
BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI I(ALIMANTAII TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR z ?AHUr{ 2016

TENTANG

PENGADAAI{ BARANGIJASA PADA BN)AI{ IJTYANAN T'MT'IIE DAERATI
RI'II{AH SAIfiT UMTIM DAE,RAII TAMIANG LJIYAITG

I(ABI'PATEN BARI?O TIMT'R TAIIUN AI{GGARAN 20T6

DENGAN RAHIIIAT TT'HAN YANG IIIAIIA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa sebagai implikasi ditetapkannya Rumah
Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Kabupaten
Barito Timur sebagai Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) adalah diberikannya fleksibilitas
berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari
ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan
bar ang / jasa pemerintah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengadaan BaranglJasa
Badan Layanan Umurn Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Tamiang Layang;
Undang-Undang No:nor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Terhun 2OA4 Nomor 5, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2AO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO2 Nomor 18, Iambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nr:mor a180);
Undang-Undang No,tror 15 Tahun 2AA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun taAO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4a00);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2QA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4.
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B.

5.

6.

7.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nom,)r 36 Tahun 2AO9 tentang
Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indont:sia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2AAg tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50721;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24L4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
201.4 Nomor 244, I'arnbahan Lembaran Negara
Nomor S587)sebagainrana telah diuhah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomc,r 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Fengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum {BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Pera:uran Pemerintah Nomor 74
Tahun 2412 (Lembarrm Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al2 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indor esia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman l)enyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4A,
Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia
Nomor a585);
Peraturan Pemerintr*r Nomor 38 Tahun 2OOT

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82,
Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia
Nomor a7371;
Peraturan Presiden. I,lomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/.Iasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah bebe:rapa kali terakhir dengan
Feraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2AAT tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan
Keuangan Badan La5'anan Umum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Barang Milik D aerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Trmur Tahun 2010 Nomor 2;

9.

10.
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MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAI{ BUPATI BARITO TIMUR Tp![TAfG
PEITGADAAN BARAIVG/JASA PADA BADAN
LAYANAIE UMUM DAERAH RU1VIAH SAKIT UMUM
DAERAH TAMIANG LAYANG.

BAB I
KETENTUAI{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Tirnur"
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten

Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tamia-ng Layang yang seianjutnya

disebut RSUD Tamiang Layang adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkurrgan Pemerintah I..abupaten Barito Timur yang
dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD);

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang
Layang sekaligus sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD);

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah
daerah yang dibentuk untuk me mberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan ba.rang/jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;

7. Pejabat pengeiola BLUD adalah pimpinan BLUD yang
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang
terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang
sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada
BLUD yang bersangkutan;

8, Penyedia barang/jasa adalah .3adan Usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan
barang/layanan jasa sesuai kete:ntuan ketentuan peraturan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Swakelola adalah pelaksanaan pt:kedaan yang direncanakan,
dikerjakan dan diawasi send,ri berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

10 Praktik bisnis -vang sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-krddah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian lay,lnan yang bermutu dan
berkesinambungan.

11 Standar Operasional dan Prosedrrr yang selajutnya disingkat
SOP adalah suatu perangkat instruksi/langkah-iangkah yang
dibakukan untuk menyelesaikar: suatu proses pengadaan
barang/jasa.

12 Pleksibilitas adalah keleluasaan p+ngelolaan barang/jasa RSUD
pada batas-batas tertentu yanlg dapat d,ikecualikan dari
ketentuan yang beriaku umllm.

copyright JDIH Kabupaten Barito Timur 2017 http://jdih.baritotimurkab.go.id



BAB II
PRIIYSP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) RSUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas beru-pa
pembebasan sehagian atau selunthnya dari ketentuan yang
berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

{21 Fleksibilitas dalam pengadaan barangljasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat alasan
efektifitas dan/atau efisiensi.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksul pada ayat (li dan ayat {21,
Ciberikan terhadap pengadaan barangljasa yang sumber
dananya berasal dari :

a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau

badan lain;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan/aiau
d. hasil usaha lainnya.

