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LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR   55  TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 

2019. 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran tahun kedua dari 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 yang 

memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. 

Penyusunan RPJMD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan 

pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh 

masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, 

efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan 

kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan di 

Daerah. 

Pembangunan yang merupakan suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan yang melibatkan peran serta 

masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan 

kerja baru, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik dan daya saing Daerah serta menumbuhkan tingkat 

perekonomian di Daerah. 

Pembangunan dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan 

urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian 

integral dari pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 Tentang 
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Pemerintahan Daerah. Pemerintahan yang baik (good governance) 

merupakan isu yang paling mengemuka dalam upaya mewujudkan 

tujuan pemerintahan dewasa ini, khususnya pemerintahan daerah. 

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat 

transparansi dan pengetahuan masyarakat, di samping adanya 

globalisasi.  

Berkaitan dengan hal  tersebut, Pemerintahan Provinsi Banten dalam 

rangka menciptakan Pemerintahan yang baik (good governance), telah 

mengagendakan dalam  RPJMD 2017-2022, pada Misi Kelima, yaitu : 

Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa 

Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Adapun 

tujuan dari Misi Kelima tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan 

akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. 

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) 

serta dalam rangka meningkatkan fungsi perencanaan dan 

pengendalian pembangunan agar lebih berdayaguna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu 

disusun panduan dalam Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun 

Anggaran 2019. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2019 

dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan Pemangku 

kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

APBD Tahun Anggaran 2019.  

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2019 bertujuan 

untuk penyeragaman dan meningkatkan tertib administrasi dalam 

pelaksanaan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
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BAB II 

PENGORGANISASIAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN PELAKSANA 

KEGIATAN PEMBANGUNAN 

 

B. PENGORGANISASIAN 

1. Pengelolaan Keuangan/Kegiatan 

Struktur personalia yang terkait pengelolaan kegiatan pada 

perangkat daerah adalah sebagai berikut:  

 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; 

 Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; 

 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);  

 Koordinator PPTK;  

 PPTK;  

 Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK- 

Perangkat Daerah);  

 Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK- 

Perangkat Daerah) Pembantu;  

 Bendahara Pengeluaran;  

 Bendahara Pengeluaran Pembantu;  

 Pembantu Bendahara Pengeluaran  

 Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu;  

 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan 

 Pembantu PPTK. 

2. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. 

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

a. PA; 

b. KPA; 

c. PPK; 

d. Pejabat Pengadaan; 

e. Pokja Pemilihan; 

f. Agen Pengadaan; 

g. PjPHP/PPHP; 

h. Penyelenggara Swakelola; dan 

i. Penyedia. 

 

C. TUGAS DAN KEWENANGAN 

1. Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan 

Tugas dan Kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan 
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dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan 

Gubernur tersendiri. 

2. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 

a. Tugas dan Kewenangan PA: 

1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; 

2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 

anggaran belanja yang telah ditetapkan; 

3) menetapkan perencanaan pengadaan; 

4) menetapkan dan mengumumkan RUP; 

5) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 

6) menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi 

ulang gagal; 

7) menetapkan PPK; 

8) menetapkan Pejabat Pengadaan; 

9) menetapkan PjPHP/PPHP; 

10) menetapkan Penyelenggara Swakelola; 

11) menetapkan tim teknis; 

12) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui 

Sayembara/Kontes; 

13) menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan 

14) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode 

pemilihan: 

a) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk       

paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa      

Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di 

atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 

b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 

Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu  Anggaran paling 

sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar     

rupiah). 

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan 

kepada KPA. 

b. Tugas dan Kewenangan KPA 

1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan 

pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA; 

2) KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender 

Pekerjaan Konstruksi; 
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3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan 

kewenangan yang terkait dengan: 

a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; dan/atau 

b) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 

anggaran belanja yang telah ditetapkan. 

4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 

5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai 

PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. 

c. Tugas PPK: 

1) menyusun perencanaan pengadaan; 

2) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja 

(KAK); 

3) menetapkan rancangan kontrak; 

4) menetapkan HPS; 

5) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan 

kepada Penyedia; 

6)  mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 

7)  menetapkan tim pendukung; 

8)  menetapkan tim atau tenaga ahli; 

9) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit 

diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

10) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

11)  mengendalikan Kontrak; 

12)  melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan 

kepada PA/KPA; 

13) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada 

PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 

14)  menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan kegiatan; dan 

15) menilai kinerja Penyedia. 

Berdasarkan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, PPK 

melaksanakan tugas, meliputi: 

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; 

2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain 

dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. 

PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa. 
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d. Tugas Pejabat Pengadaan: 

1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 

Langsung; 

2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan 

Langsung untuk pengadaan 

Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai 

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

3) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan 

Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai 

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  

4) melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

e. Tugas Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) 

1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan 

Penyedia; 

2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan 

Penyedia untuk katalog elektronik; 

3) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode 

pemilihan: 

a) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan   

nilai Pagu Anggaran paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 

Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang. Dalam hal 

berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, 

anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah 

gasal, Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. 

f. Tugas Agen Pengadaan 

1) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; 

2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan bersifat mutatis  

mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan; dan 

3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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g. Tugas Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

1) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil 

pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai 

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil 

pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas 

Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Khusus untuk pekerjaan konstruksi dan pengadaan 

barang/jasa yang bersifat teknis agar ditunjuk Pejabat/Panitia 

Pemeriksa Hasil Pekerjaan diutamakan pegawai yang 

memahami teknis pekerjaan atau pekerjaan dimaksud. 

h. Tugas Penyelenggara Swakelola 

Penyelenggara Swakelola terdiri atas:  

1) Tim Persiapan  

Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana 

kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. 

2) Tim Pelaksana 

Tugas Tim Pelaksana yaitu melaksanakan, mencatat, 

mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan 

pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. 

3) Tim pengawas  

Tugas Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan 

dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola. 

i. Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia 

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan 

barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Tanggung Jawab Penyedia yaitu bertanggung jawab terhadap 

barang/jasa yang diadakan, atas: 

1) pelaksanaan kontrak; 

2)  kualitas barang/jasa; 

3)  ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 

4)  ketepatan waktu penyerahan; dan 

5) ketepatan tempat penyerahan. 



- 36 - 

 

D. PENATAUSAHAAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tertib 

administrasi maka setiap perangkat daerah atau unit kerja harus 

mempersiapkan pelaksanaan dan dokumen-dokumen pendukung  

kegiatan, sebagai berikut: 

1. Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyiapkan 

dokumen dan kelengkapannya antara lain:  

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (ToR) 

Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (ToR) bagi setiap 

tolok ukur kegiatan terutama kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh penyedia barang/jasa dan atau swakelola;  

Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Refrence (ToR) (dibuat 

setiap tolok ukur). KAK atau ToR merupakan penjelasan 

mengenai proses pencapaian keluaran (output) dari kegiatan yang 

akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah. 

KAK/ToR menjelaskan secara lengkap untuk setiap tolok ukur 

kegiatan/setiap keluaran (output) dalam suatu kegiatan yang 

akan dilaksanakan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan, 

yang di dalamnya memuat jenis pekerjaan, penanggung jawab 

kegiatan, alasan diadakan kegiatan, strategi pencapaian sampai 

dengan besaran anggaran yang diperlukan. 

Sistematika KAK/ToR sekurang-kurangnya mencakup: 

1) Latar Belakang; 

2) Maksud dan Tujuan; 

3) Indikator Keluaran; 

4) Cara Pelaksanaan; 

5) Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan; 

6) Jadwal Kegiatan; dan 

7) Biaya atau anggaran kegiatan. 

b. Rencana Operasional Kegiatan (ROK)  

Rencana Operasional Kegiatan merupakan sebuah kerangka 

acuan kegiatan yang disusun untuk menjadi pedoman teknis 

operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan. 

1) Dokumen ROK disusun oleh PPTK, diketahui oleh Koordinator 

PPTK dan disetujui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku 

PA/KPA agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien sesuai target kinerja yang telah ditetapkan sekurang-
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kurangnya mengacu pada Outline ROK dan Format ROK (Form 

EAP/ROK);  

2) Dokumen pendukung ROK disesuaikan dengan kriteria jenis 

kegiatan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Rencana Umum Pengadaan (RUP) 

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disebut RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang 

akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 

1)   Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam RUP oleh PPK; 

2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

3)   Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi SIRUP; dan 

4) RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi 

paket pengadaan  pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

d. Detail Engineering Design (DED)  

Detail Engginering Design (DED) termasuk legalitas dan kesiapan 

lahannya untuk usulan pekerjaan fisik konstruksi, DED adalah 

produk dari konsultan perencanaan yang biasa digunakan dalam 

membuat sebuah perencanaan detail bangunan sipil seperti 

gedung, jalan, jembatan, bangunan, dan sebagainya. 

DED antara lain berisi:  

1) gambar detail bangunan atau gambar bestek;  

2) engineers estimate atau Rencana Anggaran Biaya (RAB); 

Jenis Kegiatan Dokumen Pendukung 

Fisik Konstruksi DED  (RAB,  Jadwal  Rencana  

(Kurva  S),  Gambar Desain), Status 

Lahan/Jalan, kondisi Visual 0% 

dan dokumen penunjang lainnya. 

Fisik Non ToR/KAK, RAB, Spesifikasi Teknis 

Barang, Gambar. 

Konstruksi Model/Desain  Barang,  dan  

dokumen  penunjang 

lainnya. 

Jasa Konsultansi ToR/KAK, RAB, dan dokumen 

penunjang lainnya. 

Jasa lainnya ToR/KAK, RAB, dan dokumen 

penunjang lainnya. 
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3) satuan harga barang berdasarkan hasil analisa konsultan 

harus dilakukan analisa harga satuan oleh Perangkat Daerah 

dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah; 

4) Rencana Kerja dan Syarat-Syaratnya (RKS);  

5) spesifikasi teknis;  

6) laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:  

a) laporan arsitektur;  

b) laporan perhitungan struktur termasuk laporan 

penyelidikan tanah;  

c) laporan perhitungan mekanik dan elektrikal;  

d) laporan perhitungan Informasi dan Teknologi (IT);  

e) laporan tata lingkungan. 

e. Naskah Akademik (untuk kegiatan prolegda) 

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian 

hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah 

tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan 

Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan 

kebutuhan hukum masyarakat. Sistematika naskah akademik 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

Diutamakan bagi Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah diwajibkan menyusun 

naskah akademik. 

f. Proposal 

Merupakan sebuah usulan kegiatan atau rencana yang 

diterapkan dalam bentuk rancangan kerja secara terperinci dan 

sistematis yang akan dilaksanakan atau dikerjakan. 

Proposal bertujuan: 

1) menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang 

ingin mengetahui kegiatan tersebut;  

2) menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut.  

untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka 

memberikan dukungan materil maupun finansial dalam 

mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. 

g. Feasibility Study (FS)/Studi Kelayakan 

FS merupakan penelitian yang menilai sejauh mana manfaat yang 
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diperoleh terhadap kegiatan yang direncanakan atau yang akan 

dilaksanakan baik dari segi Financial Benefit atau Social 

Benefit/Ekonomi Benefit yang hasilnya merupakan bahan 

pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah 

gagasan pembangunan atau kegiatan yang direncanakan akan 

ditolak atau diterima. 

Penyusunan Feasibility Study (FS)/Study Kelayakan paling sedikit 

memuat: 

1) Survei Sosial Ekonomi 

Survei Sosial Ekonomi dilakukan untuk menghasilkan kajian 

mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang 

diperkirakan terkena dampak karena adanya suatu kegiatan. 

2) Kelayakan Lokasi 

Kelayakan Lokasi dilakukan untuk menghasilkan analisis 

mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana 

pembangunan yang akan dilaksanakan. 

3) Analisis Biaya dan Manfaat Pembangunan Bagi Wilayah dan 

Masyarakat 

Analisis Biaya dan Manfaat Pembangunan bagi Wilayah dan 

Masyarakat dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai 

biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang 

diperoleh bagi wilayah dan masyarakat. 

4) Perkiraan Biaya/Anggaran 

Perkiraan Biaya/Anggaran dilakukan untuk menghasilkan 

perkiraan besaran anggaran yang diperlukan dalam kegiatan 

tersebut. 

5) Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial yang mungkin timbul  

akibat dari Kegiatan atau Pembangunan 

Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial dilakukan untuk 

menghasilkan analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

atau Dokumen Lingkungan Hidup lainnya yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6) Studi lain yang diperlukan 

Studi lain yang diperlukan merupakan hasil studi yang secara 

khusus diperlukan dapat berupa Studi Budaya Masyarakat, 

Study Politik dan Keamanan, atau Studi Keagamaan sebagi 

antisipasi dampak spesifik akibat suatu kegiatan atau 

pembangunan, dan lain-lain. 



- 40 - 

 

h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan 

rincian komponen (input) dan besaran biaya dari komponen suatu  

kegiatan. 

RAB sekurang-kurangnya memuat: 

1) rincian belanja; 

2) perhitungan harga satuan, volume, jumlah harga masing-

masing komponen; 

3) jumlah total harga yang menunjukan keluaran (output). 

i. Dokumen penunjang dan data pendukung lainnya bagi kegiatan 

yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.  

Selain memperhatikan kelengkapan dokumen tersebut di atas, agar 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1) dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik oleh Pemerintah Daerah di 

wilayah Kabupaten/Kota, harus melakukan koordinasi dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota setempat; 

2) penggunaan Analisa Harga Satuan Kepala Perangkat Daerah/Unit 

Kerja yang melaksanakan pekerjaan fisik konstruksi, terlebih 

dahulu menetapkan keputusan tentang analisa harga satuan; 

3) Dokumen perencanaan dan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten diatur dalam 

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala 

Kecil Di Provinsi Banten; 

4) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah 

Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya 

mengoordinasikan dan menyusun aturan kebijakan  pelaksanaan 

pembangunan di antaranya, Standar Harga Satuan Barang/Jasa 

(SHBJ), Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, dan format-format 

laporan serta format-format kelengkapan administrasi kegiatan 

diantaranya format laporan TEPRA, RUP, Progres Fisik, dan 

Keuangan serta peraturan kebijakan format laporan lain yang 

diperlukan. 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih efisien dan 

efektif serta tepat sasaran program dan kegiatan maka perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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1) Penyusunan dan pengumuman RUP paling lambat dapat 

diumumkan oleh PA setelah disepakatinya KUA-PPAS; 

2) Proses tender pemilihan penyedia dapat dilakukan sebelum tahun 

anggaran berjalan; 

3) Pelaksanaan pekerjaan/pengadaaan barang/jasa paling lambat 

diselesaikan pada akhir bulan Oktober; 

4) Pekerjaan Perencanaan Pengadaan Tanah tidak diperkenankan 

dianggarkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dengan pelaksanaan 

Pengadaan Tanah. 

 

E. PERSIAPAN OPERASIONAL KEGIATAN 

1. Pengajuan usulan Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Perangkat Daerah  kepada 

Gubernur Melalui kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah selaku PPKD, terdiri atas: 

a. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara 

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

b. Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat 

Penatausahaan Barang, Pengurus Barang, Pengurus Barang 

Pembantu; 

c. Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS, Bendahara Dana BOS; 

d. Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan BLUD, Pejabat Teknis 

BLUD, Bendahara Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran 

BLUD; 

e. Pengajuan usulan Pejabat sebagaimana  di atas, paling lambat 

bulan November. 

2. PA/KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

3. KPA dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

4. Penunjukan dan penetapan  Koordinator  PPTK, PPTK, dan  

Pembantu  PPTK  oleh  Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja selaku 

PA/KPA. 

5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usul 

pembentukan Tim Terkoordinasi Lintas Perangkat Daerah/Instansi 

untuk ditetapkan oleh Gubernur, sebelum pelaksanaan kegiatan  

pembangunan Tahun Anggaran 2019. 
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6. Penunjukan Kepanitian internal kegiatan oleh Kepala Perangkat 

Daerah/Unit kerja, sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan 

Tahun Anggaran 2019. 

7. Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah, 

Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah 

dan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara 

Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerima dan 

Pembantu Bendahara Penerima Pembantu oleh Kepala Perangkat 

Daerah/Unit kerja. 

8. Pengelolaan Pengadaan   Barang dan  Jasa  Tahun   Anggaran 

2019: 

a. Batasan Pengelolaan Pengadaan   Barang dan  Jasa  Tahun   

Anggaran 2019: 

1) PA/KPA agar menayangkan dan mengumumkan RUP 

setelah persetujuan RAPBD; 

2) Usulan tender pemilihan penyedia pengadaan barang dan 

jasa, khusus yang bersifat rutin seperti makan minum, 

Security dan Cleaning Service Tahun Anggaran 2019 sudah 

didaftarkan melalui aplikasi spse versi 4.3 pada LPSE 

Provinsi Banten untuk selanjutnya diusulkan kepada Biro 

Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah 

Provinsi Banten, setelah RUP ditayangkan; 

3) Untuk pekerjaan kontruksi yang pelaksanaannya 

memerlukan waktu yang panjang agar usulan   tender 

pemilihan penyedianya   sudah didaftarkan melalui aplikasi 

spse versi 4.3 pada LPSE Provinsi Banten untuk 

selanjutnya diusulkan kepada Biro Administrasi  

Pembangunan  Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 

setelah RUP ditayangkan; 

4) Pejabat Perangkat Daerah yang menayangkan dan 

mengumumkan RUP serta mengusulkan tender    

pengadaan   barang     dan    jasa   Tahun   Anggaran   2019 

sebagaimana angka 1), angka 2), dan angka 3) berdasarkan 

Surat Ketetapan (SK) Tahun Anggaran 2018; 

5) PA/KPA menetapkan Pejabat pembuat komitmen, Petugas 

personil pengadaan barang/jasa: Pejabat pengadaan, 

Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, Admin RUP, dan Tim 
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teknis pendukung pengadaan, pada akhir November 2018 

untuk pelaksanaan di tahun 2019. 

b. Batas Penyelesaian dan Serah Terima Pekerjaan Barang dan 

Jasa Tahun Anggaran 2019 yaitu pada akhir November 2019, 

kecuali: 

1) Belanja barang/jasa yang bersifat rutin, seperti: pengadaan 

bahan makanan minuman untuk keperluan rumah sakit, 

sekolah, panti jompo, jasa kebersihan, dan jasa keamanan, 

diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018. 

2) Kegiatan yang bersifat insidentil, antara lain: fasilitasi 

Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekertaris Daerah di 

akhir tahun, Kegiatan Hari Ibu, dan Kegiatan Pengamanan 

Natal dan Tahun Baru, serta Penyusunan APBD, 

diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018. 

9. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD   

Provinsi Banten dilaksanakan secara Online melalui e-hibah 

bansos.bantenprov.go.id yang diatur dengan Peraturan Gubernur 

tersendiri tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Provinsi Banten. 

10. Permohonan fasilitasi akomodasi, konsumsi, sarana dan prasarana 

yang diajukan oleh selain Instansi Pemerintah yang ditujukan 

kepada Gubernur, agar diajukan/ditujukan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi Banten yang membidangi untuk dilaksanakan 

tela’ahan sebagai bahan untuk disampaikan kepada Gubernur 

Banten melalui Sekretaris Daerah, yang selanjutnya didisposisikan 

kepada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten. 

11. Permohonan fasilitasi akomodasi, konsumsi, sarana dan prasarana 

yang diajukan dari Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah dan 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang  tidak 

menganggarkan atau kurang dalam penganggarannya, dapat 

mengajukan permohonan fasilitasi akomodasi, konsumsi, sarana 

dan prasarana kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang 

selanjutnya didisposisikan kepada Biro Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Banten. 

12. Fasilitasi akomodasi, konsumsi, sarana dan prasarana Gubernur, 

Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Staf Ahli 

Gubernur, dan Tamu Pimpinan, dilaksanakan oleh Biro 

Administrasi Rumah Tangga Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi 

Banten. 
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BAB III 

PERENCANAAN, PERSIAPAN, DAN PELAKSANAAN PENGADAAN 

BARANG/JASA 

 

F. PERENCANAAN 

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:  

1. Penyusunan Perencanaan Pengadaan 

a. Tugas dan Kewenangan PA/KPA dalam Perencanaan, 

Pengadaan, meliputi: 

1) PA memiliki tugas dan kewenangan: 

a) menetapkan Perencanaan Pengadaan; 

b) menetapkan dan mengumumkan RUP; 

c) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa. 

2) PA dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya 

kepada KPA. 

3) KPA melaksanakan tugas dan  kewenangan sesuai  dengan 

pelimpahan dari PA. 

4) PPK memiliki tugas menyusun Perencanaan Pengadaan 

sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing, untuk 

tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun 

anggaran berjalan. 

5) PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Kegiatan Perencanaan Pengadaan 

1) Perencanaan Pengadaan dimulai dari identifikasi 

kebutuhan barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah. 

2) Perencanaan Pengadaan menjadi masukan dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat  

Daerah (RKA Perangkat Daerah). 

3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari 

APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan 

RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan 

Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (KUA-PPAS). 
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2. Identifikasi Kebutuhan 

a. Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 

1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan berdasarkan 

rencana kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja  

Perangkat Daerah. 

2) Identifikasi kebutuhan barang/jasa tahun anggaran 

berikutnya dilakukan pada tahun anggaran berjalan. 

3) Identifikasi kebutuhan dalam proses perencanaan 

Pengadaan dapat dilakukan sebelum penetapan pagu 

indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk pengadaan 

strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana 

Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. 

4) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan 

memperhatikan: 

a) prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan 

barang/jasa; 

b) aspek pengadaan berkelanjutan; 

c) penilaian prioritas kebutuhan; 

d) barang/jasa pada katalog elektronik; 

e) konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan/atau 

f) barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai. 

5) Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan 

Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang tugas dan 

fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang/jasa 

dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan: 

a) besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu 

organisasi; 

b) beban tugas serta tanggungjawabnya;  

c) barang/jasa Yang Telah Tersedia/Dimiliki/Dikuasai. 

6) Identifikasi barang/jasa yang telah 

tersedia/dimiliki/dikuasai dapat menggunakan: 

a) data base Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD); 

b) riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari  masing-

masing unit/satuan kerja Perangkat Daerah. 

7) Identifikasi pasokan (supply) Barang dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa hal, terdiri atas: 
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a) kemudahan mendapatkan barang dipasaran  Indonesia 

dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan; 

b) TKDN; 

c) jumlah produsen dan/atau jumlah Pelaku Usaha;  

d) barang yang diperlukan merupakan produk dalam 

negeri atau barang impor, pabrikan dapat dilakukan 

dengan tangan/manual atau merupakan  produk 

kerajinan tangan. 

8) Identifikasi kebutuhan barang dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa hal, terdiri atas: 

a) menentukan kesesuaian Barang menurut  jenis, 

fungsi/kegunaan, ukuran/kapasitas serta jumlah  

masing-masing barang yang diperlukan; 

b) menilai status kelayakan barang yang ada, apabila 

akan digunakan/dimanfaatkan/difungsikan layak  

secara ekonomi dan keamanan; 

c) mengetahui riwayat kebutuhan barang meliputi  waktu 

saat pengiriman barang dan saat serah terima barang, 

agar dapat segera digunakan; 

d) pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna 

barang);  

e) persyaratan lain tidak terbatas pada: cara 

pengangkutan Barang, penimbunan/penyimpanan, 

pengoperasian/penggunaan, pemeliharaan, dan 

pelatihan. 

9) Identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi dilakukan 

dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas: 

a) menentukan pekerjaan konstruksi berdasarkan jenis, 

fungsi/kegunaan, target/sasaran yang akan dicapai; 

b) pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan 

oleh Usaha Kecil; 

c) waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi, sehingga 

dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana; 

d) penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri 

atau luar negeri; 
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e) persentase bagian/komponen dalam negeri   terhadap 

keseluruhan pekerjaan; 

f) studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan 

sebelum pelaksanaan desain; 

g) dalam pekerjaan konstruksi, persiapan desain  

dilakukan paling lambat1 (satu) tahun anggaran     

sebelum pelaksanaan; 

h) pekerjaan konstruksi dengan menggunakan    kontrak 

tahun jamak dapat berupa: 

(1) penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) 

bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; 

(2) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih   apabila 

dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 

(satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) 

Tahun Aggaran. 

i) dalam pekerjaan konstruksi dengan kontrak tahun 

jamak (multi years contract), proses pemilihan Penyedia 

dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat  

yang berwenang;  

j) dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan 

memerlukan lahan, disyaratkan sebagai berikut: 

(1) pembebasan lahan yang dimaksud adalah untuk 

menunjang pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. 

Dalam hal dibutuhkan ganti rugi untuk   

pembebasan lahan, maka penyelesaian     

administrasi untuk pembayaran ganti rugi, 

termasuk  untuk pemindahan hak atas tanah, 

harus dapat diselesaikan sebelum surat 

penunjukan penyedia barang/jasa diterbitkan; 

(2) Apabila luasan tanah yang diperlukan untuk 

menunjang pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, 

termasuk untuk akses menuju ke lokasi Pekerjaan 

Konstruksi, memerlukan ijin pemanfaatan tanah, 

maka pengurusan ijin tersebut harus dapat 

diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia 

barang/jasa diterbitkan. 
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k) Identifikasi kebutuhan Jasa Konsultansi yang  

diperlukan Perangkat Daerah, dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa hal, meliputi: 

(1) identifikasi untuk mengetahui: 

(a) jenis Jasa Konsultansi yang dibutuhkan; 

(b) fungsi dan manfaat dari pengadaan Jasa 

Konsultasi; 

(c) target yang ditetapkan; 

(d) pihak yang akan menggunakan Jasa 

Konsultansi; 

(e) waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 

(f) ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai. 

(2) dalam hal desain konstruksi dilaksanakan pada 

tahun anggaran yang sama dengan pelaksanaan 

Pekerjaan Konstruksi dan jenis kontraknya yaitu 

kontrak tahun tunggal maka: 

(a) desain konstruksi yang akan diadakan bersifat, 

standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu 

yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan 

tidak memerlukan penelitian yang mendalam 

melalui laboratorium yang diindikasikan akan 

membutuhkan waktu lama; 

(b) desain konstruksi yang akan dilaksanakan 

bersifat mendesak dan biaya untuk 

melaksanakan desain konstruksi sudah 

dialokasikan dengan cukup. 

