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PETUN JUK PE~S AN ~ PENGA D~ BARAN G/ JASA
PAIIM BADAN LAYANAN UMUM DAE~

RU~ S~ T UM UM D~ ~ KO TA M A TAPJ84

WALIKOTA ~ T~ M ,

Menimbang: 8.. bahwa s cbRgai upayR m c nin+ Rtkan kel~ ca r an
pelaksanaan tngas dan fungsi dalIRm memberikan pelayanan
kcseha~ kep ada m asy~ at, dl d asarkan peda pr m sxp
6 , fk t l ta d p d ktl t p d ~ M saki

Umum DaerW Kota Mst8ram yang merupakan Satuan Kexja
Pcr~gMt QaevM (SKPD) telM di tetapkan menjadi. Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh;

b. bahwa daIIam xangkR Geksibiiitas pengelolaan pengadaan
barang/jasa, kexjasama opexasional dan hibah pada Badan
Myenan Um ~ D aer a h R~ M S~ t Um ~ D aer ah , Kota
M8 taram > ~ a per ]u xneng8 tur pe~)u k p c l~ ~
pengad~ b a r ang/jIRsa;

c. bahwa berclIasarkaxl pe~ ban gan seb~ ~ ana dlx Ylaksud
pRdR h~ R dan h~ Ib, per l u mcn e tapkan Pc x '8,turaxl

%~ oM tent an g Pe~ j~ Pclak s~ ~ P engad~
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Dae~ ~ ah
B~t Umum Daerah Kota Mataram.

] Undang Undang Nomor @ Tahun ] 993 t ent Pembent~ iID

Kotams.dya Daerah Tm gkat I I M a t 8x~uni(Lembaran Neg8ra
Republik M.6onesia '7Mlln 1 99 3 Nonfor M , T i s h a h~
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomox 353 l);



Undang-Undsng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003
Nomor 47, Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor
5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sskit (Lembsran Negara Republik Indonesia Tshun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembsran Negsra Republik Indonesia
Nomor 5072);
Undang-Undang No mor 23 Tah u n 201 4 te n tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 014 Nomor 2 44 , Tambshan L embarsn Nagara
Republik In donesia N omor 55 87), s ebagaimana te lah
beberapakali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahsn Kedua
Atas U ndang-Undang No mor 23 T ahu n 2 0 14 t entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia
Tahun 2 0 15 N omor 5 8 , T ambahan L embsran N egara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peratursn Pemerintah N omor 5 8 T ahun 2 005 t entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahsn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan P residen N omor 54 Ta hu n 20 1 0 tentang
Pengadaan B arang/Jasa Pemerintah s ebagaimana t elah
diubah beberapa kal i terakhir dengan Peratursn Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan P residen N omor 54 Ta hu n 20 1 0 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
Peratursn Menteri Dalam Negeri Nomor 6 1 Tshun 2007
tentang Ped oman Teknis Pengelolaan Keuangan Baden
Layanan Umum Daerah;
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tshun 20 13
tentang Pembentukan Susunsn Organisasi Rumah Sakit
Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Lembaran Dserah
Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PEIAKSANAAN

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
D AERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM .



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daersh adalah Kota Mataram.
Deism Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Da erah ad alah Wa l ikota sebagai un sur
penyelenggara P emerintahan Da erah ya n g me mimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi ke~ n angan
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daerah otonom.
Walikota adalah Walikota Mataram.
Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
Direktur adalah Direktur RSUD Kota Mataram.
Baden Layanan Umum Daezah Rumah Saldt Umum Daerah
yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit
Umum D aerah K ot a Mataram y an g m enerapkan P ola
Pengelolaan Keuangan BLUD.
Pole Pengelolaan Keuangan BLVD yang selanjutnya disingkat
PPK-BLUD adalsh pola pengelolaan keuangsn yang
m emberikan fleksibilitas be rup a ke leluasaan unt u k
menerapkan pr aktek-praktek bi snis y an g s ehat un tuk
meningkatkan pelayanan kepada rnasyarakat deism rangka
memajukan kesejahteraan umu m dan m encerdaskan
kehidupan b angsa, sebagai pengecualian d ar i k etentuan
pengelolaan keuangan daerah pads umumnya.
Fleksibilitas a dalah b erupa p embebasan s ebagian a t au
seluruhnya d ar i ke tentuan yan g b erlaku um u m ha gi
pengadaan b arang/jasa pemerintah b i l a t erdapat a lasan
efektifttas dan/atau efisiensh
Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dari pendapatan yang berassl dari
jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah yang

dipe reich dari masyarakat atau badan lain dan basil
kerjasazna BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha
lainnya haik yang dilaksanakan secara swakelola maupun
oleh penyedia barang/jasa.

10. Jasa layanan adalah pelayanan dan kemudahsn yang
diberikan kepada s eseorang de ism ra ngka observasi,
d iagnoses, pe n gobatan , re h abiTitasi med i k dan ata u
pelayanan kesehatan lainnya.

11. Hibah adalah berupa hibah terikat dan h ibah t idak terikat
yang diperoleh dari masyarakat atau baden lain.
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12. Kerjasama BLVD adalah kesepakatan antara pemimpin BLUD

de ngan shak Lain yang dibuat secara t er tuli s s er ta
menimbulksn hak dsn kewajiban.

13. Pengadaan La ngsung ad alah pe ngadaan ba rang/jasa
langsung k epada p enyedia b arang/jasa, t anpa m elalui
pelelsngan/seleksi/penunjukan la ngsung s esuai dengsn
peraturan perundang-undangan.

14. Penunjukan Lsngsung sdalah metode pemilihan penyedia
barang/jasa dengan cars menunjuk l angsung 1 ( satu)
penyedia barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

15.Pejabat Pengelola Baden Layanan Umum Daerah adalah
Pimpinan BLVD yang bertanggung jawab terhadap k inerja
operasional B LUD y ang t erdir i a tas p emimpin, p ejabat
keuangan dan pejabat teknis.

16.pejabat pembuat Komitmen adalah pejabat yang d iangkat
dengsn k eputu san Pengguna A nggaran, sebagai p emilik
pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/j ass.

17.Pejabat Pengadaan adalah personil yang d i tunjuk u n tuk
melaksanakan pengadasn langsung.

18. Tim Pengadasn adalah Kelompok kerja yang berjumlsh gasal,
beranggotakan p a l ing k u rang 3 ( t igaj o rang da n d apat
ditambah sesuai k ompleksitas pekerjaan, y ang b ertugas
untuk me laksanakan pe mil ihan pe nyedia pengadaan
barang/jasa.

19. Perbekalan farmasi adalsh persediaan fannasi yang tersedia
dari obat, bahan obat, slat kesehatan habis paksi, reagensia,
radiofarmasi, gas media dsn lain-lain.

20.Makan minum pasien dan pegawai BLVD RSUD adalah
makanan yang diberiksn kepada pasien yang pengadaannya
dapat berupa bshan makanan basah, bahan maksnan keying
dan atau deism bentuk maksnan jadi.

21. Cleaning sero(ca adalah kewatan jasa kebersihan di ruangan
dan di luar ruangan untuk mewujudkan kondisi l ingkungsn
yang bersih dan sehat.

22. Jasa Pengamanan adalah kegiatan jasa pengamanan di luar
maupun di deism ruangsn untuk mewujudkan kondisi
lingkungan yang tertib dan aman.

23. Jasa Konsultansi adalah j asa l ayanan p rofesional y ang
membutuhksn keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olsh pikir (brain ware).



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Walikota i n i a dalah u n tuk m engatur
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLVD RSUD.

(2) Tujuan Peraturan Walikota i n i a dalah agar p elaksanaan
pengadasn barang/jasa pads BLVD RSUD dilakukan secara
efisien, efektif, terbuka dsn bersaing, transparan, adil / t idak
diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 3

( 1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliput i :
a. pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD yang

d ananya bersumber dari :
1. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat deism

bentuk pendapatan fungsionsl BLUD RSUD;
2. h ibah yang diperoleh dari masyarakat atau baden lain;
3. basil kerjasama BLVD RSUD dengan pihak lain; dan
4. l a in-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

b. pengadaan barang/jasa untuk investasi
(2) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari h ibah

tidak terikat dapat d i lakukan dengan mengikuti ketentuan
pengadasn dar i pemberi h ibah atau ketentuan pengadaan
barang/jasa bsgi BLUD RSUD sepanjang disetujui pemberi

(3) Apabila tezdapat p erbedaan k etentuan d e ism P eraturan
Walikota ini dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang
berlaku hagi pemberi p injaman/hibah, m ake para Pihak
dapat menyepakati tata csr a pengadaan yang aksn
dipergunakan.

hibah.

