengadaan barang/jasa. 

(5) Pembinaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi : 
a. mengadakan konsultasi tentang perkembangan peraturan dan atau 

pengadaan barang/jasa; 
b. melaksanakan sosialisasi tentang perkembangan/kebijakan peraturan  

pengadaan barang/jasa; 
c. melaksanakan koordinasi peningkatan kapasitas teknis pengadaan 

barang/jasa bagi Pegawai Negeri Sipil; 
d. melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi/SKPD terkait 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan 
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa; 
f. membuat laporan secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa. 
(6) Pengaturan Unit Layanan Pengadaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 
 

BAB X 
PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

 
Pasal 53 

(1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundangan. 

(2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisien, 
efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek 
bisnis yang sehat. 

 
Pasal 54 

(1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan 
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku dalam pengadaan 
barang/jasa apabila terdapat alasan efektifitas dan efisiensi. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap 
pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari: 
a. Jasa layanan; 
b. Hibah tidak terikat; 
c. Hasil kerjasama dengan fihak lain; dan 
d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

 
Pasal 55 

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan barang/jasa pada BLUD ditetapkan 
oleh pimpinan BLUD/kepala SKPD bersangkutan setelah mendapatkan 
persetujuan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang 
lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta 
mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran 
pelayanan BLUD. 

 
BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 56 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara. 

 
Ditetapkan di Langgur 
pada tanggal  4  Januari 2016         

 
BUPATI MALUKU TENGGARA, 

 
Cap/Ttd 

 
 

ANDERIAS RENTANUBUN 
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pada tanggal  4  Januari 2016       
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KABUPATEN MALUKU TENGGARA, 
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