(3) dalam hal Jasa Konsultansi yang diperlukan adalah 

jasa pengawasan pelaksanaan Pekerjaan 

Konstruksi maka yang perlu diketahui yaitu: 

(a) waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai; 

(b) waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan 

(c) jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai    

bidang keahlian masing-masing yang 

diperlukan. 

l) Identifikasi kebutuhan Jasa Lainnya yang diperlukan 

Perangkat Daerah, dilakukan dengan   memperhatikan 

beberapa hal, terdiri atas: 
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1) jenis kebutuhan Jasa Lainnya, dalam  kaitannya 

untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan/atau 

tenaga terampil yang diperlukan, sesuai dengan 

bidang dan pengalamannya masing-masing; 

2) fungsi dan manfaat dari Jasa Lainnya yang 

dibutuhkan; 

3) target yang diharapkan; 

4) waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya; 

5) dalam hal Jasa Lainnya yang dibutuhkan adalah 

untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang 

kegiatan yang bersifat rutin pada setiap tahun 

anggaran maka dapat ditetapkan sebagai 

kebutuhan prioritas yang harus diadakan pada 

setiap tahun anggaran; dan/atau 

6) dalam hal kebutuhan yang bersifat rutin dan 

diindikasikan tidak ada peningkatan terhadap 

target dan sasaran yang diperlukan 

(jumlah/volume/kapasitas dan waktu pengadaan) 

maka dapat ditetapkan besarnya kebutuhan adalah 

sama dengan kebutuhan pada tahun sebelumnya. 

m) Identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi  

dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri 

atas: 

1) Menentukan jenis pengadaan  yang  akan  

dilaksanakan melalui pekerjaan terintegrasi; 

2) Menentukan pekerjaan terintegrasi  berdasarkan 

jenis, fungsi/manfaat, target/sasaran yang akan 

dicapai; 

3) waktu penyelesaian pekerjaan terintegrasi, 

sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan 

rencana; 

4) penggunaan barang/material berasal dari dalam 

negeri atau luar negeri; 

5) persentase bagian/komponen dalam negeri   

terhadap keseluruhan pekerjaan. 
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3. Penetapan Barang/Jasa 

a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa dituangkan ke dalam 

dokumen penetapan barang/jasa. 

b. Penetapan jenis Pengadaan Barang/Jasa berupa: 

a) barang; 

b) pekerjaan konstruksi; 

c) jasa konsultansi; 

d) jasa lainnya; 

e) penetapan barang/jasa juga dilakukan terhadap pekerjaan 

yang dilakukan secara terintegrasi; 

f) penetapan barang/jasa dilakukan dengan   memperhatikan  

kodefikasi barang/jasa  sesuai  dengan  kodefikasi  yang  

diatur oleh peraturan perundang-undangan; 

g) pedoman kategorisasi barang, Pekerjaan Konstruksi,  Jasa 

Konsultansi, Jasa Lainnya dan pekerjaan terintegrasi 

mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 

yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS); 

h) dalam hal kategorisasi  belum  tercantum  dalam  KBKI  

yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 

pedoman kategorisasi mengacu pada Peraturan yang 

dikeluarkan oleh kementerian teknis terkait. 

4. Cara Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan dengan: 

a. Swakelola 

1) Kriteria barang/jasa yang dapat diadakan melalui 

Swakelola, meliputi: 

a) barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, 

dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Penyedia; 

b) penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, 

kursus, penataran, seminar, lokakarya atau 

penyuluhan; 

c) barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha   ekonomi 

kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan    

pengadaan festival, parade seni/budaya; 

d) sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, 

perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium 
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dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau 

standar mutu tertentu; 

e) barang/jasa yang masih dalam pengembangan belum 

dapat disediakan atau diminati oleh penyedia; 

f) barang/jasa yang dihasilkan oleh organisasi 

kemasyarakatan, kelompok masyarakat, masyarakat; 

g) barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya 

memerlukan partisipasi masyarakat. 

2) Dalam hal pada kegiatan Swakelola memerlukan penyedia 

barang/jasa, pengadaannya mengacu pada peraturan 

pengadaan barang/jasa tentang Swakelola; 

3) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola, melalui 

kegiatan:                     

a) Penetapan Tipe Swakelola, terdiri atas: 

(1) Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, 

dilaksanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah  

Penanggungjawab Anggaran; 

(2) tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan 

diawasi  oleh Perangkat Daerah Penanggungjawab 

Anggaran dan dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah lain pelaksana Swakelola; 

(3)  tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan 

diawasi oleh Perangkat Daerah Penanggung jawab 

Anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi 

Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; 

(4) tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan sendiri 

oleh Perangkat Daerah Penanggung jawab 

Anggaran dan/atau berdasarkan usulan 

Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta 

diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana 

Swakelola. 

b) Pada Swakelola Tipe II, Tipe III, dan Tipe IV dilakukan 

dengan menandatangani nota kesepahaman antara 

PA/KPA penanggungjawab anggaran dengan 

pelaksana Swakelola lainnya. 
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c) Nota kesepahaman untuk Swakelola Tipe II dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

(1) PA/KPA penanggungjawab anggaran 

menyampaikan permohonan kepada Perangkat 

Daerah lain untuk bekerjasama menyediakan 

barang/jasa yang dibutuhkan pada tahun 

anggaran berikutnya di tahun anggaran berjalan; 

(2) Penandatanganan Nota Kesepahaman 

pelaksanaan Swakelola.                        

d) Nota kesepahaman untuk Swakelola Tipe III dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

(1) PA/KPA penanggungjawab anggaran melakukan 

survei terhadap Ormas yang mampu dan 

terdekat dengan lokasi pelaksanaan Swakelola; 

(2) bila yang memenuhi syarat hanya ada 1 (satu) 

Ormas, maka PA/KPA menyampaikan   

undangan kepada Ormas sebagai pelaksana 

Swakelola; 

(3) Penanggungjawab Ormas menyampaikan surat 

pernyataan minat; 

(4) dalam hal terdapat beberapa Ormas yang   

memenuhi syarat, PA/KPA dapat melaksanakan 

Sayembara, untuk menetapkan Ormas yang 

dapat melaksanakan Swakelola; dan 

(5) PA/KPA penanggungjawab anggaran  

menandatangani Nota Kesepahaman dengan 

penanggung jawab/pimpinan Ormas. 

e) Nota kesepahaman untuk Swakelola Tipe IV dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

(1) PA/KPA penanggungjawab anggaran   

menyampaikan undangan kepada Pokmas untuk 

melaksanakan  Swakelola; 

(2) Penanggung jawab Pokmas menyampaikan   

surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana 

Swakelola; 
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(3) penandatanganan Nota  Kesepahaman antara  

PA/KPA dengan penanggung jawab Pokmas; 

(4) dalam hal Swakelola dilaksanakan berdasarkan 

usulan Kelompok Masyarakat, PA/KPA  

menandatangani  nota kesepahaman    setelah    

PA /KPA   menerima     usulan tersebut. 

f) Tindak lanjut setelah penandatanganan Nota 

kesepahaman untuk Swakelola Tipe II dilakukan hal 

sebagai berikut: 

(1) Perangkat Daerah pelaksana Swakelola, 

menyampaikan proposal yang memuat rencana 

kerja dan RAB; 

(2) PPK pada PA/KPA Penanggungjawab   Anggaran 

menyusun Perencanaan Pengadaan sebagai 

dasar pengusulan dan penyusunan RKA 

Perangkat Daerah. 

g) Tindak lanjut setelah penandatanganan Nota 

kesepahaman untuk Swakelola Tipe III dilakukan hal 

sebagai berikut: 

(1) Penanggungjawab Ormas menyampaikan   

proposal dan RAB kepada PA/KPA 

penanggungjawab anggaran; 

(2) PPK pada PA/KPA Penanggungjawab 

Anggaran\menyusun Perencanaan Pengadaan 

melalui Swakelola sebagai dasar pengusulan dan    

penyusunan RKA Perangkat Daerah.  

h) Tindak lanjut setelah penandatanganan Nota 

kesepahaman untuk Swakelola Tipe IV dilakukan hal 

sebagai berikut: 

(1) kelompok masyarakat menyampaikan proposal  

yang memuat rencana kerja dan RAB kepada   

PA/KPA penanggung jawab anggaran; 

(2) pada PA/KPA Penanggung jawab Anggaran 

menyusun Perencanaan Pengadaan melalui   

Swakelola sebagai dasar pengusulan dan  

penyusunan RKA Perangkat Daerah. 
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i) Dalam hal pekerjaan  Swakelola membutuhkan 

Penyedia maka dilampirkan spesifikasi teknis/KAK 

Penyedia. 

j) Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan 

pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dilampirkan  

gambar  rencana  kerja, dan spesifikasi teknis. 

k) Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan 

pengadaan Jasa Konsultansi, dilampirkan KAK    

pengadaan Jasa Konsultansi. 

l) Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, 

Tim Pelaksana atau Tim Pengawas. 

(1) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun   

sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, 

dan  rencana biaya. 

(2) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, 

mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara 

berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan 

penyerapan anggaran. 

(3) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi   

persiapan dan pelaksanaan fisik maupun  

administrasi swakelola. 

m) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan  

sebagai berikut: 

(1) tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh 

PA/KPA; 

(2) tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas 

ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana  

ditetapkan oleh Perangkat Daerah lain pelaksana 

Swakelola; 

(3) tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas 

ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana  

ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana 

Swakelola; 

(4) tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan   oleh 

pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana 

swakelola. 
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n) Perencanaan Pengadaan Swakelola, meliputi: 

(1) Penetapan tipe swakelola; 

PA/KPA menetapkan tipe Swakelola berdasarkan 

jenis barang/jasa dan disesuaikan dengan 

Pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA 

memilih/menetapkan Pelaksana Swakelola 

berdasarkan ketersediaan Pelaksana Swakelola; 

(2) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK: 

(a) PA/KPA dibantu oleh PPK menyusun   

spesifikasi Teknis/KAK pengadaan 

barang/jasa yang akan dilaksanakan melalui 

Swakelola. 

(b) Spesifikasi teknis/KAK memuat antara lain: 

1. Latar belakang, maksud dan tujuan, 

sasaran, Sumber pendanaan, dan 

barang/jasa yang disediakan; 

2. spesifikasi barang/jasa; 

3. jangka waktu Swakelola; 

4. kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga   

kerja, narasumber, bahan/material 

termasuk peralatan/suku cadang, Jasa   

Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau 

kebutuhan lainnya (apabila diperlukan);   

5. gambar rencana kerja untuk pekerjaan. 

(3) Penyusunan perkiraan biaya/RAB 

(a) Swakelola Tipe I 

PA/KPA menyusun perkiraan biaya 

berdasarkan biaya masukan.  

RAB terdiri atas: 

1. gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja 

(mandor, kepala tukang, tukang), honor 

narasumber, dan honor Tim 

Penyelenggara Swakelola; 

2. biaya bahan/material termasuk 

peralatan/suku cadang (apabila 

diperlukan); 
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3. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); 

4. biaya Jasa Konsultansi (apabila 

diperlukan);  

5. biaya lainnya yang  dibutuhkan, contoh: 

perjalanan, rapat, komunikasi, laporan. 

(b) Swakelola Tipe II 

PA/KPA menyampaikan permintaan 

kesediaan kepada Perangkat Daerah untuk 

melaksanakan Swakelola. Dalam hal 

Perangkat Daerah bersedia maka PA/KPA 

bersama dengan pimpinan Perangkat Daerah 

membuat Nota Kesepahaman. Selanjutnya 

berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut 

Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola 

menyampaikan Rencana Anggaran Belanja. 

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas 

usulan proposal dan Rencana Anggaran 

Belanja. 

RAB terdiri atas: 

1. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja 

mandor, kepala tukang, tukang, honor 

narasumber, dan honor Tim 

Penyelenggara Swakelola; 

2. biaya bahan/material termasuk  

peralatan/suku cadang (apabila 

diperlukan); 

3. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); 

4. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: 

perjalanan, rapat, komunikasi, laporan. 

Dalam hal Perangkat Daerah Pelaksana 

Swakelola telah mempunyai standar biaya 

yang telah ditetapkan sebagai PNBP maka 

penyusunan Rencana Anggaran Belanja 

berdasarkan tarif yang telah ditetapkan 

dalam PNBP tersebut. 
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Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe II 

terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa 

melalui Penyedia maka: 

1. untuk Perangkat Daerah  Pelaksana  

Swakelola yang menerapkan tarif 

berdasarkan  PNBP, maka semua 

kebutuhan pengadaan barang/jasa     

sudah dimasukan dalam Kontrak 

Swakelola;  

2. untuk Perangkat Daerah Pelaksana 

Swakelola yang belum/tidak menerapkan 

tarif berdasarkan PNBP, maka kebutuhan 

pengadaan barang/jasa dapat: 

a) dimasukkan kedalam Kontrak 

Swakelola; 

b) dalam hal Pelaksana Swakelola tidak 

bersedia/tidak mampu untuk 

melaksanakan pengadaan 

bahan/material/jasa lainnya        

pendukung yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan Swakelola, maka 

pengadaan bahan/material/jasa 

lainnya pendukung dilakukan melalui 

kontrak terpisah oleh PPK. 

(c) Swakelola Tipe III 

PA/KPA menyampaikan permintaan 

kesediaan kepada Ormas untuk 

melaksanakan Swakelola. Dalam hal terdapat 

lebih dari 1 (satu) Ormas yang dinilai mampu 

untuk melaksanakan pengadaan barang/jaa 

melalui Swakelola Tipe III, PA/KPA dapat 

melakukan proses pemilihan melalui 

mekanisme sayembara. 

Dalam hal Ormas bersedia maka PA/KPA 

bersama dengan pimpinan Ormas membuat 

Nota Kesepahaman. Selanjutnya berdasarkan 
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Nota Kesepahaman tersebut Ormas 

menyampaikan RAB. 

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas 

usulan proposal dan RAB. 

RAB terdiri atas: 

1. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja 

(mandor, kepala tukang, tukang), honor 

narasumber, dan honor Tim 

Penyelenggara Swakelola; 

2. biaya bahan/material termasuk 

peralatan/suku cadang (apabila 

diperlukan); 

3. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); 

dan/atau 

4. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: 

perjalanan, rapat, komunikasi, laporan. 

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe III 

terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa 

melalui Penyedia maka kebutuhan 

pengadaan barang/jasa dapat: 

1. dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; 

atau 

2. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak 

bersedia/tidak mampu untuk 

melaksanakan pengadaan 

bahan/material/jasa lainnya pendukung 

yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

Swakelola, maka pengadaan 

bahan/material/jasa lainnya pendukung 

dilakukan melalui kontrak terpisah oleh 

PPK. 

(d) Swakelola Tipe IV 

PA/KPA menyampaikan undangan kepada 

Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan 

pekerjaan swakelola. Jika Kelompok 

Masyarakat tersebut bersedia untuk 
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melaksanakan pekerjaan swakelola, maka 

penanggung jawab Kelompok Masyarakat 

menyampaikan surat pernyataan kesediaan 

sebagai pelaksana swakelola dan selanjutnya 

PA/KPA bersama dengan penanggung jawab 

Kelompok Masyarakat membuat Nota 

Kesepahaman. 

Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui 

Swakelola merupakan usulan dari Kelompok 

Masyarakat maka PA/KPA menetapkan dan 

mengadakan Nota Kesepahaman dengan 

Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana 

swakelola. 

Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut 

Kelompok Masyarakat menyampaikan RAB. 

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas 

usulan proposal dan RAB. 

RAB terdiri atas: 

1. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja 

(mandor, kepala tukang, tukang), honor 

narasumber, dan honor Tim 

Penyelenggara Swakelola; 

2. biaya bahan/material termasuk 

peralatan/suku cadang (apabila 

diperlukan); 

3. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); 

4. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: 

perjalanan, rapat, komunikasi, dan 

laporan. 

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe IV 

terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa 

melalui Penyedia maka kebutuhan 

pengadaan barang/jasa dapat: 

1. dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; 

atau 
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2. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak 

bersedia/tidak mampu untuk 

melaksanakan pengadaan 

bahan/material/jasa lainnya pendukung 

yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

Swakelola, maka pengadaan 

bahan/material/jasa lainnya pendukung 

dilakukan melalui kontrak terpisah oleh 

PPK. 

Hasil perencanaan Swakelola berupa 

spesifikasi teknis/KAK, RAB, rencana jadwal 

pelaksanaan, dan calon Pelaksana Swakelola 

digunakan sebagai dasar pengusulan dan 

penyusunan RKA-PD. 

o) Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola 

Contoh: barang/jasa yang dapat diadakan melalui 

Swakelola tidak terbatas pada:  

1) Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, 

dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku 

Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, 

sederhana), penanaman gebalan rumput, 

pemeliharaan rambu suar, Pengadaan 

Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, 

atau renovasi rumah tidak layak huni; 

2) Jasa penyelenggaraan penelitian dan 

pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, 

kursus, penataran, seminar, lokakarya atau 

penyuluhan; 

3) Penyelenggaraan sayembara atau kontes;  

4) Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi 

kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan 

pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: 

pembuatan film, tarian musik, olahraga; 

5) Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, 

perumusan kebijakan publik, pengujian 
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laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, 

tata kelola, atau standar mutu tertentu; 

6) Barang/jasa yang masih dalam pengembangan 

sehingga belum dapat disediakan atau diminati 

oleh Pelaku Usaha; 

7) Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, 

Kelompok Masyarakat, atau masyarakat, contoh: 

produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok 

Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat 

penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik 

masyarakat atau produk warga binaan lembaga 

permasyarakatan; 

8) Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya 

memerlukan partisipasi  masyarakat. Dalam hal 

pengadaan yang memerlukan partisipasi 

masyarakat tersebut berupa Pekerjaan Konstruksi 

maka hanya dapat berbentuk rehabilitasi, 

renovasi, dan konstruksi sederhana. Konstruksi 

bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun 

oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya 

diserahkan kepada Kelompok Masyarakat 

penerima sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

9) Contoh: pembangunan/pemeliharaan jalan 

desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan 

saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah 

di pemukiman, atau pembangunan/peremajaan 

kebun rakyat; atau 

10) Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu 

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah yang bersangkutan, contoh: 

pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem 

keamanan informasi. 

b. Penyedia 
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1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, 

meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a) penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 

b) penyusunan perkiraan biaya/RAB; 

c) pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; 

d) konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan 

e) biaya pendukung. 

2) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK  

a) spesifikasi teknis/KAK pada perencanaan pengadaan 

melalui penyedia, dibuat berdasarkan kebutuhan 

barang/jasa dari Perangkat Daerah masing-masing; 

b) Spesifikasi teknis/KAK pada perencanaan pengadaan 

melalui penyedia digunakan untuk pengadaan: 

(1) barang; 

(2) pekerjaan konstruksi; 

(3) jasa lainnya. 

c) KAK yang dibuat berdasarkan kebutuhan barang/jasa  

digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi; 

d) Spesifikasi teknis/KAK pada perencanaan pengadaan 

melalui penyedia disusun dengan memperhatikan: 

(1) menggunakan produk dalam negeri, sepanjang  

tersedia dan tercukupi; 

(2) menggunakan produk bersertifikat SNI, sepanjang 

tersedia dan tercukupi; 

(3) memaksimalkan penggunaan produk industri 

hijau; 

(4) aspek pengadaan berkelanjutan; dan 

(5) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu  

kecuali untuk pengadaan komponen barang/jasa, 

suku cadang, bagian dari 1 (satu) sistem yang 

sudah ada, barang/jasa dalam katalog elektronik, 

atau barang/jasa melalui Tender Cepat. 

e) Spesifikasi Teknis pada perencanaan pengadaan 

melalui penyedia paling sedikit berisi: 

(1) spesifikasi mutu/kualitas; 

(2) spesifikasi jumlah; 
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(3) spesifikasi waktu; dan 

(4) spesifikasi pelayanan. 

f) KAK pada perencanaan pengadaan melalui Penyedia 

Jasa Konsultansi paling sedikit berisi: 

(1) uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, 

meliputi: latar belakang, maksud dan tujuan, 

lokasi pekerjaan, dan produk yang dihasilkan  

(output); 

(2) waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan 

batas akhir efektif tahun anggaran; 

(3) spesifikasi teknis Jasa Konsultansi yang akan 

diadakan, mencakup kompetensi tenaga ahli yang 

dibutuhkan dan untuk badan usaha termasuk 

juga kompetensi badan usaha penyedia Jasa 

Konsultansi; 

(4) sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan 

biaya pekerjaan. 

c. Kebijakan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa 

1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan 

berorientasi pada: 

a) keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja  dan  

kebutuhan Perangkat Daerah; 

b) volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan 

ketersediaan barang/jasa Perangkat Daerah serta 

kemampuan dari Pelaku Usaha; 

c) ketersediaan barang/jasa di pasar; 

d) kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi 

spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan  Perangkat 

Daerah; 

e) ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah. 

2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, 

dilarang: 

a) menyatukan atau memusatkan beberapa paket 

pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah 

yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat 
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efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya 

seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah 

masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaah; 

b) menyatukan beberapa paket pengadaan yang 

menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus 

dipisahkan untuk mendapatkan penyedia yang 

sesuai; 

c) menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran 

nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil;  

d) memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa 

paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi; 

e) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak- 

banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa 

mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, 

kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis 

dengan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang 

menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat 

dipenuhi oleh Usaha Kecil; 

f) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai 

dengan kewenangan masing-masing pihak dalam 

perencanaan pengadaan, yaitu: 

1) PA dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA 

dan/atau antar PPK; 

2) KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PPK; 

3) PPK dapat mengkonsolidasikan paket di area 

kerjanya masing-masing. 

g) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan 

sebelum atau sesudah pengumuman RUP; 

h) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada 

kegiatan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa atau 

perubahan RUP; 

i) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan 

dengan memperhatikan kebijakan pemaketan. 
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5. Jadwal Pengadaan Barang/Jasa 

a. Jadwal Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan pada 

Perencanaan Pengadaan terdiri atas: 

1) rencana jadwal persiapan pengadaan; 

2) rencana jadwal pelaksanaan pengadaan. 

b. Rencana jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

melalui Swakelola meliputi: 

1) jadwal penetapan sasaran; 

2) jadwal penetapan penyelenggara Swakelola; 

3) jadwal penetapan rencana kegiatan; 

4) jadwal penetapan spesifikasi teknis/KAK; 

5) jadwal penetapan RAB; dan 

6) jadwal finalisasi dan penandatangan kontrak swakelola. 

c. Rencana jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Penyedia terdiri atas: 

1) jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan 

oleh PPK; dan 

2) jadwal persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja 

Pemilihan. 

d. Bagi Swakelola tipe I rencana jadwal persiapan pengadaan  

meliputi butir 1) sampai dengan butir 5) pada huruf b. 

e. Rencana jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Swakelola meliputi: 

1) tipe I meliputi kegiatan pelaksanaan Swakelola Sesuai 

rencana kegiatan, penyusunan laporan dan penyerahan 

hasil Swakelola kepada PPK; 

2) tipe II, tipe III, dan tipe IV meliputi kegiatan pelaksanaan 

swakelola sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, 

penyusunan laporan, dan penyerahan hasil Swakelola 

kepada PPK. 

f. Rencana jadwal pelaksanaan Pengadaan melalui penyedia, 

meliputi: 

1) pelaksanaan pemilihan Penyedia; 

2) pelaksanaan kontrak; dan 

3) serah terima hasil pekerjaan. 
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g. Dalam menyusun dan menetapkan rencana jadwal pengadaan 

Barang/Jasa dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut: 

1) jenis/karakteristik  dari barang/jasa yang dibutuhkan; 

2) metode dan waktu pengiriman barang/jasa; 

3) waktu pemanfaatan barang/jasa di masing–masing 

Perangkat Daerah; 

4) metode pemilihan yang dilakukan; 

5) jangka waktu proses pemilihan penyedia;  

6) ketersediaan barang/jasa di pasar. 

6. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

a. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa merupakan seluruh biaya 

yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk 

memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan. 

b. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa  merupakan  seluruh  biaya 

yang harus dikeluarkan oleh  Pemerintah Daerah, terdiri atas: 

1) biaya barang/jasa yang dibutuhkan; 

2) biaya pendukung; 

3) biaya barang/jasa meliputi biaya yang termasuk pada 

komponen sebagaimana terdapat pada spesifikasi 

Teknis/KAK; 

4) Biaya barang/jasa dapat meliputi namun tidak terbatas 

pada: 

a) harga barang; 

b) biaya pengiriman; 

c) biaya suku cadang dan purna jual; 

d) biaya personil; 

e) biaya non personil; 

f) biaya material/bahan; 

g) biaya peralatan; 

h) biaya pemasangan; dan/atau 

i) biaya sewa. 

5) Biaya pendukung Anggaran Pengadaan Barang/Jasa 

dapat meliputi namun tidak terbatas pada: 

a) biaya pelatihan; 

b) biaya instalasi dan testing; 

c) biaya administrasi;  

d) biaya lainnya. 
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6) Biaya administrasi pada biaya pendukung Anggaran 

Pengadaan, dapat meliputi namun tidak terbatas pada: 

a) biaya pengumuman; 

b) biaya survei lapangan; 

c) biaya survei pasar; 

d) honorarium para pihak yang terlibat dalam Pengadaan 

Barang/Jasa; 

e) penggandaan dokumen. 

7) Biaya administrasi dialokasikan di tahun anggaran 

berjalan untuk: 

a) pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 

berjalan; 

b) pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 

yang akan datang namun pelaksanaan pengadaannya 

dilakukan pada tahun anggaran berjalan. 

8) Biaya lainnya dapat meliputi namun tidak terbatas pada: 

a) biaya pendapat ahli hukum kontrak; 

b) biaya uji coba; 

c) biaya sewa; 

d) biaya rapat; dan/atau 

e) biaya komunikasi. 