BAB III
PRINSIP PENGADAAN BARANG/ JASA

Pengadaan barang/jasa pads PPK BLVD RSUD Kota Mataram
wajib menerapksn prinsip-prinsip :
a. e f isien;
b. efektif;
c. t erbuka;
d. bersaing;
e. t r anspararl ;



f. a d i l / t idak diskriminatif,
g. akuntabel;
h. p raktek bisnis yang sehat;
i. s esuai kebutuhan; dan
j. s esuai kondisi keuangan.

Pasal 5

( 1) Efisien sebagaimana d imaksud d e ism Pasal 4 hu ru f a ,
mempunyai a r t i ba hwa p engadaan ba rang/jasa ha rus
diusahakan d engan m enggunakan d ana dan d aya y ang
terbatas untuk m encapai sasaran yang d i tetapkan deism
waktu ya n g sesingkat-singkatnya dan dapat
dipe~ g) awabkan.

(2) Efekti f sebagaimana d imaksud d eism Pasal 4 hu ru f b ,
mempunyai arti bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai
dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi
manfaat s ebesar-besarnya sesuai d engsn s asaran y ang
ditetapkan BLVD.

( 3) Terbuka sebagaimana d imaksud deism Pasal 4 h u ru f c ,
mempunyai arti bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti
oleh se mu a pe nyedia ba rang/jasa ya n g me menuhi
persyaratan/k riteria t ertentu b erdasarkan k etentuan d an
prosedur yang jelas.

(4) Bersaing sebagaimana dimaksud deism Pasal 4 huruf d,
mempunyai a r t i b ahwa pengadaan b srang/jasa h arus
dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak
mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan nemenuhi
persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang
ditawarkan secara kompetitif.

(5) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e,
mempunyai arti bahwa semua ketentuan dan jasa mengenai
pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis, administrasi
pengadasn, tata cars evaluasi, penetapan calon penyedia
barang/jasa si fatnya te rbuka ha g i peserta penyedia
barang/jasa yang bexminat.

(6) Adil / t idak diskriminatif seb~ dima ksud deism Pasal
4 huruf f, mempunyai arti memberikan perlakuan yang sama
hagi colon penyedia barang/jasa, dan tidak mengarah untuk
memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cars atau
alasan apapun.

(7) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 h u ruf g ,
mempunysi a r t i t ercapainya sasaran haik fi s ik , keuangan
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum
pemerintsh d a n p elayanan masyarakat sesuai de ngan
prinsip-prinsip se r t a ke tentuan ya n g be r laku deism

pengadaan barang/jasa.



(8) Praktek b isnis yang sehat sebagaimana d imaksud deism
Pasal 4 h u ruf h , mempunyai ar t i bahwa penyelenggaraan
fungsi o rganisasi berdasarkan k a idah-kaidah m anajemen
yang baik deism rangka pemberian layanan yang bermutu
dan berkesinambungan.

(9) Sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud deism Pasal 4
huruf i , mempunyai arti bahwa barang/jasa tersebut segera
dimanfaatkan dan d isesuaikan dengan persediaan minimal
yang ditetapksn dengsn jumlah tidak berlebihan.

4 hu r u f j , me mpunyai ar t i pengadaan ba rsng/jasa
disesuaiksn dengan likuiditas keuangan.

(10) Sesuai kondisi keuangan sebagaimana dimaksud deism Pasal

BAB IV
PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 6

(1) BLVD RSUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum
bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila terdapat
alasan efekt)vitas dan/atau efisiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud peda ayat (1), diberikan
terhadap pengadaan barsng/jasa yang sumber dananya
berasal dari :
a. jasa layanan;
b. h ibah tidak terikat;
c. b asil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. la in-lain pendapatan BLVD yang sah.

(3) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

a. perbekalsn farmasi;
b. makan minum pasien dan pegawai BLVD RSUD;
c. c leaning service;
d. jasa pengamanan;
e. j asa konsultansi;
f. p ekerjaan konstruksi sip();
g. s lat tulis ksntor;
h. s la t kesehatan dan kedokteran;
i. Pemelihanum gedung dan peralatan kantor;
j. p emeliharaan slat kedokteran;
k. b imbingsn teknis; dan
l. pengadasn barang/jasa yang berhubungan langsung

dengan operasionsl layanan RSUD.

b erlaku untuk :



d ilakuom deism hal :

(4) Jenjang nilai sebagaimana dimaksud peda ayat (2), untuk
s etiap transaksinya sebagai berikut :
a. pelelangsn umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang

nilainya di ates Rp. 2.000.000.000,— (dua milyar rupiah);
b. pelelangan sederhana, d~ terhadap p engadaan

barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai
paling tinggi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

c. pengadaan hmgsung, dilakukan terhadap pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang nilainya
paling tinggi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan
jasa konsultansi paling t inggi Rp. 500.000.000,- ( l ima
ratus jute rupiah);

d. penunjukan l angsung, t idak d ibatasi n i lai da n d apat

1. pensnganan darurat yang t idak dapat d irencanakan
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya
h arus se gera/ t idak dap a t ditund a unt u k
k eselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk :
a) ak ibat bencana slam dan/atau bencana non slam

dan/atau bencana sosial;
b) deism rangka pencegahan bencana dan/atau

penanganan keamanan dan ketertiban lingkungan;
c) akibat kerusakan serena/prasarana yang dapat

menghentikan key'stan pelayanan publik;

yang meliputi :
a) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang

ditetapkan pemerintah;
b) barang/jasa yang bersifat kompleks yang banya

dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi
khusus dan h anya a d a 1 (satu) p enye die
barang/jasa yang mampu;

c) barang/jasa yang spesifik da n b anya dapat
dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu)
pemegang paten, atau pihak yang telah mendapat
i rin d ar i p erne gang paten, a tau p ihak y ang
memiTiki keahlian khusus / tertentu ;

d) pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan
farmasi d e ism rangka m enjamin ketersediaan
perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu
pelayanan dan keselamatan masyarakat;

e) pekerjaan pengadaan makan minum pasien dan
pegawai BLVD RSUD d eism r angka menjamin
k etersediaan p asokan un tu k menjamin mu t u
pelayanan dan keselamatan pasien sexta pegawai
BLVD RSUD; dan

f) pengadaan barang yang masuk e-katalog.

2. pengadaan barang tertentu/ jasa yang bersifat tertentu,



Pasal 7

(1) Deism hal pemaketsn pekerjaan te rhadap pengadaan
barang/jasa, PA/KPA dapat memecah paket pengadaan
barang/jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi
keuangan RSUD.

(2) Pemecahan paket pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud p ads a ya t ( 1 ) d i utamakan un tu k p engadasn
b arang/jasa yang t erkait l angsung dengan pelayanan d i
RSUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut pengadaan barang/jasa yang, terkait
langsung dengan pelayanan sebagaimana dimaksud pads
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD untuk
selanjutnya disampaikan kepada Walikota.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud
deism Pasal 4 , d i lakukan oleh pejabat pengadaan/tim
pengadaan.

(2) Pejabat pengadaan/tim pengadaan sebagaimana d imaksud
pads ayat (1), dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara
khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guns
keperluan BLVD RSUD.

(3) Pejabat pengadaan/tim pengadaan seb~ dimaksud
pads ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara
pengadaan, substansi Pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan
dan bidang lain yang diperlukan.

(1) Pejabat Pembuat Komitmen memiTiki tugas dan kewenangan
s ebagai berikut :
a. menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan

pekerjaan, termasuk pengadaan barang/jasa dsn dapat
b erkoordinasi dengan Tim Pengadaan yang meliputi :
1. spesifikasi teknis barang/jasa;
2. harga perkiraan sendiri (HPS);
3. jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
4. r ancangan kontrak;

b. mengusulkan paket pekerjaan dan/atau perubahannya
kepada PA/KPA untuk ditetapkan;

c. mendampingj t i m p engadaan pads seat melaksanakan
penjelasan pekerjaan dengan penyedia barang/jasa;

d. menerbitkan am at penunjukkan penyedia barang/jasa;
e. menyetujui bukti pembelian atau men andatangani

kuitsnsi/surat per(utah kerja/surat perjanjian;



f. m enyiapkan dan me laksanakan pe rjanjian/kontrak
dengan p i hak p enyedia b arang/jasa d eism b a tasan
anggaran yang telah di tete pkan;

g. melaporkan pe laksanaan dan / a tau penyelesaian
pengadaan barang/jasa kepada PA /KPA;

h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
i. m enyerahkan asst basil pengadaan barsng/jasa dan asset

lainnya kepada PA/KPA dengan berita scars penycrahan;

j. menandatangani pakta i ntegritas sebelum pelakssnaan
pengadaan barang/jasa dimulai;

k. menetapkan t i m a tau t enaga ahl i p emberi penjelasan
teknis gu n s me mbantu pe laksanaan tu gas Tim
Pengadasn; dan

l. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada penyedia barang/jasa apabila diperlukan.