Pasal 3

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

(21 Pengadaan barang/jasa sebagaimarna dimaksud pada ayat (1|,
berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
ditetapkan oleh Direktur.

(3) Ketentuan/pedoman pengadaan trarang/jasa yang ditetapkan
oleh Direktur sebagaimana dima.ksud pada ayat t2), harus
dapat menjamin ketersediaan bare'ng/jasa yang lebih bermutu,
lebih murah, proses pengadaan ]rang lebih sederhana dan cepat
serta mudahr men.yesuaikan Sengan kebutuhan untuk
mendukung kelancarari pelayanan RSUD.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasai dari hibah
terikat dapat dilakukan dengan cara :

a. mengikuti ketentuan pengadaan d.ari pemberi hibah;
b. mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi

BLUD RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB III
KELEII{BAGAAN PENGADAAIV BARAIITG/JASA BLUD RSUD

Pasal 5

Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa []LUD RSUD terdiri atas :

a" Pengguna Anggaran;
b. Kuasa Pengguna Anggara
c. Pejabat Pembuat Komitmen
d. Pejabat Pengadaan I Kelompok Kerja (Pokja)/Unit Pelaksanaan

Pengadaan
e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
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(i)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

BAB IV
PELAKSANAAI{ PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi :

a. barang;
b. pekerjaan konstruksi;
c. jasa konsultansi;
d. jasa lainnya.
Pengada-an trarang/jasa sebagaimaria dimaksud daiam ayat {1}
dilakukan oleh pelaksana pengadaa:r.
Pelaksana pengadaan sebagairnan;r dimaksud pada ayat {21,
dapat berbentuk pejabat, kelomp:k kerja (Pokja) atau unit
pelaksana pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur dan
memiliki tugas khu sus untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa guna keperluan BLUD iSUD.
Pelaksana pengadaan sebagaiman.l dimaksud pada ayat (3),
terdiri dari personil yang mem€Lhami tatacara pengadaan,
substansi pekerjaanlkegiatan yang bersangkutan dan bidang
lain yang diperlukan.
Dalam pejabat, keiompok kerja (Pokja) atau unit pelaksana
pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terdapat
personil yang memiliki sertifikat ;,engadaan barang/jasa yang
dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.
Penunjukan pelaksana pengadarln barangljasa dilakukan
dengan prinsip :

a. obyektifitas, dalam hal penujrrkan yang didasarkan pada
asfek integritas moral, kecakrtpan pengetahuan mengenai
proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa,
tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan
ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau
jasa;

b. independensi, dalam hal nrenghindari dan mencegah
terjadinya pertentangan keper,tingan dengan pihak terkait
dalarn melaksanakan penunjukan pejabat iain baik
langsung maupun tidak langsung; dan

e. saling uji (cross check), dalarn hal berusaha memperoleh
informasi dari sumber yang bt:rkompetan, dapat dipercaya,
dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan
keyakinan yang memadai dala m melaksanakan penunjukan
pelaksana pengadaan lain.

Pasal 7

Dalam penetapan penyedia barang/jasa, pelaksana pengadaan
terlebih dahulu trarus memperoleh persetujuan tertuiis dari :

a. Direktur untuk pengadaaan barang/jasa yang bernilai
diatas Rp. 1.OOO.0GO.O0CI,- (sa:u miiyar rupiah);

b. Pejabat lair./ Kuasa Pengg,una Anggaran (KPA) yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur untuk pengadaan
barangljasa yang bernilai sampai dengan
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
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{u

BAB V
JENJANG IIILAI PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 8

Pengadaan barangljasa sebagaimar.a dimaksud dalam Pasai 3
dilaksanakan dengan :

a. menggunakan penyedia barangljasa; atau
b. cara swakeloia
Pengadaan barang/jasa dengan menggunakan penyedia
barang/jasa sebagaimana dimaksrrd pada ayat (1) huruf a
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakuka dengan
Metode Pengadaan Langsung

b. pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari
Rp. 1.000.000.000,- (satu miiyar rupiah) sampai dengan
nilai Rp. 5.O0O.O00.000,- (lima mil-riar rupiah) diiakukan
dengan metode sebagai berikut :

1) pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa
lainnya;

2) pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan
konsruksi;

3) seleksi sederhana untuk pe:rgadaan jasa konsultansi.
c. pengadaan barang/jasa dengan nilai iebih dari

Rp. 5.000.000.000,- (iima milyar rupiah) dilakukan dengan
Metode Pelelangan Umum/Selersi Umum.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara sr,vakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b adaiah :

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
teknis sumber daya manusia BLUD RSUD yang
bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok
RSUD; dan/atau

b. pekerjaan tersebut dilihat da,:i segi besaran, sifat, lokasi
atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia
barang/jasa; dan /atau

c. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat
dihitung/ditentukan terlebih dahuiu, sehingga apabila
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung
resiko yang besar; dan/atau

d. penyelenggaraan diklat,kurs;us, penataran, serninar,
lokakarya, atau penyuluhan; dan latau

e. pekerjaan untuk prorvek percontohan (pilot project) .vang
bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode
kerja yang belum dapat clilaksanakan oleh penyedia
barung/jasa; dan /atau

f. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data,
perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di
laboratorium, pengembangan system tertentu dan penelitian
oleh perguruan tinggi/lembagcr ilmiah pemerintah;

g. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi RSUD.

Pasal 9

(1) BLUD RSUD dapat melakukan penunjukan langsung untuk
Pengadaan BarangfJa.sa apabila memenuhi kriteria tertentu
sebagai berikut :

(21

{3}
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a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan
dan keselamatan masya:'akat yang pelaksanaan
pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan
segera, termasuk penango.nori darurat akibat bencana
alam/wabah serta tindakan tlarurat untuk pencegahan
bencana alam/wabah dan/atau kerusakan infrastruktur
yang apabila tidak segara dilaksanakan dipastikan dapat
membahayakan keselamatan masyarakat;

b. pekerjaan yang hanya dapat ditakukan oleh pemegang hak
paten atau pihak yang telah me:rdapat izin;

c. peke{aan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan
pemerintah;

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

e. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan
dengan penggunaan teknologi l<husus dan/atau hanya ada
satu penyedia barang/jasa yag mampu
mengaplikasikannya; atau

f. pekerjaan pengadaan dan dist.:ibusi bahan obat, obat dan
alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat
untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat yang jenis jumiah dan harganya telah
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

{2} BLUD RSUD dapat rnelakukan pelelangan terbatas untuk
Pengadaan Barang/Jasa ].ang nilainya diatas
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar nrpiah) untuk pekerjaan yang
kompleks dan penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan
pekerjaan tersebut diyakini jumlahnya terbatas.

(3) Selain kriteria sebagaimana dimal:sud pada ayat {1) dan ayat
{2)', dapat ditentukan kriteria khu sus lain yang diatur dalam
Standar Operasional dan Prosedur tSOP).

BAB VI
KETENTUAN LAITT- LAII'I

Pasal 1O

{1) Direktur menyampaikan lapora:r kepada Bupati melalui
Sekterataris Daerah mengenai barang hasil pengadaan pada
setiap akhir tahun anggaran.

{2J Laporan sebagaimana dimaksud F,ada ayat i1i disertai dengan
data mengenai jenis, jumlah, typel spesifikasi, sumber dana dan
harga perolehan.

{3) Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk
dapat melakukan klarifikasi dan,'atau verifikasi atas laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat i2).

Pasal 1 1

Segaia kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang milik BLUD
RSUD dan pengelolaannya yang bel -im diatur daiam Peraturan
Bupati ini sepanjang tidak bertentangarl dengan prinsip efisiensi dan
efektifitas dalam pengadaan barang/jasa, tunduk pada Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Timur No:nor 2 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
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(1)

{2}

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam
Peraturan Bupati ini ditetapkan d.engan Peraturan Direktur.
Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk
dievalu-asi dalam rangka sinkronisasi kebij akan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 12 ,Arr.+tRr 2A16

BUPATI BARITO TIMUR,

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 19 TAt')qFe{ 2016

STKRETARIS DAERAH
KABUPATIII BARITO TIIIIUR,

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 20T6 NOMOR....?
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