7. Rencana Umum Pengadaan (RUP) 

a. Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam RUP oleh PPK. 

b. RUP Swakelola memuat paling sedikit: 

1) nama dan alamat PA/KPA; 

2) nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan; 

3) tipe Swakelola; 

4) nama Penyelenggara Swakelola; 

5) uraian pekerjaan; 

6) volume pekerjaan; 

7) lokasi pekerjaan; 

8) sumber dana; 

9) besarnya total perkiraan biaya Swakelola; dan 

10) perkiraan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa. 

c. RUP Penyedia memuat paling sedikit: 

1) nama dan alamat PA/KPA; 
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2) nama paket Penyedia; 

3) kebutuhan penggunaan produk dalam negeri; 

4) peruntukkan paket untuk Usaha kecil atau non kecil; 

5) uraian pekerjaan; 

6) volume pekerjaan; 

7) lokasi Pekerjaan; 

8) sumber dana; 

9) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; 

10) spesifikasi teknis/KAK; 

11) metode pemilihan; dan 

12) perkiraan jadwal Pengadaan Barang/Jasa. 

d. Pengumuman RUP 

1) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

2) Pengumuman   RUP   Perangkat   Daerah, dilakukan 

melalui aplikasi SIRUP; 

3) Pengumuman RUP Perangkat  Daerah  dapat  ditambahkan 

dalam situs web Pemerintah Daerah, papan pengumuman  

resmi untuk  masyarakat, surat kabar, dan/atau media 

lainnya. 

4) RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat  

Perubahan/revisi paket pengadaan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA). 

 

G. PERSIAPAN 

 Persiapan Swakelola 

a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi 

penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana 

kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. 

b. Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola ditetapkan oleh 

PA/KPA. 

c. Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut: 

1) Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan olehPA/KPA; 
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2) Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh 

PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana 

Swakelola; 

3) Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh 

PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan 

Ormas pelaksana Swakelola; atau 

4) Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan 

Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. 

d. Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan 

memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang 

dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri. 

e. Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan 

Swakelola tipe I danjumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 

50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana. 

f. Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola 

dituangkan dalam KAK kegiatan/sub kegiatan/output. 

g. Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat 

dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK. 

h. Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung 

berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola. 

i. PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran 

Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara atau Kepala Daerah. 

 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia oleh PPK 

meliputi kegiatan: 

a. Menetapkan HPS; 

1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak 

langsung (overhead cost). 

3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. 

4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

5) HPS digunakan sebagai: 
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a) alat untuk menilai kewajaran harga penawaran 

dan/atau kewajaran harga satuan; 

b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran 

yang sah dalam Pengadaan 

Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya; dan 

c) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan 

Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 

80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. 

6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian 

negara. 

7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan 

Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan 

Tender pekerjaan terintegrasi. 

8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari 

kerja sebelum batas akhir untuk: 

a) pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca 

kualifikasi; atau 

b) pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan 

dengan prakualifikasi. 

b. Menetapkan rancangan kontrak; 

1) Jenis Kontrak Pengadaan 

Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

a) Lumpsum 

Kontrak Lumpsum merupakan kontrak dengan ruang 

lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan 

tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

(1) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; 

(2) berorientasi kepada keluaran; dan 

(3) pembayaran didasarkan pada tahapan 

produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan 

Kontrak. 

b) Harga Satuan 

Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 
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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 sebagai berikut: 

(1) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat 

perkiraan pada saat kontrak ditandatangani; 

(2) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran 

bersama atas realisasi volume pekerjaan;  

(3) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh 

pekerjaan diselesaikan. 

c) Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan 

Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan 

merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumpsum dan 

Harga Satuan dalam 1(satu) pekerjaan yang 

diperjanjikan. 

d) Terima Jadi (Turnkey) 

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian 

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(1) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh 

pekerjaan selesai dilaksanakan; dan 

(2) pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin 

sesuai kesepakatan dalam Kontrak. 

e) Kontrak Payung 

Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan 

dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang 

belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu 

pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani. 

2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas: 

a) Lumpsum 

Kontrak Lumpsum merupakan kontrak dengan ruang 

lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan 

tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

(1) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; 
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(2) berorientasi kepada keluaran; dan 

(3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran 

yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.  

b) Waktu Penugasan 

Kontrak Waktu Penugasan merupakan Kontrak Jasa 

Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya 

belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 

belum bisa dipastikan. 

c) Kontrak Payung 

Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan 

dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang 

belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu 

pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani. 

3) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun 

Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan 

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dapat berupa: 

a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua 

belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; 

b) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih  apabila 

dikontrakkan untuk jangka  waktu  lebih  dari 1 (satu) 

Tahun  Anggaran   dan   paling  lama  3  (tiga)  Tahun 

Anggaran. 

c. Bentuk Kontrak 

1) Bentuk-bentuk kontrak terdiri atas: 

a) bukti pembelian/pembayaran 

Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk 

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling 

banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

b) kuitansi 

Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa 

Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). 

c) Surat Perintah Kerja (SPK) 



- 73 - 

 

SPK digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 

dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan 

nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling 

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

d) surat perjanjian 

Surat perjanjian digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 

nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 

dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

e) surat pesanan 

Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian 

melalui toko daring. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak dan 

dokumen pendukung Kontrak, diatur dalam peraturan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang keuangan negara dan/atau menteri yang 

menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan 

dalam negeri. 

d. Uang Muka (Down Payment) 

1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan 

pekerjaan. 

2) Uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak 

untuk usaha kecil; 

b) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak 

untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; 

atau 

c) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak 

untuk Kontrak Tahun Jamak. 
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3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan 

kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. 

e. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa 

1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

a) Jaminan Penawaran; 

b) Jaminan Sanggah Banding; 

c) Jaminan Pelaksanaan; 

d) Jaminan Uang Muka; dan 

e) Jaminan Pemeliharaan. 

2) Jaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah Banding 

hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 

3) Jaminan pengadaan barang/jasa dapat berupa Bank 

garansi atau surety bond. 

4) Bentuk Jaminan bersifat: 

a) tidak bersyarat; 

b) mudah dicairkan; dan 

c) harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 

14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah 

pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi 

kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima. 

5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan 

Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan 

Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan. 

6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, 

Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang 

menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, 

dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat 

digunakan untuk semua jenis Jaminan. 

7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan 

lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di 

bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk 

mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang lembaga 

pembiayaan ekspor Indonesia adalah Perusahaan Penerbit 

Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk 

suretyship di Otoritas Jasa Keuangan. 



- 75 - 

 

8) Jaminan Penawaran diberlakukan untuk nilai total HPS 

paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah), besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga 

persen) dari nilai total HPS. 

Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan 

Penawaran besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% 

(tiga persen) dari nilai total Pagu Anggaran. 

9) Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari 

nilai total HPS. Sedangkan Untuk Pekerjaan Konstruksi 

terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu 

persen) dari nilai Pagu Anggaran. 

10) Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). 

11) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan, dalam hal: 

a) Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah 

dikuasai oleh Pengguna;  

b) Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing. 

12) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai 

berikut: 

a) untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan 

puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) 

dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima 

persen) dari nilai kontrak; atau 

b) untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% 

(delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan 

Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total 

HPS. 

13) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan 

terintegrasi adalah sebagai berikut: 

a) untuk nilai penawaran antara 80% (delapan 

puluhpersen) sampai dengan 100% (seratus persen) 

darinilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 

5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau 
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b) untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh 

persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan 

Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu 

Anggaran. 

14) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah 

terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau 

serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. 

15) Jaminan Uang Muka diserahkan Penyedia kepada PPK 

senilai uang muka. 

16) Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dikurangi 

secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang 

diterima. 

17) Jaminan Pemeliharaan diberlakukan untuk Pekerjaan 

Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa 

pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi 

pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand 

Over). 

18) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari 

kerja setelah masa pemeliharaan selesai. 

19) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima 

persen) dari nilai kontrak. 

20)  Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan 

penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai 

dengan ketentuan dalam Kontrak. 

21) Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak 

yang ditunjuk secara sah oleh produsen. 

22) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a) diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan 

jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan 

Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan 

persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen 

Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; 

dan 

b) tata cara penghitungan penyesuaian harga harus 

dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan 
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dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak. 

23) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian 

harga terdiri atas: 

a) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun 

Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 

(delapan belas) bulan; 

b) penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf 

a) diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak 

pelaksanaan pekerjaan; 

c) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh 

kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen 

keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan 

harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam 

penawaran; 

d) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan 

jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak; 

e) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan 

yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks 

penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; 

f) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru 

sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat 

diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga 

belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; 

dan 

g) indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan 

Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia 

adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan 

realisasi pekerjaan. 

f. Metode pemilihan  

1) Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

a) E-purchasing 

E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam 

katalog elektronik. 
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b) Pengadaan Langsung 

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah). 

c) Penunjukan Langsung 

Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam 

keadaan tertentu. 

d) Tender Cepat 

Tender Cepat dilaksanakan dalam hal: 

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat 

ditentukan secara rinci;  

b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem 

Informasi Kinerja Penyedia. 

e) Tender 

Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat 

menggunakan metode pemilihan. 

g. Metode evaluasi  

1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: 

a) Sistem Nilai; 

b) Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau 

c) Harga Terendah. 

2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

memperhitungkan penilaian teknis dan harga. 

3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 

digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor 

umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya 

pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi 

tertentu. 

4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
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dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang 

diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. 

h. Metode penyampaian dokumen penawaran  

1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

dilakukan dengan: 

a) 1 (satu) file; 

b) 2 (dua) file; dan 

c) 2 (dua) tahap. 

2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

menggunakan metode evaluasi Harga Terendah. 

3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. 

4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a) spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan 

pasti; 

b) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan 

desain penerapan teknologi yang berbeda; 

c) dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis 

berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang 

diajukan; dan/atau 

d) membutuhkan penyetaraan teknis. 

i. Metode pemilihan  

1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas: 

a) Seleksi 

Seleksi dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai 

paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 

b) Pengadaan Langsung 

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa 

Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
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c) Penunjukan Langsung 

Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Jasa 

Konsultansi dalam keadaan tertentu, dengan Kriteria 

Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu, meliputi: 

(1) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 

(satu) Pelaku Usaha yang mampu; 

(2) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 

(satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau 

pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; 

(3) Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi 

konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter 

yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk 

menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari 

pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan 

dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak 

dapat ditunda; atau 

(4) Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia 

Jasa Konsultansi yang sama, diberikan batasan 

paling banyak 2 (dua) kali. 

j. Metode evaluasi  

1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi 

dilakukan dengan: 

a) Kualitas dan Biaya; 

b) Kualitas; 

c) Pagu Anggaran; atau 

d) Biaya Terendah. 

2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk 

pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, 

dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan 

pasti dalam KAK. 

3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang 

ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu 

penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti 

dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa 

Konsultansi Perorangan. 
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4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk 

ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan 

dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh 

melebihi Pagu Anggaran. 

5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk 

pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan 

standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan. 

k. Metode penyampaian dokumen penawaran  

1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan 

Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung 

dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file. 

2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan 

Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan 

metode dua file. 

l. Kualifikasi  

1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan 

usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. 

2) Kualifikasi dilakukan dengan pasca kualifikasi atau 

prakualifikasi. 

3) Pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan 

sebagai berikut: 

a) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau 

b) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan. 

4) Kualifikasi pada pasca kualifikasi dilakukan bersamaan 

dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan 

menggunakan metode sistem gugur. 

5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan 

sebagai berikut: 

a) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; 

b) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau 

c) Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa 

Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya. 

6) Kualifikasi pada prakualifikasi dilakukan sebelum 

pemasukan penawaran dengan menggunakan metode: 

a) sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 
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b) sistem pembobotan dengan ambang batas untuk 

Penyedia Jasa Konsultansi. 

7) Hasil prakualifikasi menghasilkan: 

a) daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 

b) daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi. 

8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem 

Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian 

kualifikasi. 

9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi 

yang diskriminatif dan tidak objektif. 

10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks adalah 

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, 

menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau 

sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara 

memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa. 

m. Jadwal Pemilihan 

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkanberdasarkan 

alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta 

pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. 

n. Dokumen Pemilihan  

Dokumen Pemilihan terdiri atas: 

1) Dokumen Kualifikasi; dan 

2) Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan 

Langsung/Pengadaan Langsung. 

 

H. PELAKSANAAN  

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

a. Pelaksanaan Swakelola 

1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) PA/KPA dapat menggunakan pegawai 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain 

dan/atau tenaga ahli; 

b) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima 
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puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan 

c) Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa 

melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan 

dalam Peraturan Presiden. 

2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain 

pelaksana Swakelola; dan 

b) PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim 

Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja 

sama sebagaimana dimaksud pada huruf a). 

3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan 

Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas. 

4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan 

Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat. 

5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II, tipe III, dan tipe IV, 

nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah 

termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui 

Penyedia. 

6) Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan 

Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara 

berkala. 

8) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola 

kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima. 

9) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara 

berkala. 

b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 

1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: 

a) Pelaksanaan Kualifikasi; 

b) Pengumuman dan/atau Undangan; 

c) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; 

d) Pemberian Penjelasan; 

e) Penyampaian Dokumen Penawaran; 
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f) Evaluasi Dokumen Penawaran; 

g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan 

h) Sanggah. 

Sedangkan untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan 

Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding. 

2) Pelaksanaan pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi 

dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran 

teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. 

3) Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi 

Kinerja Penyedia; 

b) peserta hanya memasukan penawaran harga; 

c) evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; 

dan 

d) penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran 

terendah. 

4) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk 

barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan 

nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, 

kepala lembaga, atau kepala daerah. 

5) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan 

mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan 

disertai negosiasi teknis maupun harga. 

6) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai 

berikut: 

 pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia 

untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang 

menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau 

 permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi 

serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha 

untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK. 

7) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP 

diumumkan. 

8) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani 

pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah: 

a) penetapan Pagu Anggaran K/L; atau 
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b) persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan pemilihan dilakukan setelah RUP diumumkan 

terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP. 

9) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode 

penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction). 

c. Tender/Seleksi Gagal 

1) Prakualifikasi gagal dalam hal: 

a) setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada 

peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi;atau 

b) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 

(tiga) peserta. 

2) Tender/Seleksi gagal dalam hal: 

a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 

b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen 

penawaran setelah ada pemberian waktu 

perpanjangan; 

c) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 

d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau 

tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah; 

e) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(KKN); 

f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; 

g) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; 

h) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau 

i) KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK. 

3) Prakualifikasi gagal dan Tender/Seleksi gagal dinyatakan 

oleh Pokja Pemilihan. 

4) Tender/Seleksi gagal karena KKN melibatkan Pokja 

Pemilihan dan PPK  dinyatakan oleh PA/KPA. 

5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal, Pokja Pemilihan 

segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: 

a) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 

2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; 

atau 
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b) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 

1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses 

Penunjukan Langsung. 

6) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal, Pokja Pemilihan 

segera melakukan: 

a) evaluasi penawaran ulang; 

b) penyampaian penawaran ulang; atau 

c) Tender/Seleksi ulang. 

7) Evaluasi penawaran ulang, dilakukan dalam hal ditemukan 

kesalahan evaluasi penawaran. 

8) Penyampaian penawaran ulang dilakukan untuk 

Tender/Seleksi gagal; 

9) Tender/Seleksi ulang dilakukan untuk Tender/Seleksi 

gagal;  

10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang, Pokja Pemilihan dengan 

persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung 

dengan kriteria: 

a) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 

b) tidak cukup waktu untuk melaksanakan 

Tender/Seleksi. 

d. Pelaksanaan Kontrak 

1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas: 

a) Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 

(SPPBJ); 

b) Penandatanganan Kontrak; 

c) Pemberian uang muka; 

d) Pembayaran prestasi pekerjaan; 

e) Perubahan Kontrak; 

f) Penyesuaian harga; 

g) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak; 

h) Pemutusan Kontrak; 

i) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau 

j) Penanganan Keadaan Kahar. 

2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau 

menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal 

belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia 

anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya 
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batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang 

dibiayai APBN/APBD. 

e. Pembayaran Prestasi Pekerjaan 

1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia 

setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, 

retensi, dan denda. 

2) Retensi sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai 

Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan 

Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa 

pemeliharaan. 

3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan 

kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus 

dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai 

dengan realisasi pekerjaannya. 

4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam 

bentuk: 

a) pembayaran bulanan; 

b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian 

pekerjaan/termin; atau 

c) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian 

pekerjaan. 

5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan 

untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya 

dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum 

barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan 

jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. 

6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau 

bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil 

pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah 

dicantumkan dalam Kontrak. 

7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi 

pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

f. Perubahan Kontrak 

1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan 

pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi 
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teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK 

bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, 

yang meliputi: 

a) menambah atau mengurangi volume yang tercantum 

dalam Kontrak; 

b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 

c) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi 

lapangan; dan/atau 

d) mengubah jadwal pelaksanaan. 

2) Dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan 

nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan 

ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 

10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam 

Kontrak awal. 

g. Keadaan Kahar 

1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak 

dapat dihentikan. 

2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak 

dapat melakukan perubahan kontrak. 

3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak 

disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun 

Anggaran. 

4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur 

dalam Kontrak. 

h. Penyelesaian Kontrak 

1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai 

masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai 

bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK 

memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan 

pekerjaan. 

2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

angka 1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya 

mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi 

denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan 

Jaminan Pelaksanaan. 
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3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

angka 1), dapat melampaui Tahun Anggaran. 

i. Serah Terima Hasil Pekerjaan 

1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai 

dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk 

serah terima barang/jasa; 

2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang 

diserahkan; 

3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah 

Terima; 

4) PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA; 

5) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan 

pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan 

diserahterimakan; 

6) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara. 

j. Pengadaan Khusus 

Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan 

darurat 

1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk 

keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga Negara 

Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar 

negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan 

harus dilakukan segera. 

2) Keadaan darurat meliputi: 

a) bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana 

sosial; 

b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik; 

d) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, 

perkembangan situasi politik dan keamanan di luar 

negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah 

asing yang memiliki dampak langsung terhadap 

keselamatan dan ketertiban warga Negara Indonesia di 

luar negeri; dan/atau 

e) pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain 
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yang terkena bencana. 

3) Penetapan keadaan darurat dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat, 

dan transisi darurat ke pemulihan. 

5) Untuk penanganan keadaan darurat, PPK menunjuk 

Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai 

mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan 

Pengadaan Barang/Jasa sejenis. 

6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan 

penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan 

pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan 

darurat. 

7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi 

dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan 

dapat melewati masa keadaan darurat. 

k. Pengecualian 

1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah, adalah: 

a) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; 

b) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan 

berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas 

kepada masyarakat; 

c) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai 

dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau 

d) Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum 

diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan 

Layanan Umum; 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam 

Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Peraturan Kepala 

LKPP. 

l. Penelitian 

1) Penelitian dilakukan oleh: 

a) PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

sebagai penyelenggara penelitian; dan 

b) pelaksana penelitian. 

2) Penyelenggara penelitian memiliki kewenangan: 
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a) menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu 

pada arah pengembangan penelitian nasional; 

b) menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu 

pada rencana strategis penelitian dan/atau untuk 

mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan 

pembangunan nasional; dan 

c) melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian. 

3) Pelaksana penelitian meliputi: 

a) Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur 

Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

b) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; 

c) Perguruan Tinggi; 

d) Ormas; dan/atau 

e) Badan Usaha. 

4) Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil 

kompetisi atau penugasan. 

5) Kompetisi dilaksanakan melalui seleksi proposal 

penelitian. 

6) Penugasan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk 

penelitian yang bersifat khusus. 

7) Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau 

fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari1 (satu) 

penyelenggara penelitian. 

8) Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian 

selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu) 

Tahun Anggaran. 

9) Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan 

secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak  

penelitian dan dilakukan berdasarkan produk keluaran 

sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian. 

10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan 

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan 

tinggi. 

m. Usaha  Kecil, Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan 

Berkelanjutan 

1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 

2) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA memperluas 

peran serta usaha kecil; 

3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-



- 92 - 

 

banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan 

prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan 

sistem, dan kualitas kemampuan teknis; 

4) Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar 

lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya 

bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang 

menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi 

oleh usaha kecil; 

5) LKPP dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

memperluas peran serta usaha kecil dengan 

mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam 

katalog elektronik. Penyedia usaha non-kecil yang 

melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama 

usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, 

subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada 

usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang 

bersangkutan. 

n. Penggunaan Produk Dalam Negeri 

1) Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam 

negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan 

nasional; 

2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan 

jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa 

dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 

ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling 

rendah 40% (empat puluh persen); 

3) Perhitungan TKDN dan BMP dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4) Ketentuan dicantumkan dalam RUP, spesifikasi 

teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan; 

5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal: 

a) barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam 

negeri; atau 

b) volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi 

kebutuhan. 
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6) LKPP dan/atau Pemerintah Daerah memperbanyak 

pencantuman produk dalam negeri dalam katalog 

elektronik; 

7) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam 

negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga 

yang dapat diterima. 

8) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan 

Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 

9) Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang 

memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima 

persen); 

10) Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua 

puluh lima persen); 

11) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang 

dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% 

(tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran 

terendah dari badan usaha asing; 

12) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga 

penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi 

dan teknis; 

13) Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah 

Hasil Evaluasi Akhir (HEA); 

14) HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 − KP) × HP 

dengan:KP = TKDN × preferensi tertinggi 

KP adalah Koefisien Preferensi 

HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik. 

15) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan 

HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih 

besar ditetapkan sebagai pemenang. 

o. Pengadaan Berkelanjutan 

1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan 

memperhatikan aspek berkelanjutan; 

2) Aspek berkelanjutan, terdiri atas: 

a) aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa 

sepanjang usia barang/jasa tersebut; 
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b) aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, 

jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan 

komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; 

dan 

c) aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak 

negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas 

tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya 

alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3) Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh: 

a) PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan 

Pengadaan Barang/Jasa; 

b) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan 

rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan 

c) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan 

dalam menyusun Dokumen Pemilihan. 

p. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 

1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan 

secara elektronik menggunakan sistem informasi yang 

terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 

dan sistem pendukung; 

2) LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung. 

3) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan 

memanfaatkan E-marketplace. 

4) E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan 

infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia 

berupa: 

a) Katalog Elektronik; 

b) Toko Daring; dan 

c) Pemilihan Penyedia. 

5) LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, 

membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan E-

marketplace Pengadaan Barang/Jasa. 

6) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-

marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja 

sama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha. 

7) Dalam rangka pengembangan E-marketplace, LKPP 

menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan E-

marketplace Pengadaan Barang/Jasa. 
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q. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 

1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas: 

a) Perencanaan Pengadaan; 

b) Persiapan Pengadaan; 

c)  Pemilihan Penyedia; 

d) Pelaksanaan Kontrak; 

e) Serah Terima Pekerjaan; 

f) Pengelolaan Penyedia; dan 

g) Katalog Elektronik. 

2) SPSE memiliki interkoneksi dengan sistem informasi 

perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen 

aset, dan sistemin formasi lain yang terkait dengan SPSE. 

3) Sistem pendukung SPSE meliputi: 

a) Portal Pengadaan Nasional; 

b) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan 

Barang/Jasa; 

c) Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan 

hukum; 

d) Pengelolaan peran serta masyarakat; 

e) Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan 

f) Monitoring dan Evaluasi. 

r. Katalog elektronik  

1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik 

nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog 

elektronik lokal. 

2) Katalog elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, 

spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk 

SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, 

dan informasi lainnya terkait barang/jasa. 

3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog 

elektronik dilaksanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP. 

4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan 

metode: 

a) Tender; atau 

b) Negosiasi. 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan catalog 

elektronik diatur dengan Peraturan Kepala LKPP. 

s. Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan 

pengadaan secara elektronik. 

2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi: 

a) pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan 

Barang/Jasa dan infrastrukturnya; 

b) pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh 

sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan 

c) pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh 

pemangku kepentingan. 

3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan 

keamanan informasi SPSE, dan sistem pendukung. 

4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan 

pengadaan secara elektronik. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan 

pengadaan secara elektronik diatur dengan Peraturan 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. 

t. Penyelesaian Sengketa Kontrak 

(1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia 

dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui 

layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau 

penyelesaian melalui pengadilan. 

(2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa 

kontrak sebagaimana dimaksud pada angka (1). 

2. Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Langsung Barang/Jasa 

a. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang 

harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa 

Lainnya ke Penyedia; 

2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa 

Lainnya; 

3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau 

kuitansi kepada PPK; dan/atau 

4) PPK melakukan pembayaran. 

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat 

dibantu oleh tim pendukung. 
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b. Pengadaan Langsung untuk: 

1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 

nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah);  

3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan 

yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui 

media elektronik dan/atau non elektronik. 

2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 

1) tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan 

kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang 

berbeda. 

3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang 

diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran 

administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. 

4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar 

serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis 

pekerjaan yang dibutuhkan. 

5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran 

administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung 

sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. 

6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan 

mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan 

sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi 

harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang 

wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. 

7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau 

informasi lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1). 

8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan 

kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan 

dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan 

mengundang Pelaku Usaha lain. 
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9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan 

Langsung yang terdiri atas: 

a) nama dan alamat Penyedia; 

b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi; 

c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); 

d) hasil negosiasi harga (apabila ada); 

e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan 

f) tanggal dibuatnya Berita Acara. 

10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung 

kepada PPK. 

11) Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan 

formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan 

Pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha dimaksud memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. 

c. Tahapan Pengadaan Langsung Barang/Jasa 

1) Perencanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa 

Perencanaan Pengadaan disusun oleh PPK dan Ditetapkan 

oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, 

penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran 

pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa 

dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. 

Pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa diatur 

dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui 

Penyedia meliputi kegiatan persiapan pengadaan 

barang/jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan 

pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan Serah 

Terima Hasil Pekerjaan. 

2) Persiapan Pengadaan Langsung Barang/Jasa 

Persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-PD 

disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang 

kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, 

persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat 

dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran RKA 

Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi: 

a) penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja 

(KAK); 

b) penetapan HPS; 

c) penetapan rancangan kontrak; dan/atau 

d) Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan 

pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, 

dan/atau penyesuaian harga. 

Di samping itu PPK melakukan identifikasi apakah 

barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori 

barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan 

langsung E-purchasing atau termasuk pengadaan khusus. 