(1) dijabat oleh Kepala Bagian/Kepala Bidang pads RSUD.
(3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pads ayat (1) tidak

memenuhi p ersyaratan un tu k di tunjuk s ebagai Pejabat
Pembuat Komitmen karena tidak memilild sert(fikat keahlian
pengadaan barang/jasa, maka Pejabat Pembuat Komitmen
dijabat o leh p ejabat s t ruktural l a innya a tau s ta f y ang
memenuhi p ersyaratan un tu k di tunjuk s ebagai Pejabat
Pembuat Komitmen.

(4) Dalam hal t idak ada personil yang memenuhi persyaratan
untuk d i tunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen karena
tidak memiTiki sertifikat keahlisn pengadaan barang/jasa,
maka KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

(5) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dar i segi
administrasi, f isik , keuangan dan berjalannya fungsi atas
basil pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

(6) Dalsm hal Pejabat Pembuat Komitmen tidak dijabat oleh KPA
yang memiliki suatu kegiatan maka pengajuan pembayaran
disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada KPA
yang memiliki keglatsn tersebut.

(7) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan proses pengadaan
barsng/jasa setelah penetapan APBD.

(2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pads ayat

Passl 10

P ejabat Pe m bua t Kom i tmen dei s m m el aksanakan t u g as
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilarang :
a. mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa

apabila belum tersedia an ~ atau t idak cukup tersedia
anggaran yang akan m engakibatkan d i lampauinya bats s
anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari
APBD; dan
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b. menentukan kr iteria, persyaratan atau prosedur pengadaan
yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak
obyektif.

Pasal 11

(1) Pejabat Pembuat K omitmen y an g d i jabat o leh p ejabat
struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),
ayat (3) dsn ayat (4) di lakukan apabila pejabat d imaksud
t idak d apat m elaksanakan t u gas sekurang-kurangnya 7
(tujuh) hari kerja berturut-turut , antara lain karena sedang
melakukan k unjungan kerja k e luar daerah atau k e luar
negeri, m engikuti p endidikan d a n p elatihan, k u rsus,
menunaikan ibadah haji, sakit, cuti atau a!assn lainnya,

(2) Deism hal Pejabat Pembuat Ko mitmen be rhalangan
sebagaimana dim aksud pads ayat (1) maka yang
melaksanakan tugas dan kewenangan PPK adalah pejabat
yang ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) pads jabatan
strukttwal y ang bersangkutsn d engan k etentuan p ejabat
struktural dimaksud memenuhi persyaratan untuk di tunjuk
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud
deism Pasal 9.

Pasal 12

(1) Deism p elaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, BLVD RSUD hsrus membuat
standar operasional prosedur sesuai dengan kemampuan
keuangannya d engan b erpedoman se suai pri nsip-prinsip
sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4.

(2) Ketentuan le bi h la n ju t me ngenai pe doman standar
operasional p rosedur pelakssnaan pengadaan barang/jasa
pada RSUD PPK BLVD sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
tercantum deism Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini , maka Peraturan
Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 tentsng Jenjang Nilai
Pengadaan Barang/Jasa pada Baden Layanan Umum Daerah
Rumah Saki t Umu m Daerah Kota Mataram (Berita Daerah Kota
Mataram Tahun 2014 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan t idak
berlaku.

11



Pasal 14
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LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 15 TAHUN 2016

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA

MATARAM.

KETENTUAN PENGADAAN BARANG/ JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

BAB I
PENDAHULUAN

1. Later Belakang
1.1. Semakin meningkatnya kebutuhan Layanan kesehatan kcpada

masyarakat, memerlukan fl eksibilitas deism pengelolaan pengadaan
barang/jasa, kerjasama operasi dan hibah pada BLVD RSUD
didasarkan pads prinsip egsiensi dan efektivitas untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Pengelolaan b arang m erupaksn rangkaian k egiatan y ang s a l ing
berhubungan yang terdiri dari :
1.2.1. Perencanaan;
1.2.2. Penentuan kebutuhan;
1.2.3. Penganggaran;
1.2.4. Pengadaan;
1.2.5. Penerimaan, penyimpanan dsn penyaluran;
1.2.6. Pemanfaatan;
1.2.7. Pemeliharaan;
1.2.8. Penatausahaan, pencatatan, pengamanan dan pengendalian;
1.2AL Perubahan status hukum serta penghapusan.

1.3. Pada prinsipnya kegiatan pelaksanaan pengadaan barang harus
dilakukrm dengan tepat waktu serta mentaati ketentuan yang berlaku
sehingga ke lpatan pengadaan barang/jasa se i si n dap at
dtlaktdom secara efisien dan efektif jugs menjunjung t inggi pr insip
prinsip t r ansparansi da n akuntabilitas, d isamping itu de i sm
pelaksanaan pemeliharaan serta pengadministrasiannya harus cermat,
teratur, serta akurat. Oleh katenanya deism pengelolaan barang harus
benar-benar memahami dan melaksanakan pedoman pengadaan
barang/jasa yang ditetapkan.

1.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat ( I ) huruf b Peraturan
P residen No mo r 54 Tah u n 2010 ten tan g Pe ngadaan
Barang/ JasaPemerintah beserta Perubahannya, menyatakan r uang
lingkup Peraturan Presiden tersebut meliputi pengadaan Barang/Jasa
untuk i nvestasi di l ingkungan Bank Indonesia, Baden Hukum M i l ik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau
seluruhnya dibebankan pads APBN/APBD. Hal ini berarti BLUD RSUD
selaku institusi dengan status kekayaan daerah yang dipisahkan tidak
termasuk deism ruang lingkup Peraturan Presiden tersebut.
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1.5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, khusus peda BLVD
RSUD Mataram perlu dibuat regulasi berupa peraturan Walikota yang
mengatur t entang Pengadaan B arang/Jasa u n tu k di terapkan di
lingkungan sendiri yang j iwa f i losofi dan p r insip-prinsipnya sesuai
dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/jasa. Dengan
demikian p roses pengadaan b arang/jasa dapat d i lakukan secara
transparan dan akuntabel tanpa m engesampingkan efisiensi,
efektivitas dan ketepatan waktunya.

2. Maksud dan Tujuan.
2.1. Dengan semakin berkembangnya tuntutan pelayanan kesehatan

kepada masyaralmt, diperlukan dukungan serena dan prasarana yang
memadai. Untuk i tu segsla kebutuhan barang/jasa hagi seluruh unit
kerja yang ada deism BLUD RSUD perlu d ianalisis secara seksama
sehingga dapat mendukung terlaksananya program-program yang telah
ditetapkan deism rangka mencapai target, sasarsn, mini dan visi BLVD
RSUD.

pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat:

pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

deism pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

2.2. Pedomsn Pengadaan Barang/Jasa ini disusun dengan maksud:
2.2.1. Menyusun ketentusn pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
2.2.2. Menyeragamkan pengadaan barang di lingkungan BLVD RSUD;
2.2.3. Memudahkan berbagai pihak untuk melakukan pemantauan

2.2.4. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa;
2.2.5. Menyediakan i n formasi dan c atatan yang akurat m engenai

2.2.6. Meningkatkan keamanan barang yang dimiliki BLUD RSUD.
2.3. Adapun tujuan penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini agar

2.3.1. Memperoleh B arang/ Jasa yang d ibutuhkan d eism j u mlah,
kualitas, harga, waktu dan tempat yang tepat, secara efektif dan
efisien dengan persyaratan dan kondisi kontrak yang jelas serta
dapat dipertanggtmgjawabkan;

masyarakat;

keputusan;

profesionalisme.

2.3.2. Mendukung peningkatan pelayanan kesehatan ke pads

2.3.3. Menyederhanakan dan m empercepat proses pengambilan

2 .3 4. Meningkatkan kem andirian tan ggung j aw ab dan

3. Pengertian dsn Istilah.
3.1. Deism pedoman ini, yang dimaksud dengan :

3.1. 1. Walikota adalsh Walikota Mataram.
3 .1.2. Dewan Pengawas a dalah D ewan P engawas B LVD RSUD

3 .1.3. B LV D R SV D K ot a M ataram y an g selanjutnya d i sebut B L V D
RSUD adalah RSUD Kota Mataram yang d itetapkan sebagai
BLVD penuh.

Matarsm.

3.1.4. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.



tertentu.

anggaran peda BLVD RSUD.

3.1. 12. PemiTihan penyedia barang/j ass adalah k egiatan u n tuk

3.1.7. Pejabat Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang diangkat oleh

3.1.8. Panitia Pengadaan adalah Tim yang d iangkat oleh D irektur

3 . 1.9. Pejabat Pengadaan a dalah p ersoni l y ang d i tunjuk un t uk

3.1.13.Daftar Penyedia Ter daftar (DPT ) ada la h def ter

3.L14.Daftar Penyedia Mampu (DPM) adalah defter penyedia dengan

3 .1.17.Jasa K onsultansi a dalah j as a l ayanan pr ofesional y a ng

3.1.5. Direktur adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

3.1.6. Pengadaan barang/jasa adslah k egiatan u n tuk m emperoleh
Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BLUD RSUD dan dibiayai
dengan anggaran BLVD RSUD, baik yang dilsk ~ seca ra
swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang prosesnya
dimulai d ar i p erencanaan k ebutuhan s ampai d iselesaikan
seluruh k egiatsn un tu k m emperoleh b arang/jasa, meliputi
pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan
jasa lainnya.

Direktur, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan

lstrang/jasa.

untuk melaksanakan pemiTihan penyedia barang/jasa.

melaksanakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan langsung.
3. 1. 10. Panitia/Pej abet P ene rnna Hasi l Peke rjaan adal ah

Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh Direktur yang bertugas
memeriksa dan menerima basil pekerjaan.

perseorangan yang m enyediakan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa lainnya.

menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk
melaksanakan pekerjaan.

penyedia yang telah terdaftsr di BLUD RSUD.

kinerja h aik d a n d in ilai m ampu m elaksanakan Pengadaan
Barang/ Jasa berdasarkan basil penilaian selama periode

3.1.15.Bsrang adalah setiap bends baik b envujud m aupun t i dak
berwujud, b ergerak maupun t i dak b ergerak, y an g d apat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang.

berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunsn atau
pembuatan wujud fisik lainnnya.

membutuhksn keahlian tertentu d iberbagai bidang keilmuan
orang mengu~ adan ya olah pikir (brainware).

tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam
suatu sistern tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa seisin Jasa Konsultansi, pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.

3.1.11.penyedia ba rang/jasa a dalsh ba den us aha at a u or ang

3 .1.16.Pekerjaan Ko nstruksi ad alsh se luruh pe kerjaan ya n g

3.1.18.Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
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3.1.29.Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa

3.1.30.penunjukan Langsung adalah metode pemiTihan Penyedia

3 JL24. Pelelangan Umum adalah PemiTihan Penyedia Barang/Pekerjaan

3.1.27. Pemilihan Langsung a dalah me tode p emilihan P enyedia

3.1.25. Pelelangan T erbatas a dalah me tode p emilihan P enyedia

3.1.28. Seleksi U mu m ad alah metode p emiTihan P enyedia J a sa

3.1.23.Kontrak Pengadaan B arang/Jasa yang selanjutnya d isebut

3.1.26.Pelelangan S ederhana a dalah m etode p emilihan P enyedia

3.1.20. Barang/ Jasa Tertentu ad alah Ba rang/ Jasa, yan g si fat

3.1.21.Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaan

3.1.22.Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh

3.1.19.Barang/Jasa Sp esifik ad alah Ba rang/Jasa, ya n g si fat
kebutuhannya banya dapat d ipenuhi oleh 1 (satu) Penyedia
Barang/ Jasa.

kebutuhannya banya dapat dipenuhi oleh beberapa Penyedia
Bsrang/ Jasa secara terbatas.

direncanakan, dikedaksn dan/atau diawasi sendiri oleh BLUD
RSUD sebagai penanggung)awab anggaran, instansi pemerintah
dan/atau kelompok masyarakat.

panitia pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang
harus d i taat i o leh p ara p i hak d a lam pro see Pengad san
Barang/ Jasa.

Kontrak ada lah pe r janjian ter tu li s ant ar a Pe jabat
Penanggung)awab Kegiatan dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola.

Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat
diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang memenuhi syarat.

Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan j umlah penyedia yang
mampu melaksanakan diyakini terbatas.

Barang/Jasa Lainnya u n tuk p ekerjaan yang bernilai paling
tinggi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai kurang dari
Rp 2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah).

Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat d i ikut i oleh semua
Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.

Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.
300.000.000,- (Hma ratus jute rupiah), dan paling t inggi Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia
Barang/ Jasa.

Langsung kepada Penyedia Barang/Jasa yang termasuk dalam
DPM, tanpa melalui Pelelsngan/Seleksi /Penunjukan Langsung.

3.1.31. Pen(ptdaan La ngsung ad alah Pengadaan, Ba rang/ Jasa
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Daerah.

3.1.34.Harga Perkizaan Sendiri (HPS) atau Ou mer's Es timate (OE)

3.1.3S.Surat Perintah Kerja (SPK) adalah perintah tertulis dari BLVD

3.1.33.Kemitraan ad alah ke r jasama us ah a ant ara pe nyedia

3.1.37.Pengguna barang/jasa adalah Direktur BLUD RSUD Mataram

3.1.36.Rencana B isnis dan A nggaran B LVD RSUD (RBA) adalah

3.1.38.Pejabat L ain Yang D i tunjuk a dalah Pegawai B LVD RSUD

3.1.39.lnstansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliput i satuan

3.1.32. Surat jam inan y a ng se lanjutnya d i sebut J a minan, adalah
jaminan t er tulis y ang bersifat m udah d icairkan ds n t i dak
b ersyarat (u nconditiona(), yan g di keluarkan ol e h Ban k
U mum/Perusahaan penjamin / Pe rusahan Asuransi ya ng
diserahkan ol eh P enyedia Ba rang/ Jasa kepada P ejabat
Penanggung)swab Kegiatan/Panitia Pengadaan untuk menjamin
terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/ Jasa.

barang/jasa deism negeri maupun luar negeri yang masing
masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab
yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang ditusngksn
deism perjanjian tertulis.

adalah perkiraan bi aya pengadaan barang/jasa yang
disusun/dikalkulasikan secara profesional dan telah disetujui
oleh pejabat yang berwenang, digunakan sebagai acuan sebelum
melakukan pengadaan barang/jasa.

RSUD yang ditujukan kepada pemasok atau penyedia
barang/jasa untuk memulai pelaksanaan kontrak.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLVD RSUD Mataram yang
berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

yang mewakil i B LVD RSUD b aik d idalam m aupun d i luar
pengadilan.

Mataram yang ditunjuk oleh Direktur guns melakuktm fungsi
tertentu dalam pengadaan barang/jasa.

kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga
Pemerintah Non De partemen, Kesekretariatan Le mbaga
Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya,
baik Pusat m aupun D aerah t ermasuk B aden Usaha M i l ik
Nagara, Baden Hukum MiTik Nagara dan Baden Usaha Milik

3.1.40.Defter Hitam penyedia adalah defter yang dibuat oleh BLUD
RSUD yang memuat i dentitas Penyedia Barang/Jasa yang
dikenakan sanksi o leh D i rektur berupa l arangan mengikuti
Pengadaan Bsrang/ Jasa pads BLUD RSUD

d iambil t i ndakan d apat m embahayaksn k eselamatan j i wa
manusia., mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi BLUD
RSUD, mengganggu kelangsungan operasional BLVD RSUD
atau kale starian l i ngkungan h i dup , y an g sec era khu sue

3.1.41.Keadaan Darurat adalah keadaan yang apabila t idak segera

d iakibatkan oleh :
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Bab II

Bab III

Bab IV

4. Sistematika
Bab I

3 .1.42.Panitia S ertifikasi a dalah pa n itia yan g di bentuk un t uk

3.1.43.Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ada!ah Surat keterangsn yang

a) Terjadinya Keadaan Mahar (/ores majeure); dan/atau
b) Kendala t eknis o perasional B LV D R SUD y ang t e rjadi

mendadak dan/atau t idak dapat diperkirakan sebelumnya
yang berakibat terhentinya aktifitas

melaksanakan k egiatan evaluasi t e rhadap ~ si dan
klasifikasi Penyedia Barang/ Jasa.

berisi data dan nomor vendor yang diberikan kepada Penyedia
Barang/Jasa, apabila yang bersangkutan lu lus deism proses
Sertifikasi dengan mass berlaku selama 2 (dua) tshun.

Penyajian.
Pend ahuluan.
1. Later Belakang.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Pengerlian dsn Istilah.
4. Sistematika. Penyajian.
Tata. Nilai dan Penentuan Kebutuhan Barang/ Jasa.
1. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.
2. Etika Pengadaan Barang/ Jasa.
3. Tahap-tahap Pemenuhan Kebutuhan Barang/Jasa.
4. Penganggaran.
Pengelola Data Penyedia Barang/ Jasa.
1. Pendaftaran Penyedia Menjadi Penyedia Terdaftar.
2. Evaluasi Pendaftaran dan Pemasukan deism Daftar Penyedia

Terdaftar.
3. Data Penyedia Barang/ Jasa.
4. Pengelolasn Data Penyedia Barang/ Jasa.
5. Penilaian Kinerja Penyedia. Barang/ Jasa.
6. Penghargaan.
7. Pelanggaran dsn Sanksi.
8. Monitoring.
Para Pihak Deism Pengadaan Barang/ Jasa.
1. Direktur.
2. Pejabat Pelaksana Kegiatan.
3. Panitia/Pejabat Pengadaan.
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
5. Penyedia Barang/ Jasa.
Rencana Umum Pengadaan dan Swakelola.
1. Rencana Umum Pengadaan.
2. Swskelola.
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa.
1. Persiapan Pengadaan.
2. Penetapan Harga Perldraan Sendiri (HPS).
3. Pemilihan Sistern Pengadasn.
4. Penetapan Metode Penilaisn Kua)ifikasi.