Metode Pemilihan Jasa Konsultansi 

a) seleksi dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai 

paling sedikit di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta 

rupiah); 

b) pengadaan langsung dilaksanakan untuk Jasa 

Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak 

Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); 

c) penunjukan langsung dilaksanakan untuk Jasa 

Konsultansi dalam keadaan tertentu. Hanya dapat 

dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu, 1 

(satu) pemegang hak cipta, konsultan bidang hukum, 

pemerintahan berulang (Repeat order). 

3) Persiapan Pemilihan Pengadaan Langsung Barang/Jasa 

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja 

Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja 

Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan 

pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen 

persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang 

disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat 

Pengadaan. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat 

Pengadaan meliputi: 

a) Penetapan metode pemilihan Penyedia;  

b) Penetapan metode Kualifikasi; 
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c) Penetapan metode evaluasi penawaran; 

d) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran; 

e) Penetapan jadwal pemilihan; dan 

f) Penyusunan Dokumen Pemilihan. 

4) Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Langsung 

Barang/Jasa. Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan 

oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai 

metode pemilihan, dengan ketentuan: 

a) PPK melaksanakan E-purchasing dengan nilai pagu 

paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah); 

b) Pejabat Pengadaan melaksanakan: 

(1) E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan 

(2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung 

untuk pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling 

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

c) Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender 

Cepat, dan Penunjukan Langsung; 

d) Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan LKPP terkait Pengadaan Khusus. 

d. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa 

1) Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang 

harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa 

lainnya ke Penyedia; 

b) Penyedia dan PPK   melakukan  serah  terima  

Barang/Jasa Lainnya; 

c) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran 

atau kuitansi kepada PPK; dan/atau 

d) PPK melakukan pembayaran. 

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung 

dapat dibantu oleh tim pendukung.  
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2) Pengadaan Langsung untuk: 

a) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

b) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah); dan 

c) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan 

yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui 

media elektronik dan/atau non elektronik. 

b) dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a) tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan 

harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber 

informasi yang berbeda. 

c) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang 

diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran 

administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. 

d) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar 

serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan 

jenis pekerjaan yang dibutuhkan. 

e) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan 

penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi 

secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan 

dalam undangan. 

f) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan 

mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi 

dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis, dan 

negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan 

harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. 

g) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau 

informasi lain. 

h) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan 

kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal 

dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan 

mengundang Pelaku Usaha lain. 
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i) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil 

Pengadaan Langsung yang terdiri atas: 

(1) nama dan alamat Penyedia; 

(2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil 

negosiasi; 

(3) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); 

(4) hasil negosiasi harga (apabila ada); 

(5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan 

(6) tanggal dibuatnya Berita Acara. 

j) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan 

Langsung kepada PPK. 

Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan 

formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan 

Pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha dimaksud memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. 

3) Pelaksanaan Kontrak 

Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai 

ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan 

perundang-undangan. 

4) Serah Terima Pekerjaan 

Serah terima hasil pekerjaaan dilaksanakan setelah 

pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan 

yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan 

permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan 

Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat 

Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap 

barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatangan 

kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah 

Terima. 

5) Tahapan Serah Terima 

Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100% (seratus 

persen) dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan 

Kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan 

kepada PA/KPA dijelaskan dalam bagan alur berikut: 
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Bagan Alur Tahapan Serah Terima Pekerjaan 

 

Tahapan serah terima, antara lain: 

a) setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai 

dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, 

Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada 

Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil 

pekerjaan; 

b) sebelum dilakukan serah terima, Pejabat 

Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan 

terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh 

Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis; 

c) pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil 

pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum 

dalam kontrak; 

d) apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak 

dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan 

Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki 

dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan; 

e) apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka 

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia 

menandatangani Berita Acara Serah Terima; 

f) setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, 

Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan 

barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA; 

g) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan 
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pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil 

pekerjaan yang diserahterimakan; 

h) PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif 

proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan 

pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, 

meliputi dokumen program/penganggaran, surat 

penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, 

RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen 

pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan 

perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen 

serah terima hasil pekerjaan; 

i) apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan 

ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui 

PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan 

Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi 

kekurangan dokumen administratif; dan 

j) hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam 

Berita Acara. 
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Contoh Format Berita Acara Hasil Pekerjaan Pengadaan Langsung 
 

BERITA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN 
KHUSUS  PENGADAAN  LANGSUNG 

Nomor  : ................................. 

 
 

Pada hari ini : .........; tanggal : .................; bulan :.............; tahun : 
..................; yang bertanda tangan dibawah ini : 

 
I.   Dari Pihak Pemilik Pekerjaan-PIHAK KESATU    

Nama  :  

Jabatan  : PPK 
Alamat  : .................................... 

 
II. Dari Pihak Pelaksana/Penugasan-PIHAK KEDUA 

Nama  : ............................. 
Jabatan : ............................. 
Alamat : ............................. 

 
 

Dengan ini PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan 
sesuai Surat Perjanjian/SPK Nomor : .........................., tanggal 

.................... kepada PIHAK KESATU.  
 

Berdasarkan Hasil pemeriksaan : 

........................................................, maka pelaksanaan 
pekerjaan/penyerahan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA telah 

mencapai tahap prestasi 100% dengan baik, sehingga PIHAK 
KEDUA dapat menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sebesar 

Rp. .....................,- (terbilang :................................). 
 
 

Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya 
dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 
 

PIHAK  PERTAMA        PIHAK  
KEDUA        

 
 
 

 
.............      ........................ 

NIP.................       Direktur 
        

 
Hasil Pekerjaan : Sesuai dengan Nama Paket Pekerjaan. 
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Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan  
Nomor  : ...................... 

Tanggal  : ...................... 
 

No. Uraian Pekerjaan Jumlah Satuan  Keterangan 

1    Baik  

2    Baik  

3    Baik  

4    Baik  

5    Baik  

6    Baik  

 
 

     
  

 Serang,............2019 
     

PT/CV        PPK, 
 

 

 
 

xxxxxxx            xxxxxxxxxxxx 
Direktur      NIP. ................... 
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Contoh Format Berita Acara Pemeriksaaan Administrasi Hasil Pekerjaan 
Pengadaan Langsung 

 
BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN 

KHUSUS  PENGADAAN  LANGSUNG 

 
Nomor  : .............................. 

    
Pada hari ini : .........; tanggal : .................; bulan : .............; tahun : 

..................; yang bertanda tangan dibawah ini : 

I.  Dari Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)   

Nama  :  

Jabatan  : PPK 

Alamat  : .................................... 

II.Dari Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)  

Nama  : ............................. 

Jabatan  : PjPHP 

Alamat  : ............................. 

Dengan ini PIHAK PPK  telah menyerahkan administrasi/hasil 

pekerjaan sesuai Surat Perjanjian/SPK Nomor : .........................., 
tanggal .................... kepada PIHAK PjPHP untuk diperiksa 

kelengkapannya : 
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No. 
Uraian Pekerjaan (nama 
barang dan spek) 

Hasil 

pemeriksaan 
(Lengkap/Tidak 

Lengkap) 

1 
Dokumen 

Program/Penganggaran 
 

2 Surat Penetapan PPK  

3 
Dokumen Perencanaan 

Pengadaan 
 

4 RUP/SIRUP  

5 
Dokumen Persiapan 

Pengadaan 
 

6 
Dokumen Kontrak dan 
Perubahannya serta 
Pengendaliannya. 

 

7 
Dokumen Serah Terima 

Hasil Pekerjaan 
 

 Kesimpulan  

 

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan, 
maka dapat dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari PPK 
kepada PA/KPA. 

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya 
dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

  PIHAK PERTAMA       PIHAK KEDUA 
            PPK                                                          PjPHP 
(......................)        (............................)  

 
Keterangan:  

1. Dokumen DPA; 
2. Dokumen Surat Penetapan PPK; 

3. Dokumen TOR/ROK/Perencanaan Teknis (RAB); 
4. Lampiran Screen Shot RUP; 

5. KAK/HPS/Speck/Rancangan Kontrak;  
6. SPK/SPMK. 
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PENJADWALAN  PROSES TENDER/SELEKSI 
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA 

 
 

I. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Tender/Seleksi 

 

Tahapan  Waktu 

a. Membuat paket Pada tahapan  ini  PPK diwajibkan 

untuk menyelesaikan penginputan 

pada Sistem SPSE V.4.3 sebelum 

menyampaikan notifikasi  usulan 

tender/seleksi ke Kepala Biro 

Administrasi Pembangunan 

Daerah/UKPBJ. 

Catatan : 

untuk tahapan  a–d  tatacara 

penginputannya berkonsultasi 

dengan LPSE. 

b. Melengkapi data paket 

c. Mengisi  Rincian HPS 

d. Membuat dokumen pemilihan 

e. Menyampaikan usulan kepada 

Kepala Biro Administrasi 

Pembangunan Daerah/UKPBJ 

Penyampaian usulan/permohonan 

tender/seleksi dilampiri dengan 

screen shot sebagai  bukti sudah 

masuk dalam sistem. 

f. Penunjukan Pokja Pemilihan Berdasarkan informasi  data paket 

pada sistem, Kepala Biro 

Administrasi Pembangunan 

Daerah/UKPBJ menunjuk Pokja 

Pemilihan. 

g. Penerbitan Surat Perintah Tugas 

(SPT) Pokja Pemilihan. 

Kepala Biro Administrasi 

Pembangunan Daerah/UKPBJ 

menerbitkan SPT Pokja Pemilihan 

setelah menerima usulan 

permohonan Tender/Seleksi. 

Untuk melaksanakan proses 

selanjutnya. 
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II. Tahapan Pelaksanaan  Tender/Seleksi oleh  Pokja  Pemilihan 

 

a. Pemilihan dengan Prakualifikasi   

1) Tahap kualifikasi  

Tahapan  Waktu  

a. pengumuman prakualifikasi  Kurang Lebih 7 (tujuh) hari 

kerja  

b. pendaftaran dan pengunduhan 

Dokumen Kualifikasi  

sampai dengan 1 (satu) hari 

kerja sebelum batas akhir 

penyampaian dokumen 

penawaran  

c. pemberian penjelasan (apabila 

diperlukan)  

paling cepat 3 (tiga) hari kerja 

sejak tanggal pengumuman 

prakualifikasi  

d. penyampaian Dokumen 

Kualifikasi  

sampai dengan Kurang Lebih 3 

(tiga) hari kerja setelah 

berakhirnya penayangan 

pengumuman prakualifikasi  

 

e. evaluasi Kualifikasi  disesuaikan dengan kebutuhan   

f. pembuktian kualifikasi  disesuaikan dengan kebutuhan   

g. penetapan dan pengumuman 

hasil kualifikasi  

1 (satu) hari kerja setelah  

pembuktian kualifikasi  

h. masa sanggah kualifikasi  dalam waktu 5 (lima) hari kerja 

setelah pengumuman hasil 

kualifikasi  jawaban sanggah 

paling lambat 3 (tiga) hari  

setelah akhir masa sanggah  
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2) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) tahap  

Tahapan Waktu 

a. Undangan Tender  1 (satu) hari kerja setelah selesai 

masa sanggah kualifikasi jika tidak 

ada sanggah atau 1 (satu) hari 

kerja setelah semua sanggah 

dijawab  

b. b.Pendaftaran dan pengunduhan 

dokumen 

sampai dengan 1 (satu) hari kerja 

sebelum batas akhir Penyampaian 

Dokumen Penawaran  

c. pemberian penjelasan  paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak 

tanggal undangan Tender   

d. penyampaian Dokumen Penawaran 

administrasi dan teknis (tahap I)  

disesuaikan dengan kebutuhan  

e. pembukaan Dokumen Penawaran  

administrasi dan teknis  

1 (satu) hari kerja setelah masa  

penyampaian Dokumen Penawaran 

administrasi dan teknis (tahap I) 

berakhir   

f. evaluasi administrasi   disesuaikan dengan kebutuhan  

g. evaluasi teknis dan negosiasi teknis 

bagi yang lulus evaluasi teknis 

disesuaikan dengan kebutuhan   

h. pengumuman peserta yang lulus 

evaluasi  administrasi dan teknis (tahap 

I)  

1 (satu) hari kerja setelah evaluasi 

penawaran   

i. penyampaian Dokumen Penawaran 

teknis (revisi) dan harga (tahap II)  

disesuaikan dengan kebutuhan  

j. pembukaan Dokumen Penawaran 

(tahap II)  

setelah masa penyampaian 

Dokumen Penawaran tahap II 

berakhir  

k. evaluasi Dokumen Penawaran harga    disesuaikan dengan kebutuhan   

l. penetapan dan pengumuman pemenang  1 (satu) hari kerja setelah evaluasi  

m. masa Sanggah  Selama 5 (lima) hari kerja setelah 

pengumuman Pemenang dan 

jawaban sanggah paling lambat 3 

(tiga) hari kerja  setelah akhir masa 

sanggah  

n. masa Sanggah Banding  (untuk 

Pekerjaan Konstruksi)  

selambat-lambatnya 5 (lima) hari 

kerja setelah jawaban sanggah 

dimuat dalam aplikasi SPSE dan  

jawaban Sanggah Banding paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja 

setelah menerima klarifikasi 

Jaminan Sanggah Banding   
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3) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) file  

Tahapan Waktu 

a. Undangan Tender  1 (satu) hari kerja setelah selesai 

masa sanggah kualifikasi jika 

tidak ada sanggah atau 1 (satu) 

hari setelah semua sanggah 

dijawab  

b. Pendaftaran dan pengunduhan 

dokumen 

Sampai dengan 1 (satu) hari 

kerja sebelum batas akhir 

Penyampaian Dokumen 

Penawaran  

c. pemberian penjelasan  paling cepat 3 (tiga) hari kerja 

sejak tanggal undangan Tender   

d. penyampaian Dokumen 

Penawaran   

disesuaikan dengan kebutuhan  

e. pembukaan Dokumen 

Penawaranadministrasi dan 

teknis (file I)  

Setelah masa  penyampaian 

Dokumen Penawaran berakhir   

f. evaluasi administrasi   disesuaikan dengan kebutuhan  

g. evaluasi teknis bagi yang lulus 

evaluasi administrasi  

disesuaikan dengan kebutuhan   

h. pengumuman peserta yang lulus 

evaluasi  administrasi dan teknis 

(fileI)  

1 (satu) hari kerja setelah 

evaluasi penawaran   

i. pembukaan Dokumen 

Penawaran (file II) bagi yang 

lulus evaluasi teknis  

1 (satu) hari kerja setelah  

pengumuman peserta yang lulus 

evaluasi  administrasi dan teknis  

j. evaluasi harga   disesuaikan dengan kebutuhan   

k. penetapan dan pengumuman 

pemenang  

1 (satu) hari kerja setelah 

evaluasi  

l. masa Sanggah  Selama 5 (lima) hari kerja setelah 

pengumuman Pemenang dan 

jawaban sanggah paling lambat 

3 (tiga) hari kerja  setelah akhir 

masa sanggah  

m. masa Sanggah Banding  (untuk 

Pekerjaan Konstruksi)  

Selama 5  (lima) hari kerja 

setelah jawaban sanggah dan  

jawaban Sanggah Banding paling 

lambat 14 (empat belas) hari 

kerja setelah menerima 

klarifikasi Jaminan Sanggah 

Banding  
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b. Pemilihan dengan Pasca kualifikasi   

1) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pasca kualifikasi 

2 (dua) file 

Tahapan Waktu 

a. Pengumuman Tender  paling kurang 5 (lima) hari kerja   

b. Pendaftaran dan pengunduhan 

dokumen 

Sampai dengan 1 (satu) hari kerja 

sebelum batas akhir Penyampaian 

Dokumen Penawaran  

c. pemberian penjelasan  paling cepat 3 (tiga) hari kerja 

sejak tanggal pengumuman 

Tender   

d. penyampaian Dokumen 

Penawaran   

disesuaikan dengan kebutuhan 

dan paling kurang 3 (tiga) hari 

kerja setelah Berita Acara Hasil 

Pemberian Penjelasan  

e. Pembukaan dokumen penawaran 

administrasi, teknis dan 

dokumen kualifikasi (file I);   

Setelah masa  penyampaian 

Dokumen Penawaran berakhir   

f. evaluasi administrasi dan 

kualifikasi  

disesuaikan dengan kebutuhan  

g. evaluasi teknis bagi yang lulus 

evaluasi teknis administrasi  

disesuaikan dengan kebutuhan   

h. pengumuman peserta yang lulus 

evaluasi  administrasi dan teknis  

(file I)  

1 (satu) hari kerja setelah evaluasi 

penawaran   

i. pembukaanDokumen Penawaran 

harga (file II) bagi yang lulus 

evaluasi teknis  

1 (satu) hari kerja setelah  

pengumuman peserta yang lulus 

evaluasi  administrasi dan teknis  

j. evaluasi harga   disesuaikan dengan kebutuhan   

k. pembuktian  kualifikasi kepada 

calon Pemenang   

disesuaikan dengan kebutuhan  

l. penetapan dan pengumuman 

pemenang  

1 (satu) hari kerja setelah  

klarifikasi kualifikasi  

m. masa Sanggah  Selama 5 (lima) hari kerja setelah 

pengumuman Pemenang dan 

jawaban sanggah paling lambat 3 

(tiga) hari kerja  setelah akhir 

masa sanggah  

n. masa Sanggah Banding (untuk 

Pekerjaan Konstruksi)  

Selama 5  (lima) hari kerja setelah 
jawaban sanggah dan  jawaban 
Sanggah Banding paling lambat 
14 (empat belas) hari kerja setelah 
menerima klarifikasi Jaminan 
Sanggah  
Banding  
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2) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pasca kualifikasi 

1 (satu) file 

 Tahapan Waktu 

a. Pengumuman Tender  paling kurang 5 (lima) hari kerja   

b. Pendaftaran dan 

pengunduhan dokumen 

Sampai dengan 1 (satu) hari 

kerja sebelum batas akhir 

Penyampaian  

Dokumen Penawaran  

c. pemberian penjelasan  paling cepat 3 (tiga) hari kerja 

sejak tanggal pengumuman 

Tender   

 Tahapan Waktu 

d. penyampaian Dokumen 

Penawaran   

disesuaikan dengan kebutuhan 

dan paling kurang 3 (tiga) hari 

kerja setelah Berita Acara Hasil 

Pemberian Penjelasan  

e. pembukaan Dokumen 

Penawaran    

Setelah masa  penyampaian 

Dokumen Penawaran berakhir   

f. evaluasi administrasi, teknis, 

harga dan kualifikasi   

disesuaikan dengan kebutuhan  

g. pembuktian kualifikasi 

kepada calon Pemenang   

disesuaikan dengan kebutuhan  

h. penetapan pemenang dan 

pengumuman   

1 (satu) hari kerja setelah  

klarifikasi kualifikasi  

i. masa Sanggah  Selama 5 (lima) hari kerja 

setelah pengumuman Pemenang 

dan jawaban sanggah paling 

lambat 3 (tiga) hari kerja  setelah 

akhir masa sanggah  

j. masa Sanggah Banding 

(untuk Pekerjaan Konstruksi)  

Selama 5  (lima) hari kerja 

setelah jawaban sanggah dan 

dan  jawaban Sanggah Banding 

paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja setelah menerima 

klarifikasi Jaminan Sanggah 

Banding  
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c. Tender Cepat  

Tahapan Waktu 

a. Undangan Tender  -  

b. penyampaian Dokumen 

Penawaran  

paling lama 3 (tiga) hari kerja 

setelah undangan Tender  

c. pembukaan Dokumen 

Penawaran    

Setelah masa  penyampaian 

Dokumen Penawaran berakhir   

d. pengumuman hasil pembukaan  

Dokumen Penawaran    

Setelah  pembukaan Dokumen  

Penawaran  

e. klarifikasi kualifikasi kepada 

calon Pemenang   

disesuaikan dengan kebutuhan  

f. penetapan pemenang dan 

pengumuman   

1 (satu) hari kerja setelah  

klarifikasi kualifikasi  

 

 

d. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha  

1) Tahapan Prakualifikasi   

Tahapan  Waktu  

a. pengumuman prakualifikasi  paling kurang 7 (tujuh) hari 

kerja  

b. pendaftaran dan pengunduhan 

Dokumen Kualifikasi  

sampai dengan 1 (satu) hari 

kerja sebelum batas akhir 

penyampaian dokumen 

penawaran  

c. pemberian penjelasan (apabila 

diperlukan)  

paling cepat 3 (tiga) hari kerja 

sejak tanggal pengumuman 

prakualifikasi  

d. penyampaian Dokumen 

Kualifikasi  

paling kurang 3 (tiga) hari kerja 

setelah berakhirnya penayangan 

pengumuman prakualifikasi  

e. evaluasi Kualifikasi  disesuaikan dengan kebutuhan   

f. pembuktian kualifikasi  disesuaikan dengan kebutuhan   

g. penetapan dan pengumuman 

hasil ualifikasi serta daftar 

pendek  

1 (satu) hari setelah pembuktian 

kualifikasi   

h. masa sanggah kualifikasi  5 (lima) hari kerja setelah 

pengumuman hasil kualifikasi 

(jawaban sanggah paling lambat 

3 (tiga) hari kerja  setelah akhir 

masa sanggah)  
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2) Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas  

Tahapan Waktu 

a. Undangan Seleksi  1 (satu) hari kerja setelah selesai 

masa sanggah kualifikasi jika 

tidak ada sanggah atau 1 (satu) 

hari setelah semua sanggah 

dijawab  

b. Pendaftaran dan pengunduhan 

dokumen 

Sampai dengan 1 (satu) hari 
kerja sebelum batas akhir 

PenyampaianDokumen 
Penawaran  

c. pemberian penjelasan  paling cepat 3 (tiga) hari kerja 

sejak tanggal undangan Seleksi   

d. penyampaian Dokumen 

Penawaran   

disesuaikan dengan kebutuhan  

e. pembukaan Dokumen 

Penawaran  administrasi dan 

teknis (file I)  

Setelah masa  penyampaian 

Dokumen Penawaran berakhir   

f. evaluasi administrasi   disesuaikan dengan kebutuhan  

g. evaluasi teknis bagi yang lulus 

evaluasi dministrasi  

disesuaikan dengan kebutuhan   

h. pengumuman peringkat teknis  1 (satu) hari kerja setelah 

evaluasi penawaran   

i. masa Sanggah  Selama 5 (lima) hari kerja setelah 

pengumuman Pemenang dan 

jawaban sanggah paling lambat 

3 (tiga) hari kerja  setelah akhir 

masa sanggah  

j. pembukaan Dokumen 

Penawaran biaya (file II) bagi 

yang lulus evaluasi teknis  

setelah masa sanggah berakhir 

atau sanggah telah dijawab  

k. evaluasi dan negosiasi teknis 

dan biaya  

disesuaikan dengan kebutuhan   

l. penetapan dan pengumuman 

pemenang  

1 (satu) hari kerja setelah 

evaluasi  
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3) Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, 

Pagu Anggaran dan Biaya Terendah  

Tahapan Waktu 

a. Undangan Seleksi  1 (satu) hari kerja setelah selesai 

masa sanggah kualifikasi jika 

tidak ada sanggah atau 1 (satu) 

hari setelah semua sanggah 

dijawab  

b. Pendaftaran dan pengunduhan 

dokumen 

Sampai dengan 1 (satu) hari 

kerja sebelum batas akhir 

Penyampaian Dokumen 

Penawaran 

c. pemberian penjelasan  paling cepat 3 (tiga) hari kerja 

sejak tanggal undangan Seleksi   

d. penyampaian Dokumen 

Penawaran   

disesuaikan dengan kebutuhan  

e. pembukaan  Dokumen 

Penawaran  administrasi dan 

teknis (file I)  

Setelah masa  penyampaian 

Dokumen Penawaran berakhir   

f. evaluasi administrasi   disesuaikan dengan kebutuhan  

g. evaluasi teknis bagi yang lulus 

evaluasi administrasi  

disesuaikan dengan kebutuhan   

h. pengumuman hasil evaluasi 

administrasi dan teknis  

1 (satu) hari kerja setelah 

evaluasi penawaran   

i. pembukaan Dokumen 

Penawaran (file II) bagi yang 

lulus evaluasi teknis  

1 (satu) hari setelah  

pengumuman hasil evaluasi 

administrasi dan teknis  

j. evaluasi biaya  disesuaikan dengan kebutuhan   

k. penetapan dan pengumuman 

pemenang  

1 (satu) hari kerja setelah 

evaluasi  

l. masa Sanggah  Selama 5 (lima) hari kerja setelah 

pengumuman Pemenang dan 

jawaban sanggah paling lambat 

3 (tiga) hari kerja  setelah akhir 

masa sanggah  

m. Negosiasi teknis dan biaya  Setelah masa sanggah berakhir  
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BAB IV 

BARANG MILIK DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

A. BARANG MILIK DAERAH (BMD) 

1. Barang Milik Daerah meliputi: 

a. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; 

dan  

b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

2. Barang milik daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk 

mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai 

pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. 

3. Barang milik daerah tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, 

dilengkapi dokumen pengadaan. 

5. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 

dilengkapi dokumen perolehan. 

6. Barang milik daerah bersifat berwujud maupun tidak berwujud. 

7. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 

meliputi: 

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak; 

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas 

penyertaan modal pemerintah daerah. 

8. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis, 

meliputi: hibah/sumbangan atau yang sejenis dari  negara/lembaga  

internasional sesuai peraturan perundang-undangan. 

9. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak, antara lain berasal dari: 

a. kontrak karya; 

b. kontrak bagi hasil; 

c. kontrak kerja sama; 
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d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan 

e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam 

penyediaan infrastruktur. 

 

B. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

1. Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik 

Daerah, berwenang dan bertanggungjawab: 

a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD; 

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan 

BMD; 

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD; 

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD; 

e. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan 

persetujuan DPRD; 

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan 

penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya; 

g. menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau 

bangunan; dan 

h. menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerja sama 

penyediaan infrastruktur. 

2. Pejabat Pengelola Barang pada Tingkat Pengelola 

a. Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan 

bertanggung jawab: 

1) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang  milik 

daerah; 

2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan BMD; 

3) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD 

yang memerlukan persetujuan Gubernur; 

4) mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan, dan penghapusan BMD; 

5) mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah 

disetujui oleh Gubernur atau DPRD; 

6) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; 

dan 

7) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan 

BMD. 
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b. Pejabat penatausahaan barang pada pengelola barang 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku 

Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur. 