BAB V
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5. Penyusunsn Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa.
6. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Barang/ Jasa.
7. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barsng/ Jasa.
8. Jaminan Pengadaan Barang/ Jasa.
9. Sertitlkat Garansi.
10. Pelaksanaan Pemihhan Penyedia Barsng/Jasa.
11. Pelaksanaan Kontrak.

1. Pengendalian.
2. Pengawasan.
3. Sanksi.

BAB VII: Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan dsn Sanksi.

BAB VIII : Ketentuan Penutup.
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BAB II
TATA NILAI DAN PENENTUAN KEBUTUHAN

BARANG/ JASA

1. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang/jasa di l ingkungan BLVD RSUD
harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:
1.1.

1.2.

1.3.

1.5.

1.4.

Efisien
Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana
dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang, ditetapkan
deism waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungiawabkan.
Efektif
Pengadaan barang/jasa harus sesuai 'dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
Terbuka dan Bersaing
Pengadaan barang/jasa harus terbuka hagi penyedia barang/jasa yang
memenuhi persyaratan dan dilakulum melalui persaingan yang sehat di
antara pe nyedia ba rang/jasa ya n g se tara dan me menuhi
syarat/kr iteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
dan transparan agar mendapatkan yang terbaik.
Trattsparan
Semua ketentuan dan i n formasi mengenai pengadaan barang/jasa
termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi,
hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka
(dapat diketahui) bagi peserta penyedia barsng/jasa yang berminat
serta bagi ma~ t lua s peda umumnya.
Adil/Tidak Diskriminatif
Memberikan p erlakuan y ang s ama b ag i s emua c a lon p enyedia
barang/jasa serta t idak mengarah u n tuk m emberiksn k euntungan
kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
Akuntabel
Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi
kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan
masyarakat sesuai d engan p r insip-prinsip s erta k etentuan y ang
berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

1.6.

2. Etika pengad san Barang/ Jasa
2.1. Pengguna barang/jasa deism h a l i n i D i rektur , Pejabat Pelaksana

Kegiatan, anggota Panitia/Pejabat pengadaan, penyedia barang/jasa,
dan para pihak yang terkait deism pelaksan san pen gad san
b arang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
2.1.1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab

untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya
tujuan pengadaan bsrang/jasa.

serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa
yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan deism pengadaan barang/jasa.

2.1.2. Bekerja secara profesional dan mandiri ates dasar kejujuran,
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2.1.4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang

2. L6. Menghindari dan m encegah terjadinya pemborosan dan

2.1.7. Menghindari dan m encegah penyalahgunaan w ewenang

2.1.3. Tidak s ol ing m empengaruhi b ai k l angsung m aupun t i dak
langsung un tu k me ncegah da n me nghindar i te rjadinya
persaingan tidak sehat.

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terlibat.
2. 1.5. Menghindar i dan men cegah ter jadinya pe r tentangan

kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun t idak
langsung deism proses pengadaan barang/jasa /con/lict o/
interest/.

kebocoran deism pengadaan barang/jasa.

dan/atau k o lusi dengan t u juan u n tuk k euntungan p r ibadi,
golongan atau p ihak l ain y ang secara langsung atau t idak
langsung meruggom BLVD RSUD.

untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa
saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

2.1.8. Tidak m enerima, t idak m enawarkan a tau t i dak m enjajikan

2.2. Memastikan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilaku)nm oleh Penyedia
Barang/Jasa yang telah dievaluasi secara teknikal, dan financial serta
dapat dipertanggungjawabkan deism hal biaya dan kualitas.

kompetiti f d engan t etap m emperhatilom a spek k eekonomian d an
efisiensi pelaksanaannya.

yang terdapat pads lampiran 2 untuk setiap Pengadaan Barang/Jasa.
Penyedia barang/jasa wajib menandatangani fakta Into(vitae untuk
setiap proses pengadaan.

untuk m endapatkan Penyedia B arang/ Jasa yang b eritikad b a ik,
mampu dan jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang
menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengsn peraturan BLUD RSUD.

2.3. Memastikan p roses Pengadaan B arang/Jasa d i laksanakan secara

2.4. Menandatangani pakta integritas Petter of undertaking) sesuai format

2.5. Memastiksn implementasi Manajemen Kinerja Penyedia Barang/Jasa

3. Tahap Pemenuhan Kebutuhan Barsng/ Jasa.
Direktur m engesahkan Kebijakan Umum D i rektur y ang memuat a rab,
kebijakan, sasaran, dan strategi yang akan ditempuh oleh manajemen BLUD
RSUD untuk periods 1 (satu) tahun berikutnya. Kebijakan Umum Direktur
tersebut akan d isosialisasikan ke masing-masing uni t kerja. Selanjutnya
perencanaan dan penentuan kebutuhan barang/jasa aksn tahap-tahap
s ebagai berikut :
3.1. Tahap pertama, berdasarkan Kebijakan Umum D irektur yang telah

ditentukan dan disosialisasikan, tiap-tiap unit kerja merencanakan dan
mengusulkan kebutuhan barang/jasa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun.
Usulan t ersebut m erupakan b agian d ar i Rencana Anggaran u n i t
kerja/cabang yang diajukan oleh masing-masing uni t kerja/cabang
kepada Tim Penyusun RBA.
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3.6. Tahap Keensm, Tim Penyusun RBA akan menggabungkan kembali

3.3. Tahap Ketiga, Rencana Anggaran BLVD RSUD yang berisi antara lain

3.4. Tahap Keempat, Rencana Anggaran yang telah diteliti dan direview oleh

3.5. Tahap Kelima, masing-masing unit kerja akan memperbaiki Rencana

3.2. Tahap Kedua, Tim Penyusun RBA menggabungkan rencana kebutuhan
barang dar i m asing-masing u n i t k erja t ersebut m enjadi r encana
kebutuhan barang/jasa untuk BLUD RSUD

rencana kebutuhan barang/jasa untuk 1 (satu) tahun tersebut oleh
Tim P enyusun R BAakan d i telit i d a n dip ertimbangkan te rutama
mengenai tingkat urge nsi, skala prio rites serta pend anaan yang
tersedia.

Tim Penyusun RBA u n tuk selanjutnya akan d ikembalikan kepada
masing-masing unit kerja untuk diperbaiki.

Anggaran termasuk rencana kebutuhan barang/jasa dan d iajukan
kembali kepada Tim Penyusun RBA.

Rencana Anggaran dar i m asing-masing u ni t k erja u n tuk m enjadi
Rencana B isnis d a n A nggaran B LVD R SUD B LV D R SUD y ang
selanjutnya akan dtajukan kepada Direktur.

RSUD kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk d isahkan
deism Surat Keputusan.

3.7. Tahap Ketujuh, Direktur akan mengajukan secara resmi RBA BLUD

4. Penganggarsn
4.1. Pengertian

4.1.1. Anggaran pengadaan ba rang/jasa merupakan rencana
pe ngeluaran tahunan yan g di dalamnya m e must ri ncian
mengenai bates tertinggi u n tuk t iap-tiap pengeluaran b iaya
pengadaan barang/jasa untuk menunjang operasional BLUD
RSUD.

Rencana Bisnis dan Anggarsn BLUD RSUD (RBA) BLVD RSUD
yang dituangkan deism Rencana Pembelian dan Rencana Biaya
Operash

4.1.2. Anggaran p engadaan b arang/jasa m erupakan b agian d ar i

4.2. Penggeseran/Revisi Anggaran.

RBA.

cars :

4.2.1. Setiap pengadaan barang/jasa banya b ise d ipenuhi apabila
telah disediakan anggarannya yang sudah ditetapkan deism

4.2.2. Dalam hal terjadi adanya kebutuhan pengadaan barang/jasa
yang sangat mendesak namun pengadaan barang/jasa tersebut
belum at a u ti dak te rmasuk de is m re ncana an ggaran
pengadaan, make untuk mengatasinya dapat ditempuh dengan

4.2.2. 1. Penggeseran anggaran (budget stc(tching)i
4.2.2.2. Revisi Anggaren.

barang/jasa ad alah pe ngalihan pe nggunaan anggaran
pengadaan barang/jasa deism satu mats anggaran Rencana
Pembelian dengen tidak mengubah total anggaran deism RBA.

4.2.3. Penggeseran anggaran (budget stv(cthingj pengadaan



4.2.4. Revisi snggaran pengadaan barang/jasa adalah perubahan

(pe nambah an atau pe ngu ran gsn) terhadap pagu anggaran
pengadaan barang/jasa deism RBA.