Pejabat Penatausahaan barang pada pengelola barang, 

mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 

1) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan  

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD 

kepada Pengelola Barang; 

2) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang; 

3) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang  atas 

pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD 

yang memerlukan persetujuan Gubernur; 

4) memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  untuk 

mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan, dan penghapusan barang  milik daerah;  

5) memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  atas 

pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui 

oleh Gubernur atau DPRD; 

6) membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi 

inventarisasi BMD; 

7) melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau 

bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang 

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan 

pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta 

BMD yang berada pada Pengelola Barang; 

8) mengamankan dan memelihara BMD; 

9) membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan 

pengendalian atas pengelolaan BMD; dan 

10) menyusun laporan BMD. 

c. Pengurus Barang Pengelola 

Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Gubernur atas usul 

Pejabat Penatausahaan Barang. 

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi 

fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat 

Penatausahaan Barang. 
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Pengurus Barang Pengelola mempunyai wewenang dan 

tanggungjawab: 

1) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD 

kepada Pejabat Penatausahaan Barang; 

2) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pejabat 

Penatausahaan Barang; 

3) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan 

Gubernur; 

4) meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, 

sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan 

Barang  dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, 

pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD; 

5) menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau 

bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang 

tidak  digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan 

pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang; 

6) menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD; 

7) menyimpan salinan dokumen Laporan Barang  

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; 

8) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan 

BMD; dan 

9) merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang  Pengguna 

semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola 

sebagai bahan penyusunan Laporan BMD. 

Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara 

fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 

kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan 

Barang. 

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi 

Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu 

Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat 

Penatausahaan Barang. 

Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan 

perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa 
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atau bertindak sebagai penjamin atas 

kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya 

dibebankan pada APBD. 

d. Pembantu pengurus barang pengelola 

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang 

membidangi sub fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada 

Pejabat Penatausahaan Barang. 

Pembantu Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Gubernur 

atas usul Pejabat Penatausahaan Barang. 

Tugas Pembantu Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh 

Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola sesuai dengan sub 

fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Pembantu Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan 

kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan 

jasa atau bertindak sebagai penjamin atas 

kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya 

dibebankan pada APBD. 

3. Pejabat Pengelola Barang pada tingkat Pengguna Barang 

a. Pengguna barang 

Kepala Perangkat Daerah adalah selaku pengguna barang yang 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab: 

1) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang   

milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 

2) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 

barang  yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 

lainnya yang sah; 

3) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang  milik daerah 

yang berada dalam penguasaannya; 

4) menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah yang dipimpinnya; 

5) mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam 

penguasaannya; 

6) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD 

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 

persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau  

bangunan; 

7) menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang 

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 
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dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang 

tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur melalui 

Pengelola Barang; 

8) mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD; 

9) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas 

penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan 

10) menyusun dan menyampaikan laporan barang  pengguna 

semesteran dan laporan barang  pengguna tahunan yang 

berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. 

b. Pejabat penatausahaan Pengguna barang 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ditetapkan oleh 

Gubernur atas usul Pengguna Barang. 

Pejabat penatausahaan pengguna barang yaitu pejabat yang 

membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada 

pengguna barang. 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan 

bertanggung jawab: 

1) menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang  

milik daerah pada Pengguna Barang; 

2) meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang  yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 

lainnya yang sah; 

3) meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus 

Barang  Pembantu; 

4) menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan 

yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain 

tanah dan/atau  bangunan; 

5) mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna 

Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; 

6) menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD; 

7) meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus 

Barang  Pembantu; 

8) memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang 

(SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang 
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(SPPB) untuk mengeluarkan barang  milik daerah dari 

gudang penyimpanan; 

9) meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 

setiap semester dan setiap tahun; 

10) melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan 

atas perubahan kondisi fisik barang  milik daerah; dan  

11) meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang 

disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau 

Pengurus Barang Pembantu. 

c. Pengurus barang pengguna 

Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh  Gubernur atas usul 

Pengguna Barang. 

Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggungjawab: 

1) membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran BMD; 

2) menyiapkan usulan permohonan penetapan status 

penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan 

perolehan lainnya yang sah; 

3) melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang  milik 

daerah; 

4) membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna 

Barang; 

5) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan 

yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain 

tanah dan/atau  bangunan; 

6) menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan 

sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; 

7) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 

penghapusan BMD; 

8) menyusun laporan barang  semesteran dan tahunan; 

9) menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 

permintaan barang; 

10) mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat 

Penatausahaan Barang  Pengguna; 

11) menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran 

Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara 

penyerahan barang; 
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12) membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan 

tahunan; 

13) memberi label BMD; 

14) mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik 

BMD berdasarkan pengecekan fisik barang; 

15) melakukan stock opname barang  persediaan; 

16) menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan 

dokumen penatausahaan;  

17) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan 

barang Pengguna Barang dan laporan BMD; dan 

18) membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang 

disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna 

Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna 

Barang. 

Pengurus Barang  Pengguna secara administratif bertanggung 

jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional 

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola 

Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi 

Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu 

Pengurus Barang Pengguna. 

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan 

perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau 

bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan 

tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD. 

d. Pembantu Pengurus Barang 

Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Pengguna 

Barang. 

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pegawai yang 

ditetapkan untuk membantu pelaksanaan fungsi Administrasi 

Barang Milik Daerah pada Pengurus Barang Pengguna. 

Tugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh 

Pengguna Barang. 

Pembantu Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan 

kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan 

jasa atau bertindak sebagai penjamin atas 

kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya 

dibebankan pada APBD. 
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4. Pejabat Pengelola Barang pada tingkat Kuasa Pengguna barang 

a. Kuasa Pengguna Barang 

Kepala Biro yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi 

Koordinator pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan 

Sekretariat Daerah, serta sebagai Kuasa Pengguna Barang di 

lingkungan Sekretariat Daerah. 

Kepala Biro yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi 

Koordinator pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan 

Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Koordinator pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan 

Sekretariat Daerah berwenang dan bertanggung jawab: 

1) mengoordinasikan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah 

untuk unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah; 

2) mengoordinasikan permohonan penetapan status penggunaan 

Barang Milik Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah; 

3) mengoordinasikan pengadaan Barang Milik Daerah di 

lingkungan Sekretariat Daerah. 

Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang tidak 

mempunyai Tugas dan Fungsi koordinator pengelolaan Barang 

Milik Daerah dan Kepala Balai/Cabang Dinas/Unit Pelaksana 

Teknis selaku Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan yang 

dipimpinnya. 

Kuasa Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur. 

Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: 

1) mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah untuk 

unit kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang; 

2) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 

Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya 

kepada Pengguna Barang; 

3) melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah 

yang berada dalam penguasaannya; 

4) menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; 

5) mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang 

berada dalam penguasaannya; 

6) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan 

Barang Milik  Daerah yang berada dalam penguasaannya 

kepada Pengguna Barang; 
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7) menyerahkan Barang Milik Daerah yang  tidak  digunakan 

untuk kepentingan penyelenggaraan  tugas dan fungsi unit 

kerja yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak 

Lain kepada Pengguna Barang; 

8) mengajukan usul  pemusnahan  dan  penghapusan Barang 

Milik Daerah kepada Pengguna Barang; 

9) melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan 

Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan 

10) menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa 

pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna 

tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna 

Barang. 

b. Pengurus Barang Pembantu 

Gubernur menetapkan Pengurus Barang Pembantu  atas  usul 

Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang. 

Pembentukan Pengurus Barang Pembantu dilakukan 

berdasarkan  pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban 

kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan 

pertimbangan objektif lainnya. 

Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggung jawab: 

1) menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran 

Barang Milik Daerah; 

2) menyiapkan usulan permohonan penetapan status 

penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban 

APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

3) melaksanakan pencatatan  dan  inventarisasi  Barang Milik 

Daerah; 

4) membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada 

pada Kuasa Pengguna Barang; 

5) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan 

DPRD dan Barang Milik  Daerah  selain  tanah dan/atau 

bangunan; 

6) menyiapkan  dokumen  penyerahan  Barang  Milik  Daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan 

untuk kepentingan penyelenggaraan  tugas dan fungsi Kuasa 

Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain; 

7) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 

penghapusan Barang Milik Daerah; 
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8) menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 

9) menyiapkan SPB berdasarkan nota permintaan barang; 

10) mengajukan SPB kepada Kuasa Pengguna Barang; 

11) menyerahkan barang berdasarkan SPPB yang 

dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 

12) membuat KIR semesteran dan tahunan; 

13) memberi label Barang Milik Daerah; 

14) mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna 

Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah 

pengecekan fisik barang; 

15) melakukan stock opname barang persediaan; 

16) menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan 

asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; 

17) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan   

barang  Kuasa  Pengguna    Barang    dan laporan Barang 

Milik Daerah; dan 

18)  membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang 

disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna 

Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan  Pengguna  

Barang  dan   Pengurus  Barang Pengguna. 

Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan 

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 

penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang 

anggarannya dibebankan pada APBD. 
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Ket : 

 Dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya 

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 

Gubernur                                                           

Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan                                                    
Barang Milik Daerah 

Sekretaris Daerah                                       

Pengelola Barang 

Kepala OPD                 

Pengguna Barang 

K-UPT, Balai dan 
KCD/Kuasa Pengguna 

Barang 

Pengurus Barang 

Pembantu/Pengurus 
Barang Pembantu Unit 

Sekolah 

Pejabat 

Penatausahaan 

Pengguna Barang 

Pengurus Barang 
Pengguna 

Kepala OPD 

Pengguna 
Barang 

Pejabat 
Penatausahaan 

Pengguna Barang 

Pengurus 
Barang 

Pengguna 

Pembantu 

Pengurus 
Barang 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah 

Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola 

Kabid Aset Daerah 
Pengurus Barang Pengelola 

Pembantu Pengurus Barang Pengelola 
1. Kasubid Perencanaan dan 

Penatausahaan; 

2. Kasubid Penggunaan 

Pemanfaatan 

3. Kasubid Bina Aset Milik Daerah 

Kepala Biro 

Umum                           
Pengguna 

Barang 
Pejabat 

Penatausahaan                                    
Pengguna Barang 

Kepala Biro 

Lainnya 
Kuasa 

Pengguna                   

Barang 

Pengurus 
Barang 

Pembantu 

Pengurus Barang 
Pengguna 
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C. PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 

1. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan 

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada 

dan merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola 

Barang dan/atau Pengguna Barang. 

2. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan 

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. 

3. Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi 

Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk 

kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta 

penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

4. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap 

tahun setelah rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah ditetapkan. 

5. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang  mengusulkan 

RKBMD pengadaan barang milik daerah mempedomani standar 

barang  dan standar kebutuhan. 

6. Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh 

Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan Perangkat 

Daerah yang dipimpinnya. 

7. Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD kepada Pengelola 

Barang. 

8. Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 

bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang  

pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dibantu Pejabat 

Penatausahaan  Barang dan Pengurus Barang Pengelola. 

9. Hasil penelaahan usulan RKBMD merupakan dasar penyusunan 

RKBMD. 

10. RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang  digunakan 

oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. 

11. Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi: 

a. perencanaan pengadaan barang milik daerah yang dituangkan 

dalam dokumen RKBMD Pengadaan; 

b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah dituangkan 

dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan; 

c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah dituangkan 

dalam dokumen RKBMD; 

d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah 
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dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan; dan 

e. perencanaan penghapusan barang milik daerah yang 

dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan. 

12. Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang: 

a. Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan 

barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang 

yang dipimpinnya dan menyampaikan kepada Pengguna 

Barang; 

b. Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 

Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 

dengan mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna 

Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan 

revieu terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD 

Pengadaan; 

c. Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD 

Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 

ditandatangani Pengguna Barang; 

d. Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang 

milik daerah berdasarkan hasil penelaahan untuk disampaikan 

kepada Pengguna Barang. 

13. Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang: 

a. Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD 

Pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa 

Pengguna Barang yang dipimpinnya dan menyampaikan kepada 

Pengguna Barang; 

b. Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 

Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 

dengan mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna 

Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan 

penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD 

Pemeliharaan; 

c. Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD 

Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 

ditandatangani Pengguna Barang; 

d. Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan 

barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan untuk 

disampaikan kepada Pengguna Barang; 

e. Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD 
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Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang untuk disampaikan 

kepada Pengelola Barang. 

14. Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang  Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang: 

a. dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah, 

Pengelola Barang  mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan 

Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan 

memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan 

kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan; 

b. hasil penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari 

Pengguna Barang ditandatangani oleh Pengelola Barang. 

15. Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang  Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang: 

a. penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah 

dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data barang 

milik daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya; 

b. penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah 

sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada 

Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status 

barang  dan kondisi barang; 

c. dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah, 

Pengelola Barang  mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan 

Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan 

memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan 

kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan; 

d. hasil Penelaahan RKBMD  Pemeliharaan  barang  milik daerah 

dari Pengguna Barang ditandatangani oleh Pengelola Barang. 

16. Penyusunan Perubahan RKBMD 

a. Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD yang 

dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD; 

b. penyusunan RKBMD berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

penyusunan perubahan RKBMD. 

17.Pengadaan dan Laporan Barang Milik Daerah. 

a. pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan 

prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, 

dan akuntabel; 

b. pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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c. Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan 

barang milik daerah kepada Gubernur melalui Pengelola Barang  

milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya; 

d. laporan hasil pengadaan barang milik daerah, terdiri dari 

laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran, dan tahunan. 

 

D. PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 

1. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna 

Barang wajib melakukan pengamanan barang  milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya. 

2. Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

angka 1, meliputi: 

a. pengamanan fisik; 

b. pengamanan administrasi; dan 

c. pengamanan hukum. 

3. Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan 

tertib dan aman. 

4. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan 

oleh Pengelola Barang. 

5. Gubernur dapat menetapkan kebijakan asuransi atau 

pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah 

tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 

daerah. 

6. Tata Cara Pengamanan Tanah 

a. pengamanan fisik tanah dilakukan antara lain: 

1) memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar 

batas; 

2) memasang tanda kepemilikan tanah; dan 

3) melakukan penjagaan. 

b. pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan 

keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang 

bersangkutan. 

c. pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan: 

1) menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan 

dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman; 

2) melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan 

sertifikat tanah; 

b) membuat kartu identitas barang; 
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c) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik 

daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan 

hasilnya; dan 

d) mencatat dalam daftar barang Pengelola/Pengguna 

Barang/Kuasa Pengguna. 

d. pengamanan hukum dilakukan terhadap: 

1) tanah yang belum memiliki sertifikat; dan 

2) tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas 

nama pemerintah daerah. 

e. dalam hal pembangunan pagar batas belum dapat dilakukan 

dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda 

letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda 

batas tanah. 

7. Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan 

a. pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan, 

antara lain: 

1) membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan; 

2) memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; 

3) melakukan tindakan antisipasi untuk 

mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran; 

4) gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis 

atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi 

melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat  

memasang Closed-Circuit Television (CCTV); 

5) menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai 

fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai 

kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut. 

b. Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung 

dan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan skala 

prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah, antara 

lain: 

1) fungsi penggunaan bangunan; 

2) lokasi bangunan; dan 

3) unsur nilai strategis bangunan. 

c. Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan 

dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan 

menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen 

sebagai berikut: 

1) dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB); 
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2) keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau 

bangunan; 

3) daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau 

bangunan; 

4) daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau 

bangunan; 

5) daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau 

bangunan; 

6) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 

7) dokumen terkait lainnya yang diperlukan. 

d. pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan: 

1) melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

bagi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB); dan 

2) mengusulkan penetapan status penggunaan. 

8. Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas 

a. Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap: 

1) kendaraan Perorangan Dinas; 

2) Kendaraan Dinas Jabatan; dan 

3) Kendaraan Dinas Operasional. 

b. Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas 

dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) 

kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas 

dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan 

dinas; 

c. Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam 

berita acara penyerahan; 

d. Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung 

jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

e. Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan 

dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan, 

antara lain: 

1) Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang 

menggunakan  kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang; 

2) Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang  yang 

menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; 

dan 

3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  dengan pejabat 

yang menggunakan kendaraan dinas jabatan. 
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f. Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam 

berita acara penyerahan kembali; 

g. Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab 

penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h. Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional 

dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab 

atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan 

ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional; 

i. Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari 

kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan  dari ketentuan, 

maka Pejabat/penanggungjawab yang menggunakan 

kendaraan dinas  sebagai penanggungjawab kendaraan dinas 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

j. Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan 

menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan 

secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 

1) bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB); 

2) fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK); 

3) Berita Acara Serah Terima (BAST); 

4) kartu pemeliharaan; 

5) data daftar barang; dan 

6) dokumen terkait lainnya yang diperlukan. 

k. Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain: 

1) melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan 

kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 

2) melakukan pemprosesan tuntutan ganti rugi yang 

dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas 

kehilangan kendaraan dinas bermotor. 

9. Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang 

Persediaan: 

a. Pengamanan fisik barang  persediaan  dilakukan, antara lain: 

1) menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran 

jenis barang; 

2) menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam 

gudang/tempat penyimpanan, jika diperlukan; 

3) menyediakan tempat penyimpanan barang; 
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4) melindungi gudang/tempat penyimpanan; 

5) menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika 

diperlukan; 

6) menghitung fisik persediaan secara periodik; dan 

7) melakukan pengamanan persediaan. 

b. Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa barang 

tak berwujud melalui: 

1) menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan 

secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 

a) Berita Acara Serah Terima (BAST); 

b) Lisensi; dan 

c) Dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. 

2) mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau 

pihak yang memiliki kewenangan. 

 

E. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 

1. Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan kuasa Pengguna Barang 

bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya. 

2. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah adalah 

untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik 

daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap 

digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

3. Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD. 

4. Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan 

pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya 

dari mitra pemanfaatan barang milik daerah. 

5. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang  milik daerah 

dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang 

dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang  pembantu. 

 

F. PEMUSNAHAN 

1. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: 

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau 

tidak dapat dipindahtangankan; atau 

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang  setelah 

mendapat persetujuan Gubernur, untuk barang milik daerah pada 

Pengguna Barang. 
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3. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 

persetujuan Gubernur, untuk barang milik daerah pada Pengelola 

Barang. 

4. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan 

dilaporkan kepada Gubernur. 

5. Pemusnahan dilakukan dengan cara: 

a. dibakar; 

b. dihancurkan; 

c. ditimbun; 

d. ditenggelamkan; atau 

e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

G. PENGHAPUSAN 

1. Penghapusan barang milik daerah, meliputi: 

a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 

Barang Kuasa Pengguna; 

b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan 

c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. 

2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 

Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang  milik daerah sudah 

tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang  dan/atau Kuasa 

Pengguna Barang. 

3. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dilakukan dalam hal 

barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan 

Pengelola Barang. 

4. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal 

terjadi penghapusan disebabkan karena: 

a. pemindahtanganan atas barang milik daerah; 

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 

sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 

c. menjalankan ketentuan undang-undang; 

d. pemusnahan; atau 

e. sebab lain. 

5. Barang  milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan 

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 

Barang  disebabkan karena: 

a. penyerahan barang milik daerah; 
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b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 

c. pemindahtanganan atas barang milik; 

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 

sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 

e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pemusnahan; atau 

g. sebab lain. 

6. Penghapusan barang milik daerah pada Pengguna Barang 

dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh 

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. 

7. Penghapusan barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan 

dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur. 

8. Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan 

dari Gubernur  adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan 

karena: 

a. Pengalihan status penggunaan; 

b. Pemindahtanganan; atau 

c. Pemusnahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN REVIU KEGIATAN 

 

 

I. PENGENDALIAN 
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 Tujuan dan Sasaran  

Tujuan pengendalian secara umum adalah untuk menunjang 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan berjalan 

sesuai sasaran program/kegiatan dan target kinerja, sesuai target 

rencana realisasi keuangan dan fisik serta ketepatan waktu 

pelaksanaan dan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Sasaran pengendalian adalah: 

 tercapainya sasaran program/kegiatan dan target kinerja 

kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;  

 terlaksananya kegiatan sesuai jadwal waktu yang direncanakan 

sesuai dengan dokumen perencanaan anggaran;  

 terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan.  

 Metoda Pengendalian  

 monitoring/pemantauan;  

 evaluasi;  

 pelaporan.  

 Ruang Lingkup Pengendalian 

 Pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi:  

 kinerja program (input, output, outcome, dampak, dan benefit);  

 evaluasi sasaran program;  

 evaluasi indikator makro pembangunan.  

 Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan 

(on going) meliputi:  

1) Monitoring Realisasi Pendapatan; 

a) Menganalisis Dokumen perencanaan target dan realisasi 

pendapatan; 

b) Melaksanakan monitoring ke lapangan; 

c) Mengevaluasi hasil analisis dokumen realisasi pendapatan 

dan hasil monitoring ke lapangan tentang capaian Target 

dan Realisasi Pendapatan, serta kinerja Pengelola 

Pendapatan; 

d) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring 

dan evaluasi tentang capaian Target dan Realisasi 

Pendapatan, serta kinerja Pengelola Pendapatan; 

2) Monitoring Realisasi Fisik dan Keuangan terhadap Belanja  

yang bersumber dari APBD Provinsi Banten 

a) Menganalisa laporan bulanan dan triwulan realisasi fisik 

dan keuangan;  

b) Melaksanakan kegiatan monitoring fisik dan non fisik (on 
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going);  

c) mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan; 

d) menyusun dan menyampaikan laporan hasil analisis dan 

monitoring fisik dan keuangan. 

3) Monitoring Realisasi Fisik dan Keuangan terhadap Belanja 

yang bersumber dari dana APBN (DAK, Dana Dekonsentrasi, 

dan Tugas Pembantuan (TP)) 

a) Menganalisa laporan bulanan dan triwulan realisasi fisik 

dan keuangan;  

b) Melaksanakan kegiatan monitoring fisik dan non fisik (on 

going);  

c) mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan; 

d) menyusun dan menyampaikan laporan hasil analisis dan 

monitoring fisik dan keuangan. 

4) Monitoring Asset Daerah yang bersumber dari APBD  

a) Menganalisis dokumen penyelesaian 

pekerjaan/pengadaan barang/jasa; 

b) Melaksanakan kegiatan monitoring penyelesaian 

pekerjaan/pengadaan barang/jasa (on going);  

c) mengevaluasi realisasi penyelesaian 

pekerjaan/pengadaan barang/jasa; 

d) menyusun dan menyampaikan laporan hasil analisis dan 

monitoring penyelesaian pekerjaan/pengadaan 

barang/jasa.  

 Pendelegasian Pengendalian  oleh Gubernur didelegasikan kepada:  

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 

untuk melaksanakan pengendalian terhadap keseluruhan 

perencanaan pembangunan daerah;  

 Sekretaris Daerah melalui Biro Administrasi Pembangunan 

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk 

melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pembangunan daerah tahun berjalan (on going);  

 Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengendalian 

program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah yang bersangkutan.  

 Pelaksanaan Pengendalian  

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten  

1) Melaksanakan pengendalian terhadap program dan kegiatan 

melalui pemantauan dan supervisi terhadap pencapaian 

kinerja (output), sasaran program dan kinerja kegiatan sesuai 
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dengan kebijakan pembangunan daerah yang telah 

ditetapkan; 

2) Melaksanakan pengendalian kesesuaian pelaksanaan 

perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup serta 

sasaran program yang menjadi pedoman dalam rangka 

menyusun perencanaan berikutnya; 

3) Melaksanakan Pengendalian untuk capaian kerja indikator 

kinerja, program serta kendala yang dihadapi oleh setiap 

perangkat daerah; 

4) Melaksanakan pelaporan triwulanan hasil pengendalian, 

pemantauan dan supervisi rencana pembangunan daerah 

pada Gubernur disertai dengan rekomendasi dan langkah-

langkah yang diperlukan, paling lambat 10 (sepuluh) hari 

setelah periode triwulanan yang berangkutan berakhir. 

4. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah 

Provinsi Banten 

1) Sekretaris Daerah melalui Biro Administrasi Pembangunan 

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten melakukan 

pengendalian terhadap capaian/progress pelaksanaan 

kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan secara sampling 

agar keluaran/output yang dihasilkan sesuai dengan 

perencanaan; 

2) Sekretaris Daerah melalui Biro Administrasi Pembangunan 

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten 

menginventarisasi dan mengumpulkan data laporan realisasi 

penyerapan keuangan, realisasi fisik dan realisasi pengadaan 

Barang/Jasa paling lambat setiap tanggal 5 (lima) pada bulan 

berikutnya yang selanjutnya akan dijadikan bahan laporan 

Gubernur kepada Presiden melalui tim evaluasi pengawasan 

penyerapan anggaran (TEPRA) secara online pada setiap 

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; 

3) Melaksanakan pengendalian dan verifikasi terhadap 

kelengkapan administrasi sebagai bahan pendukung 

kegiatan pada saat penelitian Rencana Kerja dan Anggaran 

Perangkat Daerah; 

4) Mengkoordinasikan dan menyusun aturan kebijakan dan 

format-format laporan serta format-format kelengkapan 

administrasi kegiatan antara lain ROK, RAB, RUP, DED, 

Gambar Tekhnis, KAK/ToR, TEPRA, dan lainnya sesuai 

dengan kebutuhan. 
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5. Perangkat Daerah 

 Melaksanakan pengendalian berkaitan dengan realisasi 

capaian target indikator kinerja, program dan kegiatan, dan 

kendala-kendala yang dihadapi; 

 Melaksanakan pengendalian dan menyampaikan laporan 

triwulanan kepada BAPPEDA paling lambat 5 (lima) hari 

setelah Triwulan yang bersangkutan berakhir (form 

BAP/Lap.APBD-01 dan BAP/Lap.KENDALA); 

 Melaksanakan pengendalian dan menyampaikan laporan 

realisasi penyerapan keuangan, realisasi fisik, dan realisasi 

pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Daerah melalui 

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 

Banten, Sebagai bahan laporan Gubernur kepada Presiden 

melalui Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran 

(TEPRA) setiap tanggal 10 bulan berikutnya secara online; 

 Menyampaikan laporan Kinerja Penyedia Barang/Jasa paling 

lambat 7(tujuh) hari setelah selesai Pekerjaan 

Kontruksi/Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi dan Jasa 

Lainnya. 

6. Pengendalian Kegiatan bidang ke-PU-an, ESDM, Perhubungan, 

Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, yang 

dilaksanakan oleh Biro Bina Infrastruktur Sekretariat Daerah 

Provinsi Banten, meliputi: 

1) Kesesuaian Perkembangan Fisik dilapangan dengan yang 

direncanakan dalam Dokumen Kontrak; 

2) Kebenaran  pekerjaan dari Aspek kualitas dan kuantitas; 

3) Sinkronisasi Kegiatan dengan Program Kerja yang 

dilaksanakan oleh APBN; 

4) Prosedur dan kelengkapan Dokumen Manajemen mutu 

Kegiatan; 

5) Prosedur dan kelengkapan Dokumen Keselamatan kerja 

dilapangan. 

Selain Kegiatan-Kegiatan diatas juga melakukan Pengendalian 

terhadap kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum yang terdiri atas: 

1) Melakukan Tahapan Proses Persiapan Pengadaan Tanah      

Untuk Kepentingan Umum diatas 5 (lima) Ha yang 

diusulkan oleh Instansi yang memerlukan tanah; 

2) Melakukan verifikasi dokumen Perencanaan Pengadaan 

Tanah; 
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3) Memeriksa kesesuaian dari aspek penataan ruang di 

wilayah setempat; 

4) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengadaan 

Tanah.  

 Pelaksanaan Evaluasi 

Sebagai tindak lanjut dari pengendalian, evaluasi terhadap kinerja 

merupakan bentuk pelaporan yang dilaksanakan pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan program 

dan/atau kegiatan, dengan mekanisme sebagai berikut: 

a. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah 

Provinsi Banten 

1) Sekretaris Daerah melalui  Biro Administrasi Pembangunan 

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten melaksanakan 

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun berjalan 

meliputi:  

a) rencana dan realisasi keuangan kegiatan;  

b) rencana dan realisasi fisik kegiatan;  

c) permasalahan dan strategi pemecahan masalah.  

2) Sekretaris Daerah melalui Biro Administrasi Pembangunan 

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten melakukan 

evaluasi secara komprehensif terkait capaian/progres 

realisasi fisik dan keuangan guna tercapainya 

keluaran/output yang direncanakan, disertai dengan 

argumentasi kendala dan permasalahan yang dihadapi.  

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 

melaksanakan Evaluasi Perencanaan   Pembangunan Daerah 

terhadap:  

a) kebijakan perencanaan pembangunan daerah;  

b) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan  

c) hasil pelaksanaan pembangunan daerah. 

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 

melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan  penilaian kinerja 

yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan 

program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap 

keluaran (output) kegiatan yang dapat berupa barang dan 

jasa dan terhadap hasil (outcomes) program pembangunan 

yang berupa dampak dan manfaat. 

c. Perangkat Daerah 
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1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi kinerja 

terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perangkat 

Daerahnya;  

2) Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja menyusun hasil 

evaluasi berdasarkan evaluasi yang disusun oleh masing-

masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan 

menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah melalui Biro 

Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah 

Provinsi Banten (form EAP/Eva.01-02) pada setiap akhir 

triwulan dan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Banten (form BAP/Eva) pada akhir triwulan II dan 

triwulan IV; 

3) Penyusunan verifikasi dan penelitian renja dilakukan 

Perangkat Daerah bersama bidang sesuai mitranya di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; 

4) Renja yang sudah diverifikasi di input kedalam aplikasi 

SIMRAL sebagai bahan RKA dan DPA; 

5) Apabila ada perbaikan RKA, Perangkat Daerah menghubungi 

satuan tugas SIMRAL di BAPPEDA dengan membawa hasil 

verifikasi bidang sesuai mitranya di BAPPEDA. 

 Pelaporan  

 Laporan Bulanan 

1) Laporan Progres Pendapatan 

Laporan Progres Pendapatan yang terdiri dari Sumber 

pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang 

Sah. 

Seluruh Perangkat  Daerah yang menangani pengelolaan 

pendapatan daerah diwajibkan menyampaikan laporan 

laporan bulanan realisasi penerimaan pendapatan 

dikelolanya. 

Laporan Bulanan kegiatan (APBD) disampaikan kepada 

Gubernur Banten melalui Biro Adminsitrasi Pembangunan 

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten paling lambat 

tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

Laporan bulanan pertanggungjawaban secara fungsional 

disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah sebagai BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya. 

2) Laporan Progres Fisik dan Keuangan 
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Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menyampaikan 

laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan berupa laporan bulanan realisasi fisik dan 

keuangan. 

Laporan Bulanan kegiatan (APBD) disampaikan kepada 

Gubernur Banten melalui Biro Adminsitrasi Pembangunan 

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten paling lambat 

tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, sebagaimana format 

terlampir (Form EAP/Lap. 01-02). 

Laporan bulanan pertanggungjawaban secara fungsional 

disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah sebagai BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya.  

3) Laporan pengadaan barang/jasa (TEPRA) melalui monev 

online pada portal LPSE 

Seluruh Perangkat Daerah wajib melaporkan pengadaan 

barang/jasa melalui monev online yang terdapat pada Portal 

LPSE. Agar seluruh Perangkat Daerah dapat menggunakan 

akses monev online, maka seluruh Perangkat Daerah harus 

menugaskan dengan Surat Keputusan Kepala 

Dinas/Badan/Biro selaku PA/KPA satu orang User ID yang 

disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro 

Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah 

Provinsi Banten yang akan disampaikan kepada 

Adminagency Provinsi Banten untuk diberikan user ID dan 

Password. 

4) Laporan Progres Aset 

Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menyampaikan 

laporan pelaksanaan pengadaan aset kepada Gubernur 

melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Banten. Terhadap barang persediaan pakai habis 

dilakukan stock opname dan laporannya menjadi bagian dari 

laporan pengadaan barang. 

5) Laporan On Line TEPRA 

Dalam rangka Pelaporan online Pengawasan dan Penyerapan 

APBD Tahun 2019 ke sistem one national stop service (SIP) 

dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

akan dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Pembangunan 

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten atas nama 

Gubernur selaku Pejabat Penghubung Provinsi Banten, 
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dengan ketentuan seluruh  Perangkat Daerah wajib  

melaporkan  progres  fisik dan realisasi keuangan, dan 

rincian proses pengadaan barang/jasa setiap bulannya 

paling lambat tanggal 5 (lima) awal bulan berikutnya (Form. 

Laporan TEPRA). 

 Laporan Triwulanan 

1) Laporan Triwulanan  

a) Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyampaikan 

laporan triwulanan yang substansinya berupa progres 

kinerja kegiatan minimal pada indikator input (anggaran) 

dan output. 

Laporan Triwulanan (APBN dan APBD) disampaikan 

kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Banten, paling lambat 

tanggal 10 (sepuluh) bulan pertama triwulan berikutnya, 

dengan format terlampir (Form BAP/Lap. APBD-01, Form 

BAP/Lap. APBD-02 dan Form. BAP/Lap. KENDALA). 

b) Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyampaikan 

laporan realisasi progres kegiatan  penggunaan DAK NON 

FISIK kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Banten, paling lambat 

tanggal 10 (sepuluh) bulan pertama triwulan berikutnya.  

c) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Banten melakukan kompilasi laporan triwulanan  

berdasarkan data dari Perangkat Daerah. 

2) Laporan Realisasi Semester  

Kepala Perangkat Daerah menyusun realisasi semester 

pertama APBD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang 

menjadi tanggungjawabnya disertai dengan prognosis enam 

bulan berikutnya. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun 

laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan dari 

Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Sekretaris 

Daerah. 

a) Laporan Pengadaan Asset 

Pada akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat 

Daerah/Unit kerja menyampaikan laporan pengadaan 

aset kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Terhadap 
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barang persediaan pakai habis dilakukan stock opname 

dan laporannya menjadi bagian dari laporan pengadaan 

barang. 

b) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

LKPJ disusun oleh Gubernur pada akhir tahun anggaran, 

yang secara teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh 

Baadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Banten. Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib 

menyampaikan bahan/materi untuk penyusunan LKPJ 

setelah berakhirnya tahun anggaran.  

c) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)  

LPPD disusun oleh Gubernur pada akhir tahun 

anggaran, yang secara teknis pelaksanaannya oleh Biro 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten. 

Semua Perangkat Daerah wajib menyampaikan bahan 

yang diperlukan untuk penyusunan LPPD kepada Biro 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.  

d) Laporan Kinerja Istansi  Pemerintah (LkjIP) 

Laporan kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada Gubernur/Perangkat Daerah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan 

dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran 

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) 

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran 

kinerja. 

Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja 

tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati 

dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

Gubernur menyusun laporan kinerja tahunan 

berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan 

menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri 

Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. Penyusunan LkjIP Gubernur pada 

akhir tahun anggaran, secara teknis pelaksanaanya 

dikoordinasikan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah 
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Provinsi Banten. Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib 

menyampaikan bahan/materi untuk penyusunan LKjIP 

setelah berakhirnya tahun anggaran.  

e) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Kepala PD/Unit Kerja  menyampaikan Laporan Keuangan 

Perangkat Daerah/Unit Kerja tahun anggaran berkenaan 

kepada PPKD yang terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) dilampiri dengan Laporan Kinerja. PPKD 

menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang 

terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, CaLK 

dilampiri Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah 

dan Laporan Kinerja disampaikan kepada Gubernur 

melalui Sekretaris Daerah. 

f) Laporan Realisasi Penggunaan DAK Non Fisik 

Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan 

laporan reliasasi semesteran penggunaan Dana DAK Non 

Fisik kepada Gubernur melalui Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan realisasi 

penyerapan dan penggunaan dana DAK Non Fisik.  

 Tanggungjawab Konsolidasi Pengendalian Pembangunan Daerah 

(Program, Organisasi, Tata Laksana, dan SDM): 

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsai Banten 

Penanggung Jawab RPJMD, RKPD, dan Perencanaan, 

Pengukuran serta Capaian SAKIP; 

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 

penanggungjawab Rapat Pimpinan Triwulan dengan titik tekan 

pada evaluasi capaian output, outcome, dan indikator kinerja 

utama Perangkat Daerah; 

c. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten penanggung jawab 

SIKAP; 

d. Inspektorat Daerah Provinsi Banten penanggung jawab 

Evaluasi SAKIP; 

e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

penganggungjawab modul penatausahaan keuangan Simral; 

f. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 

penanggungjawab aplikasi SIMRAL, Jaringan, dan Server; 

g. Biro Organisasi penanggungjawab Penyusunan dan Pelaporan 

SAKIP, ANJAB, ABK, dan Evaluasi Jabatan; 
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h. Biro   Administrasi    Pembangunan Daerah   Penanggungjawab   

Rapat Pimpinan Bulanan, dengan titik tekan pada evaluasi 

capaian realisasi keuangan, realisasi fisik, dan progres lelang. 

 

J. PENGAWASAN 

1. Pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan agar 

kegiatan berjalan efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan 

daerah, Gubernur menugaskan Inspektorat Daerah Provinsi 

Banten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 

Daerah.  

3. Inspektorat Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas 

pengawasan berdasarkan kebijakan pengawasan daerah Tahun 

2019 dan bertanggungjawab kepada Gubernur. 

4. Gubernur wajib memberikan izin kepada aparat pengawas 

eksternal selain Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagaimana 

dimaksud pada angka 3 berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berhak melakukan fungsi pengawasan 

terhadap pengelolaan Keuangan Daerah. 

5. Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas sebagaimana 

dimaksud pada angka 4 terlebih dahulu melakukan koordinasi 

dengan Inspektorat Daerah Provinsi Banten. 

6. Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil 

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi 

Banten maupun aparat pengawas eksternal Pemerintah. 

7. pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas 

dimaksudkan agar kegiatan Perangkat Daerah dapat berjalan 

lancar dan mampu menyelesaikan permasalahan tindak lanjut 

hasil pengawasan serta menjadikan langkah awal preventif bagi 

kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sehingga tidak 

menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. 

K. REVIU 

1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah prosedur 

penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis 

yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat Daerah 

Provinsi Banten untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan 

keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus 
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dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut 

disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang 

memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP). 

Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah 

meliputi penilaian terbatas terhadap kehandalan sistem 

pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan. 

Ruang lingkup reviu atas  laporan keuangan pemerintah daerah 

adalah penelaahan  atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian 

LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen 

sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan. LKPD terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

dilampiri dengan Laporan Kinerja. PPKD menyusun Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca, 

Laporan Arus Kas, CaLK dilampiri Laporan Keuangan Badan 

Usaha Milik Daerah dan Laporan Kinerja.  

Tujuan Reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk 

memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan 

pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian 

intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintah. 

Inspektorat Daerah Provinsi Banten melakukan reviu atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi sebelum disampaikan oleh 

Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

2. Reviu Rencana Kerja Anggaran(RKA) 

a. Tujuan Reviu RKA untuk memberi keyakinan terbatas (limited 

assurance) bahwa informasi dalam RKA Perangkat Daerah 

sesuai dengan Pagu Anggaran yang ditetapkan, RKP hasil 

kesepakatan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam pembicaraan pendahuluan rancangan 

APBD, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan 

memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta di lengkapi 

dokumen pendukung. 

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat 

sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup 

pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko 

pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian 

atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara 
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pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, 

pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya 

yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. 

b. Reviu dapat menjadikan perhatian auditor tertuju kepada hal-

hal penting yang mempengaruhi RKA-Perangkat Daerah, 

namun tidak memberikan keyakinan bahwa auditor akan 

mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui 

suatu audit. Berdasarkan hasil reviu, APIP akan  simpulan atas 

penyusunan RKA-Perangkat Daerah. Apabila auditor 

menemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam 

penyusunan RKA-Perangkat Daerah, maka auditor 

berkewajiban menyampaikan permasalahan beserta 

rekomendasi perbaikannya kepada unit penyusun RKA-

Perangkat Daerah untuk segera dilakukan 

perbaikan/penyesuaian dan berkoordinasi dengan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

c. Penyusunan RKA-Perangkat Daerah merupakan tanggungjawab 

unit penyusun RKA-Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor 

yang memiliki alokasi  anggaran (portofolio) dan sebagai 

penanggungjawab program). Oleh karena itu, unit penyusun 

bertanggungjawab untuk melaksanakan 

perbaikan/penyesuaian RKA-Perangkat Daerah. 

d. Sasaran /Fokus Reviu RKA Perangkat Daerah oleh APIP adalah: 

1) Kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran 

Kelayakan anggaran adalah perhitungan besaran 

kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran 

dengan mempertimbangkan satuan biaya yang paling 

ekonomis dan spesifikasi yang memadai pada tahap 

perencanaan. 

2) Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan 

penganggaran; 

3) Kelengkapan dokumen pendukung RKA Perangkat Daerah 

antara lain RKA-Perangkat Daerah Satker, TOR/RAB, dan 

dokumen pendukung terkait lainnya; 

4) Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif 

baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang 

mengalami perubahan pada level komponen; 

5) Konsistensi mencantumkan sasaran Kinerja yang meliputi 

volume Keluaran dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam 
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RKA-Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran Kinerja 

dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD;  

6) Kesesuaian total pagu dalam RKA-Perangkat Daerah sesuai 

dengan Pagu Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Alokasi 

Anggaran Perangkat Daerah;  

7) Kesesuaian rincian sumber dana dalam RKA-Perangkat 

Daerah sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam 

Pagu Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Alokasi 

Anggaran Perangkat Daerah;  

8) Kepatuhan pencantuman tematik APBD pada level 

Keluaran. 

3. Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

a. Tujuan reviu dokumen RKPD oleh APIP  adalah untuk memberi 

keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan 

keabsahan, bahwa informasi dalam RKPD sesuai dengan 

RPJMD. 

b. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat 

sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup 

pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko 

pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian 

atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara 

pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, 

pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya 

yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. 

c. Tata cara Reviu RKPD 

Pada prinsipnya, pelaksanaan kegiatan reviu oleh APIP tidak 

menambah layer proses perencanaan dan penganggaran. Agar 

pelaksanaan reviu dokumen RKPD lebih terarah dan tepat 

sasaran, maka Reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang 

disesuaikan dengan jadwal siklus perencanaan dan 

penganggaran tahunan daerah, meliputi: 

1) Tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan 

menentukan objek reviu, melakukan usulan penugasan 

reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program 

Kerja Reviu; 

2) Tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan 

dokumen RKPD; 

3) Tahap pelaporan hasil reviu, mencakup kegiatan 

penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil 

Reviu (LHR). 

4. Reviu Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah 
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a. Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari 

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan 

melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana 

Kerja (Renja) yang disusun ini memuat informasi tentang 

sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran 

serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur 

keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing 

Perangkat Daerah. 

b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun ini memuat 

informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, dan 

rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) 

ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, 

kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 

Program dan kegiatan  yang telah diusulkan oleh Perangkat 

Daerah merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang 

akan dilaksanakan dan telah ditetapkan dalam Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD). 

c. Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja disesuaikan dengan jadwal 

penyusunan renja Pemerintah Daerah. 

 

L. PERJANJIAN KINERJA 

1. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan  dari Gubernur kepada Kepala Perangkat Daerah, 

Kepala Perangkat Daerah Kepada Pejabat yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen 

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi 

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, 

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  

2. Pihak yang menyusun perjanjian kinerja 

a. Gubernur menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja 

Tingkat Pemerintah Provinsi. 

b. Pimpinan Perangkat Daerah 

Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menandatangani  

Perjanjian kinerja,  kemudian ditandatangani oleh Gubernur. 

c. Pejabat Struktural dan Fungsional pada Perangkat Daerah 

menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja, kemudian 

ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. 



 

- 167 - 

3. Waktu penyusunan perjanjian kinerja 

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi 

pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, 

paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

FORMAT-FORMAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

 

 

 

 

 

 

 

OPD : ……………………………………………………………

PROGRAM : ……………………………………………………………

SASARAN PROGRAM : ……………………………………………………………

KEGIATAN : ……………………………………………………………

TOLOK UKUR KEGIATAN : ……………………………………………………………

1. Latar Belakang

dasar Hukum

Gambaran Umum

Alasan Kegiatan Dilaksanakan

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Uraian Kegiatan

Batasan Kegiatan

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

Tujuan Kegiatan

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

Indikator Keluaran

Keluaran

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Metode Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Penaggungjawab Kegiatan

8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

matrik Pelaksanaan Kegiatan

(hari/bulan, terhitung sejak ……….)

9. Spesifikasi teknis

(Macam/jenis baran, fungsi/kegunaan, bahan material, ukuran/volume)

10.Biaya : Total biaya yang diperlukan dalam kegiatan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFRENCE (ToR)

PENGADAAN BARANG

PA/KPA/Pejabat Penanggungjawab

(……………………………….)
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OPD : ……………………………………………………………

PROGRAM : ……………………………………………………………

SASARAN PROGRAM : ……………………………………………………………

KEGIATAN : ……………………………………………………………

TOLOK UKUR KEGIATAN : ……………………………………………………………

1. Latar Belakang

dasar Hukum

Gambaran Umum

Alasan Kegiatan Dilaksanakan

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Uraian Kegiatan

Batasan Kegiatan

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

Tujuan Kegiatan

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

Indikator Keluaran

Keluaran

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Metode Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Penaggungjawab Kegiatan

8. Tenaga Ahli

(Tenaga Ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan)

9. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

matrik Pelaksanaan Kegiatan

(hari/bulan, terhitung sejak ……….)

Lokasi Pekerjaan

10. Spesifikasi teknis

- Penggunaan bahan/material yang diperlukan

- Penggunaan Peralatan yang diperlukan

- Penggunaan Tanaga Kerja

- Metode Kerja/Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan

- Gambar kerja

- Perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran

- Pembuatan laporan dan dokumentasi

- Penerapan Manajemen K3 konstruksi (Keselamatan & Kesehatan Kerja)

- dll yang diperlukan

11. Biaya : Total biaya yang diperlukan dalam kegiatan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFRENCE (ToR)

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PA/KPA/Pejabat Penanggungjawab

(……………………………….)
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OPD : ……………………………………………………………

PROGRAM : ……………………………………………………………

SASARAN PROGRAM : ……………………………………………………………

KEGIATAN : ……………………………………………………………

TOLOK UKUR KEGIATAN : ……………………………………………………………

1. Latar Belakang

dasar Hukum

Gambaran Umum

Alasan Kegiatan Dilaksanakan

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Uraian Kegiatan

Batasan Kegiatan

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

Tujuan Kegiatan

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

Indikator Keluaran

Keluaran

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Metode Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Penaggungjawab Kegiatan

8. Tenaga Ahli

- Tingkat pendidikan formal sesuai bidang keahlian masing-masing sesuai

- yang dibutuhkan

- Pengalaman dalam menangani pekerjaan yang sejenis/sesuai bidang

- keahliannya

- Jumlah masing-masing tenaga ahli yang dibutuhkan

- Waktu penugasan dari masing-masing tenaga ahli

- dll  

9. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

matrik Pelaksanaan Kegiatan

(hari/bulan, terhitung sejak ……….)

Lokasi Pekerjaan

10. Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan /penghampiran masalah terkait dengan kebutuhan jasa konsultan

dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan jasa

konsultan ……….

11. Spesifikasi teknis

- lainnya

- Ketentuan tentang survei dan pengukuran serta investigasi

12. Biaya : Total biaya yang diperlukan dalam kegiatan

13. Laporan Kemajuan Pekerjaan

Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa konsultansi, meliputi :

- Laporan Pendahuluan;

- Laporan pertengahan;

- Laporan akhir;

- Laporan bulanan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFRENCE (ToR)

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

- Formulasi yang dipergunakan dalam menyusun analisa dan perhitungan

PA/KPA/Pejabat Penanggungjawab

(……………………………….)
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OPD : ……………………………………………………………

PROGRAM : ……………………………………………………………

SASARAN PROGRAM : ……………………………………………………………

KEGIATAN : ……………………………………………………………

TOLOK UKUR KEGIATAN : ……………………………………………………………

1. Latar Belakang

dasar Hukum

Gambaran Umum

Alasan Kegiatan Dilaksanakan

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Uraian Kegiatan

Batasan Kegiatan

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

Tujuan Kegiatan

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

Indikator Keluaran

Keluaran

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Metode Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Penaggungjawab Kegiatan

8. Tenaga Terampil

Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :

- Tingkat pendidikan minimal tenaga terampil yang dibutuhkan;

- yang dibutuhkan

- Pengalaman dalam menangani pekerjaan yang sejenis/sesuai bidang

- keahliannya

- Jumlah Tenaga terampil yang dibutuhkan

- Waktu penugasan sesuai ketentuan

- dll  

9. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

matrik Pelaksanaan Kegiatan

(hari/bulan, terhitung sejak ……….)

Lokasi Pekerjaan

10. Metoda Kerja

Metode Kerja yang harus dilakukan oleh penyedia Jasa Lainnya dalam 

melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, antara

lain meliputi :

- Kemajuan/hasil pekerjaan yang harus dapat diselesaikan dalam sehari

- dengan menggunakan tenaga terampil yang tersedia

- Persyaratan dalam menggunakan bahan/material, peralatan yang diperlukan

- terkait dengan target yang ditetapkan.

- dll

11. Spesifikasi teknis

- lainnya

- Ketentuan tentang survei dan pengukuran serta investigasi

12. Biaya : Total biaya yang diperlukan dalam kegiatan

13. Laporan Kemajuan Pekerjaan

Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa konsultansi, meliputi :

- Laporan Harian;

- Laporan Mingguan;

- Laporan bulanan.

isi laporan menyangkut tentang kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan,

penggunaan bahan/material serta peralatan yang digunakan dan kendala dan

pemecahan masalah yang dilakukan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFRENCE (ToR)

PENGADAAN JASA LAINNYA

- Formulasi yang dipergunakan dalam menyusun analisa dan perhitungan

PA/KPA/Pejabat Penanggungjawab

(……………………………….)
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OPD : ……………………………………………………………

PROGRAM : ……………………………………………………………

SASARAN PROGRAM : ……………………………………………………………

KEGIATAN : ……………………………………………………………

TOLOK UKUR KEGIATAN : ……………………………………………………………

1. Latar Belakang

dasar Hukum

Gambaran Umum

Alasan Kegiatan Dilaksanakan

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Uraian Kegiatan

Batasan Kegiatan

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

Tujuan Kegiatan

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

Indikator Keluaran

Keluaran

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Metode Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Penaggungjawab Kegiatan

8. Tenaga Kerja dan/atau tenaga ahli perseorangan

Tenaga kerja upah borongan dan/atau tenaga ahli perseorangan yang 

diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola

9. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

matrik Pelaksanaan Kegiatan

(hari/bulan, terhitung sejak ……….)

Lokasi Pekerjaan

10. Bahan/Material dan Peralatan

Bahan /material dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan 

pengadaan pekerjaan swakelola 

11. Spesifikasi teknis

- Penggunaan bahan/material yang diperlukan

- Penggunaan Peralatan yang diperlukan

- Penggunaan Tanaga Kerja

- Metode Kerja/Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan

- Gambar kerja

- Perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran

- Pembuatan laporan dan dokumentasi

- Penerapan Manajemen K3 konstruksi (Keselamatan & Kesehatan Kerja)

- dll yang diperlukan

12. Biaya : Total biaya yang diperlukan dalam kegiatan

13. Keluaran/Produk  yang dihasilkan

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan

Swakelola.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFRENCE (ToR)

PENGADAAN PEKERJAAN SWAKELOLA

PA/KPA/Pejabat Penanggungjawab

(……………………………….)
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OPD : ………………………………………………..

Program : ………………………………………………..

Sasaran Program : ………………………………………………..

Kegiatan : ………………………………………………..

Tolok Ukur : ………………………………………………..

NO
BIAYA 

UTAMA

BIAYA 

PENDUKUNG
VOLUME SATUAN

HARGA/ 

BIAYA
JUMLAH KET

1 3 4 5 6 7 8 = (5X7) 9

I Sub Tolok Ukur ……….

A Komponen Tahapan Sub Tolok Ukur 

Sub Komponen ……….

B Komponen Tahapan Sub Tolok Ukur 

Sub Komponen ……….

II Sub Tolok Ukur Dst ……….

TOTAL BIAYA KELUARAN

KEPALA OPD / PEJABAT YANG DITUNJUNK

(………………………………..)

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

2

TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA
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anaan Pembangunan 

 

 

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG 

Nomor : ……….…………….. 