4.2.6. Revisi terhadap anggsran dilakukan 2 (dua) kali deism setahun.
4.2.6. Prosedurnya sama dengan pergeseran anggaran yang harus

4.2.7. Mekanismenya sama dengan seat pengajuan RBA.
disetujui oleh Direktur.
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BAB III
PENGELOLAAN DATA PENYEDIA BARANG/ JASA

1. Pendaftaran Penyedia Menjadi Penyedia Terdaftar.
1.1.
1.2.

Pendaftaran Penyedia dibuka setiap hari kerja.
Penyedia Bsrsng/ Jasa yang berminat menjadi Penyedia terdaftsr BLUD
RSUD, mengirimlom permohonan untuk menjadi Penyedia Terdaftar
kepada Kepsla Seksi Umum, dengan melampirkan profil BLUD RSUD.
Penyedia Barang/Jasa memilih maksimal 3 (tiga) bidang usaha yang
diminati sesuai dengan ijin ussha yang dimiliki.

1.3.

2. Evaluasi Pendaftaran dan Pemasukan deism Defter Penyedia Terdaftar.
2.1. Keist(a Seksi U mum m elaku ken evaluasi t erhadap do kum en

pendaftsren.
Penyedia yang m emenuhi p ersyaratan d icantumkan d eism D efter
Penyedia Terdaftar.
Data penyedia barang/jasa dikelola deism/ bentuk data base.2.3.

3. Data Penyedia Barang/Jasa.
3.1.

3.3.

3.2.

3.4.

Data penyedia barsng/jasa d ikelola deism bentuk da ta b ose yang
meliputi administrasi, penilaian kinerja serta pemberian penghargaan
atau sanksi hagi para penyedia barsng/jasa.
Pengelompokan p enyedia b arang/jasa d eism dat a b ase d i susun
berdasarkan kualifikasi dan jenis bidang usaha yang dijalankannya.
Data b ase penyedia b arang/jasa b ennanfaat d e ism m enetapkan
penyedia barsng/jasa yang akan diikutkan deism proses pengadaan
barang/jasa ya ng dil aksanakan me lalu i pe lelangan/seleksi,
pemilihan/seleksi langsung dsn penunjukan lsngsung.
Data base penyedia barsng/jasa dapat d l~ untuk s eluruh
pengadaan barang/jasa di lingkungan BLVD RSUD.
Data bose dapat d ibuat menjadi Deism Penyedia Terdaftar (DPT)
selanjutnya diseleksi menjadi Defter Penyedia Marnpu (DPM) dan dapat
diperbaharui secara berkala untuk selalu menjaga prinsip dan etika
pengadasn.

3.5.

4. Penglolaan Data Penyedia Barsng/ Jasa
4.1.

4.2.
Seksi Umum.
Pengelolaan data penyedia barang/jasa d i laksanakan oleh Kepala

Defter Penyedia Terdaftar (DPT) harus dimutakhirkan sesuai dengsn
p erubahan-perubahan yang terjadi, antara lain :
4.1.1. Penambahan penyedia barang/jasa baru;
4.1.2. Pengurangsn a tau p embatalan penyedia barang/jasa yang

4.1.3. Perubahan k u alifikasi d a n j enis b idang u saha p enyedia

4.1.4. Perubahan data, misalnya perubahan slamat, perubahsn akte

telah terdaftar;

barang/jasa;

pendirian, perubahan pengurus dan sebagainya;
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4. 1.5. Penghargaan dan s anksi yang d iberikan k epada penyedia

4 .1.6. Pelaksanaan ke waj iban ke p ad a Negara/Pemerintah / BLVD
barang/jasa; dan/atau

RSUD.

5. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/ Jasa
Kinerja penyedia barang/jasa dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yakni
pada bulan Juli (periods Januari-Juni) dan Januari periods Juli-Desember).
Nilai akhir merupakan rata-rata yang dihitung deism ni lai rata-rata pada
periode sebelumnya dengan nilai periode yang sedang dinilai.
5 .1. Indikator penilaian kinerja penyedia barang/jasa berdasarksn :

5.1.1. Frekuensi penyedia barang/jasa mendapatkan kontrak;
5.1.2. Respon penyedia barang/jasa terhadap undangan dan

5.1.3. Pemenuhan kewajiban deism pengadaan barang/jasa, haik dari

a ape k kualitas dan kate paten waktu p snye rahan. Rumu san
penilaian berdasarkan suatu periods penilaian ditetapkan dengan
Keputusan Direktur.

melakukan penawaran;

6. Penghargasn
Penghargaan dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa dengan kinerja
yang baik, misalnya dengan mengikut sertakan/mengundang yang
bersangkutan untuk mengikuti pengadasn yang sesuai dengan kegiatan
usahsnya.

7. Pelanggaran dan Sanksi
7.1. Kategori Pelanggaran

7 .2. Bentuk Pelanggaran yaitu :

7.3. Vitae p elanggaran y an g d i laktdum, p enyedia b arang/jasa d apat

Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dikategorikan
sebagai pelanggaran r ingan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran
b eret sesusi dengan t i ngkat ke salahan se r ta da mpak ya n g
ditimbulkannya terhadap BLUD RSUD.

7.2.1. Pelanggaran Ringan;
7.2.2. Pelanggaran Sedang; dan
7.2.3. Pelanggaran Berat.

d ikenakan sanksi sebagai berikut :
7.3.1. Kategori ringan, akan mendapatkan surat teguran;
7.3.2. Kategori sedang, t idak d i ikutkan deism kegiatan pengadaan

7.3.3. Kategori berat, d icantumkan deism Daftar H i tam dan t idak
diikutkan deism keato n pengadaan barang/jasa selama 2
(dua) tahun di BLVD RSUD.

barang/jasa selama 6 (enam) bulan di BLVD RSUD; dan



8. Monitoring
Monitoring rekanan d imaksudkan un tuk dapat meminimalkan terjadinya
pengaturan barge penawaran oleh rekanan deism satu grup yang akan
mempengaruhi tingkat efisiensi dari pengadasn yang dilakukan, misalnya :
8.1. Identifikasi terhadap rekanan yang selalu menjadi pendamping;
8.2. Bank garansi dikeluarkan oleh Bank atau Perusahaan penjamin yang

sama. Hal ini dapat dilihat jugs dari tanggal pengurusan, nomor seri,
dan personil a tau p etugas yang m engurus b ank g aransi u n tuk
beberapa BLVD RSUD;

8.3. Format penawaran para penawar seragam;
8.4. Perbedaan harga penawaran antara penawar yang satu dengan lainnya,

dengan jumlah interval yang teratur atau banya pads item tertentu;
8.5. BLVD RSUD-BLVD RSVD yang memasukkan penawaran dimiliki oleh

atau berada pada kendali suatu manajemen tertentu. Hal ini dapat juga
terlihat dari penelaahan akte pendirian BLVD RSUD, penandatangan
penawar.



BAB IV
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG /JASA

prakualifikasi

1 . Direktur .
T ugas pokok Direktur :
1.1. Menetapkan Rencana Pengadaan berdasarkan RBA.
1.2. Menetapkan Pejabat Pelaksana Kegiatan.
1.3. Menetapkan Psnitia/Pejabat Pengadaan.
1 4. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
1.5. Membuat, menandatangsni, dan m encabut surat k etersngan lu lus

1.6. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
L7. Menyelesaiksn persegsihan antara Pejabat Pelsksana Kegiatan dengan

1.8. Menetapkan Tim Teknis dan menetapkan Tim Ju r i /Tim Ahl i un tuk
Panitia/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes.

2. Pelakssna Kegiatan.
2.1. Kualifikasi Pejabat Pelskssna Kegiatan

2. 1. 1. Memiliki integritas moral.
2.1.2. Memiliki disiplin tinggi.
2.1.3. Memiliki tanggung jawab dan kualiTikasi teknis serta manajerial

2.1.4. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak
tegas dan keteladsnan deism sikap dan perilaku serta t idak
pernah terlibat KKN

un tuk melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya.