 

Padahariini  ………Tanggal…………..Bulan …………Tahun …………, kami 

yang bertanda tangan di bawah ini : 

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK 

KEDUA menerima dari PIHAK KESATU  berupa: 

NO NAMA BARANG BANYAKNYA HARGA KET. 

     

 TOTAL    

 

- Sumber dana APBD : Anggaran Rp…………..………………. 

  Realisasi Rp. …………………………… 

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : …………..……………. 

Dengan ketentuan bahwa barang inventaris tersebut dicatat sebagai 

milik/kekayaan Pemerintah Provinsi Banten yang dipergunakan oleh: 

…………………......………………….. 

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya 

dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya. 

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU, 

 

.......................... 

NIP. ............. 

 

KEPALA PERANGKAT DAERAH 

NIP. ............ 

 

 

 

1 …………………… 

(Nama Kepala 

Perangkat 

Daerah) 

: Kepala……..(Perangkat Daerah)………Provinsi Banten 

selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran pada Kegiatan……………….….(nama 

kegiatan). 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

2 ........................ : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Gubernur Banten.   

Selanjutnya  disebut  PIHAK KEDUA 

KOP  OPD 

KOP  OPD 

Form BAST- Barang / 01 

Form BAST- JJ / 02 



 

- 175 - 

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN JALAN/JEMBATAN 

                                         Nomor  : ................................... 

Pada hari ini  ……… Tanggal …………..  Bulan …………Tahun …………, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

1 …………………… 

(Nama Kepala 

Perangkat Daerah) 

: Kepala……..(Perangkat Daerah)………..……Provinsi Banten 

selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

pada Kegiatan………………….(nama kegiatan). 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

2 ........................ : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur 

Banten.   

Selanjutnya  disebut  PIHAK KEDUA 

PIHAK KESATUmenyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari 

PIHAK KESATU berupa Jalan/Jembatan, dengan perincian sebagai berikut: 

1. Konstruksi Jalan/Jembatan  : ………………………………… 

2. Letak/Lokasi Jalan/Jembatan :.......................... 

3. Panjang  Jalan/Jembatan   :.......................... 

4. Status Tanah    :.......................... 

5. Asal Usul Jalan/Jembatan :Pembuatan/Pembelian Tahun…...... dari 

Sumber APBD Tahun……..…. 

6. Sumberdana APBD   :Anggaran Rp…...………………. 

                                                                            Realisasi Rp............…………… 

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : …………..…………………. 

Dengan ketentuan bahwa jalan/jembatan tersebut dicatat sebagai milik/kekayaan 

Pemerintah Provinsi Banten yang dipergunakan oleh : ……………………………… 

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 5 

(lima) untuk dipergunakan seperlunya. 

PIHAK KEDUA, 

 

 

 

PIHAK KESATU, 

 

 

 

............................. 

NIP. ............ 

KEPALA PERANGKAT DAERAH 

NIP. ............ 
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BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADAAN KENDARAAN 

Nomor  : ...................................... 

Pada hari ini  ……… Tanggal …………..  Bulan …………Tahun …………, kami 

yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

1. …………………... 

(Nama Kepala 

Perangkat Daerah) 

: Kepala……..(Perangkat Daerah)………Provinsi 

Banten selaku Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran pada 

Kegiatan…………………….(nama kegiatan). 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

2. …………………………

………………. 

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama Gubernur Banten.   

Selanjutnya  disebut  PIHAK KEDUA 

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 

menerima dari PIHAK KESATU berupa kendaraan, dengan perincian sebagai berikut: 

1. Merk/Type     : ……………………………………… 

2. No. Rangka    : ……………………………………… 

3. No. Mesin    : ……………………………………… 

4. No. Polisi    : ……………………………………… 

5. Tahun Pembuatan   : ..………………………………….… 

6. Warna    : ……………………………...……… 

7. Sumberdana APBD   : Anggaran Rp…..……………..…. 

                                                Realisasi Rp.…….……….……… 

8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : …………..……………. 

Dengan ketentuan bahwa kendaraan tersebut dicatat sebagai milik/kekayaan 

Pemerintah Provinsi Banten yang dipergunakan oleh:......................................... 

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dalam 

rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya. 

 

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU, 

 

 

 

 

....................................... 

NIP. ............ 

 

 

 

KEPALA PERANGKAT DAERAH 

NIP. ............ 

 

 

 

 
 

KOP  OPD Form BAST- Kend / 03 
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BERITA ACARA 

SERAH TERIMA PEKERJAAN GEDUNG/BANGUNAN 

Nomor  : ………………………………….. 

Pada hari ini……… Tanggal…………..Bulan………… Tahun…………, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini: 

1. ………………….…. 

(Nama Kepala 

Perangkat Daerah) 

: Kepala……..(Perangkat Daerah)………Provinsi Banten 

selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

pada Kegiatan…………………..….(nama kegiatan). 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

2. ……………………………

……………. 

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dalam 

hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur 

Banten.   

Selanjutnya  disebut  PIHAK KEDUA 

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima 

dari PIHAK KESATU berupa gedung/bangunan, dengan perincian sebagai berikut: 

1. Konstruksi Gedung/Bangunan             : ……………………………… 

2. Letak/Lokasi Gedung/Bangunan : ……………………………… 

3. Luas lantai Gedung/Bangunan : ……………………………… 

4. Status Tanah : ………………….………….. 

5. AsalUsulGedung / Bangunan :Pembuatan/Pembelian 

Tahun……. Dari Sumber APBD/APBD Tahun…. 

6. Sumber dana APBD :Anggaran Rp.…………… 

                                                                                  Realisasi Rp. …………… 

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : …………..……………. 

Dengan ketentuan bahwa gedung/bangunan tersebut dicatat sebaga 

imilik/kekayaan Pemerintah Provinsi Banten yang dipergunakan 

oleh:……………………… 

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dalam 

rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya. 

PIHAK KEDUA, 

 

 

PIHAK KESATU, 

 

 

 

............................... 

NIP. ................... 

KEPALA PERANGKAT DAERAH 

NIP. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

KOP  OPD Form BAST-Gd / 04 
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BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADAAN LAHAN 

Nomor  : ………………………………….. 

Pada hari ini  ……… Tanggal  …………..  Bulan   …………   Tahun …………, 

kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. ………………..…. 

(Nama Kepala 

Perangkat Daerah) 

: Kepala……..(Perangkat Daerah)………Provinsi Banten 

selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

pada Kegiatan……………….……..(nama kegiatan). 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

2. …………………………

……………….. 

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur 

Banten.   

Selanjutnya  disebut  PIHAK KEDUA 

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 

menerima dari PIHAK KESATU berupa lahan, dengan perincian sebagai berikut: 

1. Luas tanah : ……………………………………… 

2. Letak/Lokasi Tanah  : ……………………………………… 

3. Status Tanah : ……………………………………… 

4. Asal Usul : ……………………………………… 

5. Sertifikat/SPKT : ……………………………………… 

6. Sumber dana APBD :Anggaran Rp.…………………… 

                                                                  Realisasi Rp..…………………… 

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : …………..……………. 

 

Dengan ketentuan bahwa lahan tersebut dicatat sebagai milik/kekayaan Pemerintah 

Provinsi Banten yang dipergunakan oleh: ............................................. 

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dalam 

rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya. 

 

PIHAK KEDUA, 

 

 

PIHAK KESATU, 

 

 

........................... 

NIP. ................ 

KEPALA PERANGKAT DAERAH 

NIP. ............. 

KOP  OPD Form BAST – Lahan / 05 
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 K U I T A N S I 
 

TELAH DIBAYAR DARI : .................................................................. 1) 
 

UANG SEJUMLAH   :………………………………………………………….............................. Rupiah2)  

 
UNTUK PEMBAYARAN :  

 PELAKSANAAN PEKERJAAN : 
 Belanja ..................................................3) 

  

 Kode Rekening : .......................................4) 

   

 PADA KEGIATAN :....................................5) 

  

BERDASARKAN : 

1. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

  NOMOR : ..........................6)     Tanggal ........ Tahun………; 

2. BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN 

  NOMOR : ..........................7)     Tanggal ........Tahun………; 

3. BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN 

  NOMOR :............................8)     Tanggal ........Tahun………; 

4. BERITA ACARA PEMBAYARAN 

           NOMOR : ...........................9)     Tanggal ........Tahun………. 

 

JUMLAH : Rp ......................,- 
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    Serang,   .....................20…. 

 

Lunas Dibayar : 

Bendahara Pengeluaran Pembantu 10) 

............................................ 11) 

 

 

(nama bendahara Perangkat Daerah) 

NIP. ................... 

 

 

Yang Menerima Pembayaran; 

PT/CV. .....................12) 

 

 

(nama pejabat penyedia) 

DIREKTUR 

 

 

 

Bendahara Pengeluaran 

.................................13) 

 

 

(nama bendahara Perangkat Daerah) 

NIP. ………. 

Mengetahui : 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

......................................... 14) 

......................................... 15) 

 

(nama PPTK) 

NIP. ............. 

 

 

Setuju dibayar : 

.............................. (16 

Selaku PA/KPA, 

 

Mengetahui, 

Koordinator PPTK Kegiatan 

........................................ (17 
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(nama Kepala Perangkat Daerah) 

NIP. ................... 

........................................ (18 

 

(nama koordinator PPTK) 

NIP. ................... 

 

Penjelasan :   

1. Diisi dengan nama Perangkat Daerah  

2. Diisi jumlah terbilang 

3. Diisi dengan nama belanja 

4. Diisi disesuaikan dengan kode rekening belanja 

5. Diisi dengan nama kegiatan 

6. Diisi dengan nomor Surat Perintah Kerja (SPK) 

7. Diisi dengan No. surat berita acara hasil pekerjaan 

8. Diisi dengan No. surat berita acara serah terima pekerjaan 

9. Diisi dengan No. surat berita acara pembayaran 

 

10. Khusus untuk Biro 

11. Diisi nama Perangkat Daerah 

12. Diisi nama penyedia 

13. Diisi nama Perangkat Daerah 

14. Diisi nama kegiatan 

15. Diisi nama Perangkat Daerah 

16. Diisi nama Perangkat Daerah 

17. Diisi nama kegiatan 

18. Diisi nama Perangkat Daerah 
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       Serang, ......................20… 

SURAT PESANAN 

Nomor :                                                                                 Kepada Yth ; 

Lampiran:                                                                              Dir/Pimpinan <NamaPerusahaan> 

Perihal :                                                                                 di - 

                                                                                    Tempat 

 

Dengan ini kami memesan <Nama Pekerjaan> guna keperluan kegiatan <Nama Kegiatan> pada 

Sub Bagian <Nama Sub Bagian>Perangkat Daerah/Unit kerja, dengan perincian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Pekerjaan : <Nama Pekerjaan> 

2. Perincian : 

 

No Uraian Barang Volume 
Harga 

Satuan 
Jumlah 

     

     

     

     

     

 Jumlah - 

 Dibulatkan - 

 

3. Nilai Pesanan : 

4. Waktu Penyelesaian : 

5. Alamat Pengiriman : Alamat Kantor Perangkat Daerah/Unit Kerja 

6. Cara Pembayaran : Dibayar Tunai/Ditransfer Melalui Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Banten Kepada <Nama Perusahaan>, 

pemegang rekening nomor <No Rek Bank> pada <Nama Bank 

Penyedia>. 

Demikian pesanan kami untuk dilaksanakan, terima kasih. 

 

 

 

 

 

Kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja 
Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

 

 

<NAMA PA/KPA> 
NIP <NIP PA/KPA> 

 

KOP  SKPD 
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CONTOH SURAT 

LAPORAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN UNTUK PERANGKAT DAERAH 

      

 

 1 Perangkat Daerah : …………………………………………………………………………………………………………  

2 Jumlah Kegiatan :…………………………………………………………………………………………………………  

      

 

 3 Nama Pejabat Penghubung (yang 

Menangani Pelaporan) 

: …………………………………(HP………………………, Email…………………………………)  

    

 

 

      

 

 4 Pagu Anggaran : ………………………………………………………………………………………………………..  

 

a : Lampirkan : Ringkasan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD  

 

b : Lengkapi FORMAT TEP 

       

 

          5 Progres Keuangan - Rencana Penyerapan Anggaran (Disbursement Plan) dan Realisasi (dalam % secara kumulatif)  

 

Target → Merupakan rencana penyerapan yang akan dilaksanakan dan diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember) 4=u74 

 

Realisasi → Merupakan rencana penyerapan yang akan dilaksanakan dan diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember)  

 

No Item Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus Sep Okt Nov Des 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Target – Rencana Penyerapan - (%)                         

2 Realisasi - (%)                         

  Jumlah                         
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6 Total Rincian Pengadaan Barang dan Jasa yang akan dilaksanakan 

 
                  

 

  

Lelang Umum 

Sederhana 

Pemilihan 

Langsung Lelang 

Sederhana 

Seleksi 

Sederhana 

Penunjukan 

Langsung 
Sayembara Swakelola Rutin 

Swakelola 

Program 
Total 

 

 
 

Paket Rupiah Paket Rupiah Paket Rupiah Paket Rupiah Paket Rupiah Paket Rupiah Paket Rupiah 

 

 

Barang 

               

 

Kontruksi 

               

 

Konsultasi 

               

 

Jasa 

Lainnya' 

               

                  7 Progres Fisik (kemajuan realisasi kegiatan yang dilaksanakan) - dalam % dan angka akumulatif setiap bulannya Target→Merupakan rencana 

kegiatan yang dilaksanakan dan diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember) Realisasi→diisi dalam % dan angka kumulatif setiap 

bulannya s/d 30 April 

    

 

No Item Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agusts Sep Okt Nov Des 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

1 Target - Rencana Penyerapan - (%)                         

 

2 Realisasi - (%)                         

 

  Jumlah                         
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8 Proses Pengadaan Barang dan Jasa (dalam % dan angka akumulatif setiap bulannya) pengisian masing-masing kolom sesuai dengan jumlah paket 

yang dimiliki diisi perbulan sesuai dengan realisasi proses pengadaan barang dan jasa setiap bulannya 

    

 

No Item Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agusts Sep Okt Nov Des 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

A Proses Pengadaan                         

 

B Tanda Tangan Kontrak                         

 

C Sudah Mulai Pelaksanaan                         

 
D 

Serah Terima Pertama (Provisional 

Hand Over)                       

 

 

 

 

  Jumlah                         

 

9 Format Desk Persiapan TA …….. 

 

DIPA TA …….. 

 
Eselon I Jenis Belanja 

Pagu Per 

Jenis Belanja 
Kegiatan 

Kegiatan 
Periode Rencana Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Potensi 
Kendala 

Pelaksanaan 

 

Ya Tidak 

 

xxxxx 

Pegawai       1,000              

 Barang 

      1,000  

1 ..........         

 
2 ..........         

 
3 ..........         

 Modal       2,000  

1 ..........         

 

2 ..........         

 

3 ..........         

 Bansos       3,000  

1 ..........         

 

2 ..........         

 

3 ..........         

 

Total       7,000              
 

 

 

 

 

 

       



 

- 160 - 

Keterangan

Penjelasan cara pengisian pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

Kolom (1)    : Diisi nomor urut paket barang/jasa

Kolom (2)    : Diisi seluruh paket pekerjaan yang akan dikontraktualkan

Kolom (3)    : Diisi sesuai dengan pagu pekerjaan

Kolom (4)    : Diisi sesuai HPS/OE

Kolom (5)    : Diisi sesuai dengan nilai kontrak

Kolom (6)    : Kolom (3) di kurangi Kolom (5)

Kolom (7)    : Diisi sesuai realisasi keuangan

Kolom (8)    : Kolom (7) di kurangi Kolom (5)

Kolom (9)    : Diisi tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan s/d tanggal akhir pelaksanaan pekerjaan

Kolom (10)  : Diisi jumlah pelaksanaan hari kalender

Kolom (11)  : Diisi lokasi pelaksanaan pekerjaan

Kolom (12)  : Diisi jumlah paket pekerjaan

Kolom (13)  : Diisi dengan menentukan jenis belanja (1. Barang dan Jasa, 2. Modal)

Kolom (14)  : Diisi dengan menentukan jenis pengadaan (1. Barang, 2. Konstruksi, 3. Konsultansi, 4. Jasa Lainnya)

Kolom (15)  : Diisi dengan metode pengadaan ( Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas/ Lelang Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung/

                         Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung/ Kontes / Sayembara/ E-Purchasing)

Kolom (16)  : Diisi nama penyedia barang/Jasa

kolom (17)   : Diisi permasalahan / kendala

 

 

 

  

 

 

 

10 

 

Matriks Persetujuan DPRD TA …….  (Provinsi) 

            

 

SKPD Jenis Belanja 
Pagu Per 

Jenis 

Belanja 

Kegiatan 

Kegiatan Yang Tidak 
Terlaksana Pada Tahun 

Anggaran 2013 

Periode 
Rencana 

Pengadaan 

Barang dan 
Jasa 

Potensi 
Kendala 

Pelaksanaan 

 

Ya 
Tidak 

 

xxxxx 

BTL 
Pegawai 2,000             

 

Non - Pegawai 1,000             

 

BL 

Pegawai 1,500             

 

Non - Pegawai 

Barang 2,000 

1 ..........         

 

2 ..........         

 
3 ..........         

 Modal 3,000 

1 ..........         

 
2 ..........         

 

3 ..........         

 

Total 9,500 
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   Serang,    ………………………………………

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

………………………….

Bulan :

: Triwulan :

PAGU HPS/OE  KONTRAK 

 EFISIENSI 

KONTRAK  KEUANGAN SISA 

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 0 0 0 0 0JUMLAH TOTAL

1 2

 JENIS 

PENGADAAN 

 METODE 

PENGADAAN 

NAMA PENYEDIA 

BARANG/JASA
KET TANGGAL … S/D ... 

TANGGAL … 
LOKASI

 JENIS 

BELANJA 

 

PELAKSANA

AN (HARI 

KALENDER) 

SKPD

NO PROGRAM/KEGIATAN/ PEKERJAAN

NILAI ANGGARAN/BIAYA NILAI REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN (TGL/WAKTU)

 JUMLAH 

PAKET 

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENGADAAN BARANG / JASA 

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN …… 
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SKPD :
FUNGSI :
SUB FUNGSI :
PROVINSI :

ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN
1 3 4 5 6 7 8

Program

1 Kegiatan

1.1. Tolok Ukur

1.2. dst

2 Kegiatan

2.1. Tolok Ukur

2.2. Dst

Program

1 Kegiatan

…..

Rp. ……. Rp. …….

Serang , …………..
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / 

KEPALA UNIT KERJA,

………………………
NIP……………..

2

JUMLAH

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / UNITE KERJA
TAHUN ANGGARAN ……

KODE
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK 

UKUR

BELANJA HASIL / KELUARAN
KET

Form.  Lap Kinerja SKPD
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REKAPITULASI HASIL LAPORAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN ……. 

  Format : EAP/EVA-02 

 Bulan : …… 

 SKPD : …….. Triwulan : …… 

No Kegiatan / Tolok Ukur 
Target 

Kinerja 

Sasaran Pagu 

Anggaran 

(Rp) 

Bobot 

(%) 

Rencana Kegiatan 
Realisasi 

Hambatan/

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Fisik Kuangan 

Nama 

Kelompok 
Lokasi 

Fisik 

(%) 

Keuangan 

(Rp) 
(%) (Rp) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

 

 

 

2 

Kegiatan 

1.1 tolok ukur 

1.2 tolok ukur 

1.3 …. 

Kegiatan 

1.4 tolok ukur 

1.5 tolok ukur 

1.6 …. 

            

 JUMLAH             

 

 

 

 

 KEPALA PERANGKAT 

DAERAH 

………………… 

NIP. …………. 
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No 

Tolok Ukur / 

Rincian Tolok 

Ukur 

Target 

Kinerja 

Sasaran 
Pagu Anggaran 

(Rp) 

Rencana Kegiatan 
 Realisasi 

Hambatan 

/ Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Fisik Keuangan 

Nama 

Kelompok 
Lokasi 

Fisik 

(%) 

Keuangan 

(Rp) 
(%) (Rp) 

(%) 

(10):(6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

1 

2 

3 

 

 

Tolok Ukur A 

Tolok Ukur B 

Dst… 

           

JUMLAH            

 

KET : 

-Kolom (1) 

-Kolom (2) 

-Kolom (3) 

-Kolom (4) 

-Kolom (6) 

-Kolom (7) 

-Kolom (8) 

-Kolom (9) 

-Kolom (10) 

-Kolom (11) 

-Kolom (12) 

-Kolom (13) 

 

: Nomor Urut 

: Tolok Ukur dan Rincian Belanja 

: Target Kinerja dan Tolok Ukur berdasarkan DPA/DPPA 

: Nama kelompok penerima keluaran/hasil/manfaat berdasarkan  tolok ukur 

: Pagu anggaran per tolok ukur 

: Rencana fisik kegiatan dalam persen (diambil dari rencana kurva S atau ROK) 

: Rencana penggunaan keuangan kegiatan (diambil dari ROK) 

: Realisasi fisik kegiatan terakhir 

: Realisasi Penggunaan keuangan yang telah dipertanggungjawabkan 

: Presentase realisasi keuangan : Pagu Anggaran x 100 

: Uraian masalah / hambatan 

: Uraian tindak lanjut yang telah atau akan dilakukan 

Koord. Pemimpin Pelaksanaan Teknis 

Kegiatan 

 

……………………… 

NIP………………… 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

 

……………………… 

NIP………………… 

 
LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL KEGIATAN TRIWULAN 

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 201… 

Form. EAP/EVA-01 

 

SKPD 

PROGRAM 

KEGIATAN 

: …………… 

: …………… 

: …………… 

Format 

Bulan 

Triwulan 

: EAP/EVA-01 

: …………… 

: …………… 
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Sasaran Relisasi
(%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1  …../……/../…. ……… PROGRAM A
Indikator hasil……..
….Kegiatan 1
….Kegiatan 2
….Kegiatan dst

………PROGRAM B
Indikator hasil……..
….Kegiatan 1
….Kegiatan 2
….Kegiatan dst

2  …../……/../…. ……...PROGRAM A
Indikator hasil……..
….Kegiatan 1
….Kegiatan 2
….Kegiatan dst

Keterangan :
Kolom 1   : Diisi Nomor Urut Serang, Tanggal-Bulan-Tahun
Kolom 2   : Diisi sesuai dengan nomor surat pengesahan DIPA sebagaimana tercantum pada halaman 1 dokumen DIPA KEPALA SKPD / UNIT KERJA
Kolom 3   : Diisi jumlah anggaran masing-masing Program yang bersumber dari PHLN 

Kolom 4   : Diisi jumlah dana anggaran (dala ribu rupiah) untuk masing - masing program yang bersumber dari rupiah murni cap dan tandatangan
Kolom 5   : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan rupiah murni, yaitu kolom 3 ditambah kolom 4

Kolom 6   : Diisi Prosentase Sasaran tertimbang penyerapan anggaran komulatif sampai dengan triwulan ini untuk fungsu, subfungsi dan program NAMA / PANGKAT / NIP
Kolom 7   : Diisi Prosentase tertimbang Realisasi  penyerapan anggaran komulatif sampai dengan triwulan ini untuk fungsu, subfungsi dan program 

Kolom 8   : Diisi dengan narasi indikator kinerja hasil untuk masing - masing kegiatan

Kolom 9   : Cantumkan satuan (unit) dari narasi indikator hasil yang telah diisi pada kolom 8

Kolom 10 : Cantumkan sasaran pencapaian kinerja hasil untuk masing - masing program untuk triwulan ini, Indikator hasil untuk program tidak harus dapat dicapai pada 1 (satu) tahun anggaran 

Kolom 11 : Diisi sebagaimana kolom 14 pada formulir C  bagian laporan konsolidasi program

JUMLAH

Lokasi
No. Loan PHLN Rupiah TOTAL Sasaran Realisasi Narasi

Satuan 

(Unit)

Form : BAP/LapAPBN-01

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN

TRIWULAN ………. TAHUN ANGGARAN ………….

No. Nomor SP DIPA
Nomor Kode dan Nama 

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp. 000) Penyerapan (%) Indikator Kinerja Keluaran (Outputs ) *)
Instansi Penanggung Jawab
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Form : BAP/LapAPBD-01

SKPD / Unit Kerja :
LOKASI

(Kab/Kota/Kec)
Rencana Realisasi % Rencana % Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program

1.1 - Kegiatan
1.2 - Kegiatan

Keterangan :
Kolom 1   : Cukup Jelas Serang, Tanggal-Bulan-Tahun
Kolom 2   : Nama Program yang sesuai dengan kegiatan yang tercantum pada DPA SKPD KEPALA SKPD / UNIT KERJA
Kolom 3   : Rencana Anggaran Menurut Program/Kegiatan sesuai dengan DPA SKPD

Kolom 4   : Realisasi Anggaran Menurut Program/Kegiatan sesuai dengan SPJ s/d Bulan/Triwulan yang bersangkutan cap dan tandatangan
Kolom 5   : Porsentase dari Realisasi

Kolom 6   : Rencana Tolak Ukur danTarget Kinerja Output (Keluaran Langsung)  sesuai yang tertuang dalam DPA - SKPD NAMA / PANGKAT / NIP
Kolom 7   : Porsentase Kolom 6 (100%)

Kolom 8   : Realisasi Tolak Ukur dan Target Kinerja  Output (Keluaran Langsung) atau realisasi secara Verifikasi dari kolom 6

Kolom 9   : Porsentase Realisasi Capaian Penilaian/Kolom 8

Kolom 10 : Lokasi yang relevan berdasarkan tolak ukur kegiatan secara implementasi kemanfaatannya

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN ……

TRIWULAN …….. BULAN ………

NO PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN

TOLAK UKUR DAN TARGET
KINERJA OUTPUT
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Form : BAP / Eva

SKPD :

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Keterangan Serang, ………………………….
Kolom 1 : Cukup jelas KEPALA SKPD / UNIT KERJA *)
Kolom 2 : Nama program yang sesuai dengan kegiatan yang tercantum pada DPA SKPD
Kolom 3 : Rencana anggaran menurut program/kegiatan sesuai DPA SKPD
Kolom 4 : Realisasi keuangan berdasarkan anggaran yang telah dikeluarkan sesuai dengan SPJ s/d Triwulan yang bersangkutan ………………………
Kolom 5 : Prosentase dari realisasi NIP……………..
Kolom 6 : Rencana tolok ukur dan target kinerja output (keluaran langsung) sesuai yang tertuang dalam DPA SKPD
Kolom 7 : Prosentase kolom 6 (100%)
Kolom 8 : Realisasi tolok ukur dan target kinerja output (keluaran langsung) atau realisasi secara verifikasi dari kolom 6
Kolom 9 : Prosentase realisasi capaian penilaian/ kolom 8
Kolom 10: Lokasi yang relevan berdasarkan tolok ukur kegiatan secara implementasi kemanfaatannya
Kolom 11: Permasalahan yang menghambat secara teknis dalam capaian indikator pada saat pelaksanaan sedang berjalan (baik internal maupun eksternal).

Tolok Ukur dan Target Kinerja Output Lokasi                   

(Kab/Kota/Kec)

2

T o t a l

Realisasi % Rencana %
Permasalahan

Rencana Realisasi %

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN …….

TRIWULAN ……. BULAN ………….

No. Program Kegiatan
Anggaran
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TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA % TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA %

1 3 4 5 6

Koord. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

……………………… ………………………
NIP…………….. NIP……………..

Keterangan pengisian :

Kolom 1 : Cukup jelas

Kolom 3 : Rencana tolok ukur daan target kinerja berdasarkan tolok ukur kegiatan pada tingkat Out put (keluaran langsung).

Kolom 4 : Persentase dari kolom 3 (100%)

Kolom 5 : Realisasi tolok ukur dan target kinerja berdasarkan tolok ukur kegiatan pada tingkat Out put (keluaran langsung).

Kolom 6 : Persentase realisasi capaian penilaian / kolom 5

2

RENCANA DAN REALISASI

KINERJA OUT PUT

NO TOLOK UKUR KEGIATAN

RENCANA REALISASI

Form.  BAP / Lap - 04  
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TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA % TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA %
1 3 4 5 6

Koord. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

……………………… ………………………
NIP…………….. NIP……………..

Keterangan pengisian :

Kolom 1 : Cukup jelas

Kolom 3 : Rencana tolok ukur dan target kinerja berdasarkan tolok ukur kegiatan pada tingkat Out Come (Fungsi Out Come).

Kolom 4 : Persentase dari kolom 3 (100%)

Kolom 5 : Realisasi tolok ukur dan target kinerja berdasarkan tolok ukur kegiatan pada tingkat Out Come (Fungsi Out Come).

Kolom 6 : Persentase realisasi capaian penilaian / kolom 5

2

RENCANA DAN REALISASI

KINERJA OUT COME

NO TOLOK UKUR KEGIATAN
RENCANA REALISASI

Form.  BAP / Lap- 03
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NAMA SKPD / UNIT KERJA : ………………………………………….

DATA KEGIATAN
Nama Kegiatan :
Pagu Kegiatan

- Murni : Rp.
- Perubahan : Rp.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Nama :
- NIP :
- Pangkat / Gol Ruang :
- Jabatan :

DATA PAKET PEKERJAAN
Nama Paket Pekerjaan :
Anggaran Paket Pekerjaan : Rp.

DATA PENYEDIA BARANG / JASA*
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Nomor Rekening :
- NPWP :

DATA KONTRAK / SPK
Kontrak Awal / Addendum I / II *

- Nilai HPS / OE : Rp.
- Nilai Kontrak : Rp.
- Tanggal dan Nomor Kontrak :
- Tanggal dan Nomor SPMK :
- Waktu Pelaksanaan : ………. Hari Kalender / Tanggal …….  s.d ……..

- Jenis Kontrak : Lumpsum / Harga Satuan (unit price) / Gabungan Lumpsum dan Unit Price

Terima Jadi (turn key) / Prosentase / Lainnya *

- Cara Pengadaan : Lelang Umum / Lelang Terbatas / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung

Seleksi Umum / Seleksi Terbatas / Seleksi Langsung / Penunjukan Langsung*

- Tanggal Serah Terima I (PHO) :
- Masa Pemeliharaan : ………. Hari Kalender
- Tanggal Serah Terima II (FHO) :
- Cara Pembayaran

Uang Muka : Rp.
Angsuran I : Rp.
Angsuran II : Rp.
Angsuran III : Rp.
dst : Rp.

Volume Pekerjaan :

Uraian Spesifikasi :

Ket : Serang , …………………………...…………………..
*) coret yang tidak perlu KEPALA SKPD / UNIT KERJA
**) Unit Kerja lingkup SETDA, tidak menggunakan CAP SETDA. selaku

PENGGUNA  / KUASA PENGGUNA ANGGARAN*

Cap** dan Tandatangan

Nama 
Pangkat / Golongan Ruang

NIP

Form EAP / Dal-05

SUMMARY KONTRAK / RESUME KONTRAK
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN ………….
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Satuan Kerja Perangkat Daerah :
Program :
Nama Kegiatan :
Pagu Anggaran :

Vol. Keu. Vol. Keu. Vol. Keu. Vol. Keu. Vol. Keu. Vol. Keu. Vol. Keu. Vol. Keu. Vol. Keu. Vol. Keu. Vol. Keu. Vol. Keu.
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

TOTAL BIAYA
KUMULATIF BIAYA
PROSENTASE 
PROSENTASE KUMULATIF
TOTAL BIAYA
KUMULATIF BIAYA
PROSENTASE 

PROSENTASE KUMULATIF

Mengetahui / Menyetujui, Serang, ……………………
KEPALA SKPD / UNIT KERJA, KOORDINATOR PPTK, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,

……………………… ……………………… ………………………
NIP…………….. NIP…………….. NIP……………..

Triwulan III

REALISASI

 RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN ( ROK )

JADWAL KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN 

No. Tolok Ukur / Rincian tolok Ukur Kode Rekening Sat. Vol.

Harga Triwulan IV

Jun Jul Ags Sep
Jumlah

Jan Feb Okt Nop Des

2 3

RENCANA

Satuan
Mar Apr Mei

Rencana / 

Realisasi

Triwulan I Triwulan II

Form. EAP / ROK
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RENCANA

(Rp) (Rp) %
1 3 4 5 6

Keterangan pengisian : Serang, ………………………….
Kolom 2 : Nama program yang sesuai dengan kegiatan yang tercantum pada DPA (APBD). KEPALA SKPD / UNIT KERJA *)
Kolom 3 : Tolok ukur kegiatan yang tercantum dalam Renja (APBD).

Kolom 4 : Rencana anggaran berdasrkan tolok ukur kegiatan.

Kolom 5 : Realisasi keuangan berdasrkan anggaran yang telah dikeluarkan sesuai dengan SPJ ………………………
NIP……………..

2

RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

Form.  BAP / Lap - 01  
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LOKASI  

KAB/KOTA/KEC
1 3 4

Serang, ………………………….
KEPALA SKPD / UNIT KERJA *)

Keterangan pengisian : ………………………
Kolom 1 : Cukup jelas NIP……………..
Kolom 3 : Tolok ukur kegiatan yang tercantum dalam DRPK.

Kolom 4 : Lokasi berdasarkan tolok ukur kegiatan yang dilaksanakan di Kab/Kota/Kec/Kel.

2

LOKASI, PROGRAM / KEGIATAN

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

Form.  BAP / Lap - 02
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Form : BAP/LapKENDALA

Pihak yang Diharapkan Dapat

Membantu Penyelesaian Masalah

1 2 3 4 5 6

Keterangan :

Kolom 1   : Diisi nomor urut Serang, Tanggal-Bulan-Tahun

Kolom 2   : Diisi dengan program dan kegiatan yangmenghadapi kendala dalam pelaksanaannya KEPALA SKPD / UNIT KERJA

Kolom 3   : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi kegiatan dalam

Kolom 4   : pelaksanaannya  sehingga dapat menghambat pencapaian capaian kinerjayang telah direncanakan cap dan tandatangan

Kolom 4   : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan

Kolom 5   : Diisi dengan pejabat/ Instansi terkait yang diharapkan dapat membantu NAMA / PANGKAT / NIP

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
(dapat digunakan untuk lanjutan BAP/LapAPBD-01, BAP/LapAPBN-01 dan BAP/LapAPBN-02)

No Kode Program / Kegiatan Kendala Tindak Lanjut yang Diperlukan
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PROGRAM                   :
SASARAN PROGRAM :

TRIWULAN : ………..

(Rp) Rp. (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T o t a l

Ket. Serang,                        20….
SKPD  --> diisi nama satuan kerja Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran
Program - -> diisi sesuai DRPK / RENJA
Sasaran Program - -> diisi sesuai DRPK / RENJA
Kolom 2 --> diisi sesuai DRPK / RENJA
Kolom 4 --> diisi sesuai DRPK / RENJA ………………………
Kolom 5 --> alokasi Dana per-tolok ukur sesui DRPK / RENJA NIP……………..
Kolom 6 --> diisi dengan kelompok sasaran kegiatan
Kolom 7 --> diisi dengan lokasi sasaran kegiatan
Kolom 8 --> diisi dengan realisasi fisik pada triwulan laporan
Kolom 9 --> diisi dengan realisasi keuangan pada triwulan laporan
Kolom 10 --> diisi dengan capaian program pada triwulan laporan, dikaitkan dengan sasaran program (secara kualitatif dan kuantitatif).

LAPORAN EVALUASI PROGRAM TRIWULAN

APBD PROVINSI BANTEN TA. 20…

SKPD……………………………………………….

No. Kegiatan
Tolok ukur Kinerja 

(Output)
Target Kinerja (Output)

Alokasi Dana
Sasaran Realisasi

Capaian Program

Nama Kelompok Lokasi
Keuangan Fisik              

(%)

Form.  BAP / Eva 
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Form : BAP/LapAPBN-02

Sasaran Realisasi
(%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
xx Fungsi A

xx     Sub Fungsi A

xxxxx              Program A1
xxxxx              Program A2
xxxxx              Program A3

xx     Sub Fungsi AB

xxxxx              Program B1
xxxxx              Program B2
xxxxx              Program B3

xx Fungsi ……

xx     Sub Fungsi ……..

xxxxx              Program ……….
xxxxx              Program ……….
xxxxx              Program ……….

Keterangan : Serang, Tanggal-Bulan-Tahun
Kolom 1   : Diisi dengan Kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program KEPALA SKPD / UNIT KERJA
Kolom 2   : Diisi dengan nama Fungsi, Sub Fungsi dan Program
Kolom 3   : Diisi jumlah anggaran masing-masing Program yang bersumber dari PHLN cap dan tandatangan
Kolom 4   : Diisi jumlah dana anggaran (dala ribu rupiah) untuk masing - masing program yang bersumber dari rupiah murni
Kolom 5   : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan rupiah murni, yaitu kolom 3 ditambah kolom 4 NAMA / PANGKAT / NIP
Kolom 6   : Diisi Prosentase Sasaran tertimbang penyerapan anggaran komulatif sampai dengan triwulan ini untuk fungsu, subfungsi dan program 
Kolom 7   : Diisi Prosentase tertimbang Realisasi  penyerapan anggaran komulatif sampai dengan triwulan ini untuk fungsu, subfungsi dan program 
Kolom 8   : Diisi dengan narasi indikator kinerja hasil untuk masing - masing kegiatan
Kolom 9   : Cantumkan satuan (unit) dari narasi indikator hasil yang telah diisi pada kolom 8
Kolom 10 : Cantumkan sasaran pencapaian kinerja hasil untuk masing - masing program untuk triwulan ini, Indikator hasil untuk program tidak harus dapat dicapai pada 1 (satu) tahun anggaran 
Kolom 11 : Diisi sebagaimana kolom 14 pada formulir C  bagian laporan konsolidasi program

JUMLAH

Rupiah TOTAL Sasaran Realisasi NarasiPNPB Satuan (Unit)

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB. FUNGSI DAN PROGRAM

TRIWULAN …….  TAHUN ANGGARAN …….

Kode Fungsi/Sub Fungsi/Program
Anggaran (Rp. 000) Penyerapan (%) Indikator Kinerja Hasil *)

Instansi Penanggung Jawab
PHLN
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Kode : EAP / Lap-01
Bulan :

NAMA SKPD : Triwulan :

Program / Pagu Anggaran Bobot Rencana
Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ KET.

& Tolok Ukur Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(7)x(9) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Program
1 Kegiatan

1.1. tolok ukur
1.2. tolok ukur
1.3. ….

2 Kegiatan
2.1. tolok ukur
2.2. ….

3 Dst…..

Keterangan :

- Kolom (1)   : Nomor urut Serang, ………………………….
- Kolom (2)   : Nama Program, Kegiatan dan Tolok ukur kinerja berdasarkan DPA / DPPA Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran
- Kolom (4)   : Nama Kelompok penerima keluaran / hasil / manfaat berdasarkan tolok ukur

- Kolom (5)   : Lokasi pelaksanaan kegiatan (Jalan/Desa/Kec/Kab/Kota)

- Kolom (6)   : Pagu anggaran per tolok ukur ………………………
- Kolom (7)   : Bobot angaran kegiatan ( Pagu Tiap Kegiatan : Pagu SKPD X 100 ) NIP……………..
- Kolom (8)   : Rencana fisik kegiatan dalam prosen (diambil dari rencana kurva S atau ROK)

- Kolom (9)   : Realisasi Fisik Kegiatan terakhir

- Kolom (10)   : Realisasi Fisik Kegiatan terhadap Instansi (SKPD) 

- Kolom (11)   : Realisasi penggunaan keuangan yang telah dipertanggungjawabkan.

- Kolom (12)   : Prosentase Realisasi Keuangan : Pagu Anggaran x 100

- Kolom (13)   : Sisa anggaran 

- Kolom (14)   : Prosentase sisa anggaran

- Kolom (15)   : Informasi lainnya

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 20…

No.

Realisasi
Sisa AnggaranSasaran Fisik (%) Keuangan

Form.  EAP / Lap - 01
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SKPD : FORMAT : EAP / Lap-02

PROGRAM : BULAN : ………

KEGIATAN : TRIWULAN : …………

LOKASI : 

Pagu Anggaran
(Rp.) (%)            (Rp.)

(5x6)
(9):(4)

(4)-(9)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1. Tolok Ukur

2 1.1. Rincian tolok ukur

3 1.2. Rincian tolok ukur

4 1.3. dst…

Keterangan : Serang, ………………………….

Kolom (1): Nomor Urut Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pembantu*) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kolom (2): Tiap Tolok Ukur dari Kegiatan, dimana tiap kegiatan terdiri dari beberapa tolok ukur

Kolom (3): Kode Rekening

Kolom (5): Jumlah biaya tiap tolok ukur x ……………………… ………………………

  Jumlah biaya kegiatan NIP…………….. NIP……………..

Kolom (6): Realisasi Fisik  per Tolok Ukur s/d bulan laporan

Kolom (7): Realisasi Fisik  per Tolok Ukur X  Bobot per Tolok Ukur

100

Kolom (8): Realisasi SP2D s.d Bulan Laporan

Kolom (9): Realisasi SPJ s.d Bulan Laporan

Kolom (10): Realisasi SPJ s/d Bulan Laporan x

 Jumlah biaya tiap tolok ukur 

Kolom (11): Jumlah biaya tiap tolok ukur sesuai  Pagu Anggaran - Realisasi SP2D s/d Bulan Laporan

Kolom (12): Biaya yang disetorkan ke Kas Daerah ( Contra Post )

Kolom (13): Informasi lainnya

Ket.
Tertimbang 

Fisik 

Tertimbang 

Kegiatan SP2D SPJ

Sisa Anggaran
Contra Post   

(Rp.)
Kode Rekening

Bobot 

(%)

Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)

2 3

Jumlah Total

100%

100%

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN 
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN ………

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Form.  EAP / Lap - 02
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RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA 

            NAMA PD            : 

         TAHUN ANGGARAN  : 

       

FORM RUP 1 

NO 
NAMA SATUAN 

KERJA 

NAMA 

KEGIATAN 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

KODE 

DPA/ 

DIPA 

JENIS 

PENGADAAN 

PAGU 

(Rp) 
VOLUME DESKRIPSI 

PELAKSANAAN 

PEKERJAAN 

AWAL AKHIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8            

9            

10            

11            

  JUMLAH                   
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RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA 

                NAMA PD                  

 

: 

            TAHUN ANGGARAN : : 

          

FORM RUP 2 

 

NO 
Satuan 

Kerja 
Kegiatan 

Nama 

Paket 

Pengadan 

Lokasi 
Jenis 

Belanja 

Jenis 

Pengadaan 
Volume 

Sumber 

Dana 

Kode 

DPA/ 

DIPA 

Pagu 

(Rp) 

Metode 

Pemilihan 

Penyedia 

Pelaksanaan 

Pemilihan 

Penyedia 

Pelaksanaan 

Pekerjaan Deskripsi 

AWAL AKHIR AWAL AKHIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
                              

  

2 
                                

3 
                              

  

4 
                              

  

5 
                              

  

6 
                              

  

7 
                              

  

8 
                              

  

9 
               

 

10 
               

 

11 
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1 TAHUN ANGGARAN : diisi dengan tahun Anggaran 

2 SATUAN KERJA : sudah default dengan admin RUP yang login atau yang melalukan input tambah RUP.

3 KEGIATAN : diisi dengan judul kegiatan yang dari RKA-KL/RKA-D.

4 LOKASI : diisi dengan tempat dimana paket pengadaan tersebut dilaksanakan.

5 SUMBER DANA : diisi dengan sumber anggarannya, contoh: APBN, APBD, PHLN, atau PNBP.

6 KODE DPA : diisi dengan kode RKA / DPA APBD Provinsi Banten. 

KODE DIPA : diisi dengan kode DIPA yang terdapat pada RKA-KL untuk APBN.

7 JENIS PENGADAAN : diisi dengan Jenis Swakelola.

8 PAGU : diisi dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk paket pengadaan ini.

9 VOLUME : diisi dengan jumlah seberapa banyak yang akan diadakan. (misal: 1 paket, atau 3 unit, atau 5 

Ha, atau 2 Km, atau dengan satuan yang lain)

10 DESKRIPSI : diisi dengan penjelasan/catatan singkat tentang paket pengadaan ini.

11 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- AWAL : diisi dengan Bulan awal dimulainya pelaksanaan pekerjaan (tanggal kontrak)

- AKHIR : diisi dengan Bulan pekerjaan selesai (tanggal berakhirnya kontrak).

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SiRUP

KEGIATAN SWAKELOLA
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1 TAHUN ANGGARAN : diisi dengan tahun 

2 SATUAN KERJA : tdk usah diganti, sudah default dengan admin RUP yang login atau yang 

melalukan input tambah RUP.

3 KEGIATAN : diisi dengan judul kegiatan yang dari RKA-KL/RKA-D.

4 NAMA PAKET PENGADAN : diisi dengan judul paket yang akan dilelang atau pelaksanaannya melalui 

penyedia, judul ini bisa diambil dari sub-output, komponen utama, atau 

komponen bagian.

5 LOKASI : diisi dengan tempat dimana paket pengadaan tersebut dilaksanakan.

6 JENIS BELANJA : diisi dengan jenis belanja yang digunakan untuk membiayai paket pengadaan 

tersebut (bisa belanja bara/jasa atau belanja modal).

7 JENIS PENGADAAN : diisi degan jenis pengadaan, yaitu: Barang, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, dan 

Pekerjaan Konstruksi.

8 VOLUME : diisi dengan jumlah seberapa banyak yang akan diadakan. (misal: 1 paket, 

atau 3 unit, atau 5 Ha, atau 2 Km, atau dengan satuan yang lain)

9 SUMBER DANA : diisi dengan sumber anggarannya, contoh: APBN, APBD, PHLN, atau PNBP.

10 KODE DPA : diisi dengan kode RKA / DPA APBD Provinsi Banten. 

KODE DIPA : diisi dengan kode DIPA yang terdapat pada RKA-KL untuk APBN atau kode DPA 

yang terdapat pada RKA-D untuk APBD.

11 PAGU : diisi dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk paket pengadaan ini.

12 METODE PEMILIHAN PENYEDIA : diisi dengan metoda pengadaan yang akan digunakan untuk memproses 

pemilihan penyedia, misal: Tender Cepat, Tender, Seleksi, pengadaan 

langsung, Penunjukan Langsung dan e-purchasing.

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

13 - AWAL : diisi dengan  Bulan proses pemilihan penyedia dimulai untuk paket ini.

14 - AKHIR : diisi dengan  Bulan selesai proses pemilihan penyedia untuk paket ini.

PELAKSANAAN PEKERJAAN

15 - AWAL : diisi dengan Bulan awal dimulainya pelaksanaan pekerjaan (tanggal kontrak)

16 - AKHIR : diisi dengan  Bulan pekerjaan selesai (tanggal berakhirnya kontrak).

17 DESKRIPSI : diisi dengan penjelasan/catatan singkat tentang paket pengadaan ini.

KEGIATAN MELALUI PENYEDIA

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SiRUP
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Bulan :

: Triwulan :

PAGU HPS/OE  KONTRAK 

 EFISIENSI 

KONTRAK  

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 0 0 0

1 Kegiatan ………………… 0 0 0 0

-
0

-
0

2 Kegiatan ………………… 0 0 0 0

-
0

-
0

3 Kegiatan ………...Dst

0 0 0 0

1 Kegiatan ………………… 0 0 0 0

-
0

-
0

2 Kegiatan ………...Dst

0 0 0 0

0 0 0 0

Keterangan

Penjelasan cara pengisian pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

Kolom (1)    : Diisi nomor urut paket barang/jasa    Serang,    ………………………………………

Kolom (2)    : Diisi seluruh paket pekerjaan yang akan dikontraktualkan

Kolom (3)    : Diisi sesuai dengan pagu pekerjaan KEPALA DINAS/BADAN/BIRO

Kolom (4)    : Diisi sesuai HPS/OE

Kolom (5)    : Diisi sesuai dengan nilai kontrak

Kolom (6)    : Kolom (3) di kurangi Kolom (5)

Kolom (7)    : Diisi sesuai realisasi keuangan

Kolom (8)    : Kolom (7) di kurangi Kolom (5)

Kolom (9)    : Diisi tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan s/d tanggal akhir pelaksanaan pekerjaan

Kolom (10)  : Diisi jumlah pelaksanaan hari kalender ………………………….

Kolom (11)  : Diisi lokasi pelaksanaan pekerjaan

Kolom (12)  : Diisi jumlah paket pekerjaan

Kolom (13)  : Diisi dengan menentukan jenis belanja (1. Barang dan Jasa, 2. Modal)

Kolom (14)  : Diisi dengan menentukan jenis pengadaan (1. Barang, 2. Konstruksi, 3. Konsultansi, 4. Jasa Lainnya)

Kolom (15)  : Diisi dengan metode pengadaan ( Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas/ Lelang Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung/

                         Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung/ Kontes / Sayembara/ E-Purchasing)

Kolom (16)  : Diisi nama penyedia barang/Jasa

kolom (17)   : Diisi permasalahan / kendala

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENGADAAN BARANG / JASA
 APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD

NO PROGRAM/KEGIATAN/ PEKERJAAN

NILAI ANGGARAN/BIAYA NILAI REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN (TGL/WAKTU)

 JUMLAH 

PAKET 

B

 JENIS 

PENGADAAN 

 METODE 

PENGADAAN 

NAMA PENYEDIA 

BARANG/JASA
KET Bulan … S/D ... 

Bulan … 
LOKASI

 JENIS 

BELANJA 
 Bulan … 

S/D ... Bulan 

… 

Pekerjaan……………………..

Pekerjaan………………………

Pekerjaan……………………..

1 2

A Program ……..………..

Pekerjaan……………………..

Pekerjaan………………………

JUMLAH TOTAL

Program ……..………..

Pekerjaan………………………

C Program ……..………..Dst

SKPD : 

Program : Bulan : Maret

Kegiatan : Triwulan : I (Satu)

PAGU HPS/OE  KONTRAK 

 EFISIENSI 

KONTRAK  

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 0 0 0 -         

Keterangan

Penjelasan cara pengisian pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

Kolom (1)    : Diisi nomor urut paket barang/jasa    Serang,    ………………………………………

Kolom (2)    : Diisi seluruh paket pekerjaan yang akan dikontraktualkan

Kolom (3)    : Diisi sesuai dengan pagu pekerjaan PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Kolom (4)    : Diisi sesuai HPS/OE

Kolom (5)    : Diisi sesuai dengan nilai kontrak

Kolom (6)    : Kolom (3) di kurangi Kolom (5)

Kolom (7)    : Diisi sesuai realisasi keuangan

Kolom (8)    : Kolom (7) di kurangi Kolom (5) ………………………….

Kolom (9)    : Diisi tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan s/d tanggal akhir pelaksanaan pekerjaan

Kolom (10)  : Diisi jumlah pelaksanaan hari kalender

Kolom (11)  : Diisi lokasi pelaksanaan pekerjaan

Kolom (12)  : Diisi jumlah paket pekerjaan

Kolom (13)  : Diisi dengan menentukan jenis belanja (1. Barang dan Jasa, 2. Modal)

Kolom (14)  : Diisi dengan menentukan jenis pengadaan (1. Barang, 2. Konstruksi, 3. Konsultansi, 4. Jasa Lainnya)

Kolom (15)  : Diisi dengan metode pengadaan ( Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas/ Lelang Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung/

                         Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung/ Kontes / Sayembara/ E-Purchasing)

Kolom (16)  : Diisi nama penyedia barang/Jasa

kolom (17)   : Diisi permasalahan / kendala

NAMA PENYEDIA 

BARANG/JASA
KET Bulan … S/D ... 

Bulan … 
LOKASI

LAPORAN REALISASI PENGADAAN BARANG / JASA
 APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018

NO  PEKERJAAN YANG DIKONTRAKTUALKAN

NILAI ANGGARAN/BIAYA

2

 JUMLAH 

PAKET 

 JENIS 

PENGADAAN 

 METODE 

PENGADAAN 

NILAI REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN (TGL/WAKTU)

 JENIS 

BELANJA 
 Bulan … 

S/D ... Bulan 

… 

JUMLAH TOTAL
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2019 merupakan acuan dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. 
 
 
  

 
GUBERNUR BANTEN, 

 

ttd 
   

 
WAHIDIN HALIM 

 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

 

 

AGUS MINTONO, S.H. M.Si. 

Pembina Tk I 

NIP. 19680805 199803 1 010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