2.2. Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Kegiatan sebagaimana yang akan
dituangkan dala m Kep u tusan Dir ek tu r ten tan g pe m bentukan
p engelola. Ke@atan adalah sebagai berikut :
2.2.1. Menetapkan r encana pe laksanaan P engadasn Barang/

Jasa yang m eliput i Spesifikasi t eknis B arang/ Jasa, Harga
Perkirasn Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrsk;

Barang/ Jasa b erdasarkan do kumen R encana P engadaan,
termasuk metode Pengadaan Barang/Jasa yang terbaik efektif
dan efisien;

Penyedia Barang/Jasa yang belum memilik i SKT atau surat
kate ran gan l u lu s p r akualiTikasi de i s m r an gka m engikuti
PemiTihan Langsung atau Penunjukan Lsngsung;

lulus pr kualiglmsi

2.2.2. M embant u Dir ek tu r de i s m mem bua t st r a tegi Pengadaan

2.2.3. Meminta Panitia Pengadaan untuk melakuksn serti6kasi hagi

2.2.4. Membuat, menandatangani, dan mencabut surat keterangan

2.2.5. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;



kepada Direktur;

dengan Berita Acara Penyerahan;

2.2.6. Membuat kaj ian a tes in isiatif sendir i a tau permintaan dari
Direktur u n tu k m e)aku(nm p roses improvement Pengadaan
Barang/Jasa tertentu yang hasilnya dapat berupa perubahan
scope pekerjaan, waktu pelaksanaan, renegosiasi paket kontrak
berjalan, substitusi Barang/ Jasa, dll;

Kwitansi/ Surat Perintah Kerj a (SPK) / Surat Perjanjian;
2.2.8. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
2.2.9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa

2.2.10.Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur

2.2.11.Melaporkan ke majuan pe kerjaan te rmasuk pe nyerapan
snggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
Direktur;

barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;

of Ownetship), atau analisa-snalisa lain yang diperlukan untuk
mempermudah proses Pengadaan Barang/ Jasa

2.2.7. Menyetuju i buk t i pem belian atau men andatsngani

2.2.12.Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyedia

2.2.13.Menyimpan dan m enjaga keutuhan seluruh dokumen

2.2.14. Dapat membuat analisa pasar, analisa industri, TCO (Total Cost

2.3. Pejabat Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab dari segi administrasi,
fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang
dilaksanaksnnya.

3.1.2. Keanggotaan panitia pengadaan wajib dibentuk untuk

3. Panitia/Pejabat Pengadaan
3.1. K ualifikasi dan Tugas Pokok Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

3 .1.1.Panitia/Pejabat Pengadaan tersebut berasal dar i pegawai d i
lingkungsn B LUD RSUD a tau I n stansi Pemerintah Daerah.
Apabila te rdapat , pe rubahan de is m susunan pe rsonil
Panitia/Pejabat Pengadaan, m aka a kan d i tetapkan k embali
dengan Surat Keputusan Direktur.

3.1.2.1. Pengadaan Barsng/Pekerj san Konstruksi/ Jasa Lainnya
dengan ni lai d iatas Rp. 1.000.000.000,- (satu mi lyar
rupiah);

500.000.000, anima ratus juta rupiah).
3.1.2.2. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan ni lsi d iatas Rp.

3.1.3. Panitia Pengadaan b erjumlah g asal b eranggotakan p a l ing
kurang 3 ( t iga) orang dsn d apat d i tsmbah sesuai dengan
kompleksitas pekerjaan.

3. 1.4. 1. Direktur ;
3.1.4.2. Pejabat Pelakssna Kegiatan;
3.1.4.3. Pejabat dan staf pengawas di bidang pengawasan;
3. L4.4. Kepala Seksi Keuangan;
3.1.4.5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

3 . 1 4. Di1srang duduk sebagi Panitia/Pejabat Pengadaan, yaitu :



ahli pemberi penjelasan teknis.

sertifikasi/prakualiTikasi.

deism melaksanakan tugas.

3.1.5.Panitia Pengadaan dapat dibantu oleh tim teknis atau tenaga

3.1.6.Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang benilai paling t inggi Rp . 1 .000.000.000,- (satu m i lyar
rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia pengadaan atau Pejabat
Pen gad aan.

Rp. 500.000.000,- (lima ratus jute rupiah) dapat dilaksanakan
oleh Panitia pengadasn atau Pejabat Pengadaan.

barang/jasa d i l ingkungan BLUD RSUD harus memenuhi
s yarat-syarat sebagai berikut :
3.1.8.1. MemiTiki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab

3. 1.8.2. Memahami keseluruhan pekerjaan yang aksn diadakan.
3.1.8.3. Memahami j enis p ekerjaan t er tentu y ang m enjadi

3 JL8.4. Memahami isi dokumen pengadaan/Metoda dan

3.1.8.5. Menandatangani Pakta Integritas.
3.2. Tugas dan Wewenang Panitia/Pejabat Pengadaan.

3.2.1. Secara u mu m t u gas Panitia / Pejabat Pengadaan B arang/jasa
adalah melaksanakan pengadaan/pembelisn barang/jasa sesuai
dengan ketentuan yan g b erlaku de ism P edoman i n i se r ta
memberikan laporan ates pelaksanaan kegiatan tersebut kepada
pemberi tugas.

a dalah sebagai berikut :
3.2.2.1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
3.2.2.2. M enetapkan Do k umen Pengadaan dan dokumen

3.2.2.3. Menetapkan besaran Jaminan Penawaran.
3.2.2A. Mengumumkan pengadaan barang/jasa.
3.2.2.5. M enilai kualifikasi penyedia melalui pasta kua(ifikasi atau

3.2.2.6. M elakukan e valuasi a dministrasi, t eknis d a n ha rga

3.2.2.7. Khusus untuk Panitia Pengadaan:

3.2.2. Secara spesiTik t u gas Panitia/Pejabat Pengadaan b arang/jasa

3.1.8. Untuk d apat d i angkat s ebagai Panitia/Pejabat Pengadaan

3.1.7.Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling t inggi

tugas/pejabat pengadaan yang bersangkutan.

prosedur pengadaan.

praktudifikash

terhadap penawaran yang masuk.

3 .2.2.7.1. Menyusun De f te r Peserta le lang ya n g
merupakan defter Penyedia Barang/ Jasa yang
memenuhi syarat k ua)ifikasi dan k lasifikasi
(bidang dan sub bidang usaha) untuk diundang
men(dkut( pengadaan
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3.2.2.7.2. Menjawab sanggahan;
3.2.2.7.3. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk

Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk

paket pen gadaan Barang/Pekerjaan
K onstruksi/Jasa La i nnya , Se leksi ata u
Penunjuksn Langsung untuk Paket Pengadaan
Jasa Konsultansi.

3.2.2.8. K husus Pejabat Pengadaan :

3.2.2.8.2. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan

3.2.2.8.3. Membuat laporan mengenai proses dan hasil

3.2.2.8.1. Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan
Barang/Pekerjasn Ko nstruksi/Jasa la innya
bernilai paling tinggi Rp. 1.000.000.000,- (satu
milysr rupiah)

Jasa Konsultsnsi b ernilai p aling t inggi Rp .
500.000.000,- (lima ratus jute rupiah).

pengadaan kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan
dan/atau pejabat yang mengangkatnya.

pelaksanaan pengadaan barsng/jasa dimulsi.
3.2.2.8.4. Menandatangani pa kt a in tegritas sebelum

melaksanalum tugas;

4.2. Tugas Pokok Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

4. Pejabat Penerima Hasg Pekerjaan
4.1. Kualifikasi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Panitia/Pejabat

P enerima basil Pekerjaan wajib memenuhi kualiTikasi sebagai berikut :
4 .1.1. Memilik i int egritas, di s iplin dan tanggung)awab de i sm

4. 1.2. Memahami isi Kontrak;
4.1.3. Memiliki kualiTikasi teknis;
4.1.4. Menandatangani Pakta Into(pitas; dan
4.1.5. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

4.2.1. Mel~ pem eriksaan basil pekerjaan pengadaan barang/jasa

4.2.2.Menerima basil pengadasn barang/jasa setelsh memalui basil

4.2.3.Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil

4.3. D i larang duduk sebagai Panitia/Pejabat Penerima Basi l Pekerjaan,

sesusi dengan ketentuan yang tercantum deism kontrak;

pemeriksaan/pengujuan; dan

Pekerjaan.

y aitu :
4.3.1. Direktur;
4.3.2. pejabat pelaksana Kegiatan; dan
4.3.3. Panitia/Pejabat Pengadaan.
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5. Penyedia Barsng/ Jasa.
5.1. Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa.

s ecara umum adalah sebagai berikut :
5 .1.1.Memenuhi k etentuan p eraturan p erundang-undangan u n tuk

5 .1.2. MemiTiki ke ahlian, pengalaman, kemampuan te kni s da n

5.1.3.Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagsi Penyedia
Barang/Jasa deism kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik
dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalamsn
sub kontrak;

dikecualikan b alp Penyedia B arang/ Jasa yang b ar u b erdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun;

lain yang diperlukan deism pengadaan barang/jasa;

Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama
operasi/kemitraan yang memuat persentasi kemitraan dan BLUD
RSUD yang mewakili kemitraan tersebut;

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi serta kemampuan pads
sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;

pengadaan barang dan jasa konsultansi;

Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
5.1.10. Khusus u n tu k P engadaan Pekerjaar K onstruksi d a n Jasa.

Lainnya, hsrus tnemperhitungkan Siss Kemampuan Paket (SKP)
sebagai berikut:
SKP = KP - P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan
5.1.10.1.1. Untuk Usaha. Kecil, n i lai Kemampuan Paket (KP)

ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
5.1.10.1.2. Untuk Usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (Kp)

ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma
dua) N
P = jumlah paket yang sedang dlkerjakan.
N jum lsh paket pekerjaan terbanyak yang dapat
ditangani peda saat bersamaan selama kurun waktu
5 gima) tahun terakhir.

5.1A. Ketentuan sebagaimana di maksud pad a an gka 5. 1.3,

Persyaratan p enyedis b arang/jasa dalam p elaksanaan p engadaan

5.1.5. MemiTiki sumber days manusia, modal, peralatan, dan fasilitas

5.1.6.Deism hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitrasn,

5. L7. Memiliki kemampuan pads bidang pekerjaan yang sesuai untuk

menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;

manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

5.1.8. Memilki Kemsmpuan Dasar untuk usaha non keeil kecuali untuk

5.15LKhusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan

31



5.1. 11. Tidak deism p engawasan p engadilan, t i dak p anit , k egiatsn
usahanya t idak sedang d ihentikan d an/atau D i rektur y ang
bertindak untuk dan ates name BLVD RSUD tidak sedang deism
menjalani s a nksi pi dana, y ang d i buktikan dengan s u rat
pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/ Jasa;

kewajiban perpajakan tahun tcrakhir;

pada Kontrak;

5.1.12.Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi

5 . I . 13. Secara huinnn mempunyai kapasitas unt u k m engikatksn d i r i

5. 1. 14. Tidak masuk deism Defter Hitam;
5.1.15.Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan

5.1.16. Menandatangani Pakta Integritas
j ass pengiriman; dan
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BAB V
RENCANA UMUM PBtNGADAAN DAN SWAKELOLA

1. Ren
1.1.

1.2.

BLVD RSUD;

cana Umum Pengadaan Barang/ Jasa.
Direktur menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kebutuhan BLUD RSUD.
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliput i kegiatan-kegiatan
s ebagai berikut :
1.2.1. Mengindentifikasi k ebutuhan B arang/Jasa yang diperlukan

1.2.2. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pads angka

1.2.1;

1.2.3.1. Pemaketan pekerjaan;
1.2.3.2. Cara pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; dan
1.2.3.3. Pengorgsnisasian Pengadaan Barang/Jasa;

1 .2.3. Menetaplom kebijakan umum tentang :

1.3.

L6.

1.5.

termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;

pengumuman ulang;

Menyusun K erangka Acuan K erja (KAK( u n tuk Pengadaan J asa
K onsultansi, paling sedikit memuat :
1.3.1. Uraisn kegiatan yang akan dilaksanakan;
1.3.2. Waktu pelsksanaan yang diperlukan;
1.3.3. SpesiTikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
1.3A. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pads BLVD
RSUD untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus d iselesaikan pada
Tahun Anggaran yang berjalan.
BLVD RSUD menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan
B arang/ Jasa yang meliputi :
1.5.1. Honorarium pe rsoni l or ganisasi P engadaan Ba rang/Jasa

1.5.2. Biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa tennasuk biaya

1.5.3. Biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
1.5A. B iaya lainnya yang diperlukan.
BLVD RSUD m enyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan
pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan ~
pads Tahun Anggaran berikutnya.
H onorarium hagi pars o nil organisasi pe ngadaan mengacu pada
s tandar b iaya yang d i tetapkan oleh Pemerin tah Daerah .

L7.

2. Swakelola
2.1. Pen gertian

Swakelola adalah p ekerjaan y ang d i rencanaksn, d ikerjakan, d an
d ia w as i s en d i r i o l e h p el a k s a n a sw a k e l o l a a ta u p en g g u n a
barang/jasa atau BLVD R SUD dengan menggunakan tenaga
sendiri dan/atau tenaga dari luar haik tenaga ahli maupun tenaga
upah harian/borongan, dan peralatan sendiri dan/atau dar i p ihak
luar. Tenaga ahl i dar i l uar t idak boleh melebihi 5(P%%d (lima puluh
persen) dari tenaga sendiri.



2.2. Pekerjaan yang dapat dilakulom dengan Swakelola meliputi.

2.2.3. Pekerjaan y ang secara r i nci /detai l t i dak d apat d i h i tung/

2.2.4. Penyelenggaraan sosialisasi, diktat, kursus, penataran, scunner,

2.2.5. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dun survey

2.2.2. Pekerjaan o perasi d a n p emeliharaan j a r ingan p erpipaan

2 .2.1. Peker j aa n yan g b er t u j u a n u n t u k m en i n g k a t k a n
kemsmpuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis

sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan
fungsi BLVD RSUD;

yang m e m er l u ka n par t i s i pas i l a n g sun g m a sy araka t
setempat atau dikelola oleh BLVD RSUD;

ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh
Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan
risiko yang baser;

lokakarya atau penyuluhan;

yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode
kerja ya n g be lu m da pa t di l aksanakan ol eh Penyedia
Barang/Jasa;

pengujian d i laboratorium d a n pengembangan sistern
tertentu;

2.2.6. Pekerjaan s u rvey, pemrosesan data, p erumusan k ebijakan,

2.2.7. Penelitisn dan pengembangan di lingkup BLVD RSUD.

pengawasan, p enyerahan, pelaporan d a n pe rtanggung)awaban
pekerjaan.

2.3. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

2.4. Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :

2.5. Perencanaan.

2.4. 1. BLUD RSUD:
2.4.2. Instansi Pemerintah Pelaksana Swakelola; dan/atau
2.4.3. Kelompok Masyarakat Pelakssna Swakelola.

2.5.1. Direktur menetapkan jenis pekerjaan serta p ihak yang akan

2.5.2. Pengadaan Swakelola oleh BLVD RSUD:
melaksanakan Pengadaan Bsrang/ Jasa secara Swakelola.

2.5.2.1. D i rencanakan, d ikerjakan dan d iawasi sendir i o leh

2.5.2.2. Mempergunakan pegawai BLVD RSUD dan/atau dapat

2.5.2.3. J u mlah tenaga ah!i t idak boleh melebihi 50% )lima
puluh persen) dari jumlah keseluruhan pegawai BLVD
RSUD yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang
bersangkutan.

BLVD RSUD; dan

men~ tena ga ahli.

2.5.3. Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
2.5.3.1. D i rencanslum dan diawasi oleh BLUD RSUD; dsn
2.5.3.2. Pelaksanaan pekerjaannya d i lakuksn o leh I nstansi

Pemerintah .



2.5.4

2.5.5
pihak lain (subkontrak).

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

Pengadaan m elalu i S wakelola o leh K elompok M asyarakat
P elaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut :
2 .5.4.1. Direncanakan , d i l a ksanakan dan d ia was i ole h

2.5 4.2. Sasarsn ditentukan oleh BLUD RSUD; dan
2.5.4.3. Pekerjaan u t ama d i larsng u n tu k d i al ihkan k epada

K egiatan perencanaan Swakelola meliputi ;
2.5.5.1. Penetapan s asaran, r encana k egiatan d s n j a dwal

2.5.5.2. Penyusunan j ad wa l pel aksanaan den gan

2.5.5.3. Perencanaan teknis dan penyiapsn metode pelaksanaan

2.5.5.4. Penyusunan r encana keperluan t enaga, bahan d an

pelaksanaan;

m amp ertim ban gksn w aktu ya ng cuk u p
pelaksanasn pekerjaan/ kegiatan;

yang tepat agar diperoleh rencana keperlusn tenaga,
bahan dan perslatan yang sesuai;

peralatsn secara rinci serta dijabarkan deism rencana
kerja b u lanan, r encana k erja m ingguan d a n / atau
rencana kerja harian; dan

rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang
tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan
deism dokumen angganm.

2.5.5.5. Penyusunan tencana total b iaya secara r inci deism

2.5.6

2.5.7
2.5.8

2.5.9

2.6. Pelaksanaan Swakelola

2.5.11. Swakelola d apat di laksanakan melebihi 1 (s atu) T ahun

2.5.10.Direktur b ertanggung j awab t erhadap penetapsn Kelompok

Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakuksn dengan
memperhitungkan tenaga ahli /peralatan/bahsn tertentu yang
dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.
Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat deism KAK.
Pe rene snaan kegiatan Swakelola yang d iusulkan dan
dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola,
ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Ketpatan setelah melalui
proses evaluasi.
Penyusunan j adwal k egiatan S wakelola d i lakukan d engan
mcngslokasikan wak t u unt uk pro ses pe rencanaan,
pelaksanaan, pe ngawasan, pe nyerahan dan pe laporan
pekerjaan.

Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan
besaran anggaran Swakelola.

Anggaran.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh BLUD RSUD
s elalu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
2.6.1.1. Pengadasn b ahan/barang, Ja sa lainnya, peralatan/

suku cadang dsn tenaga ahli d ilakukan oleh Panitia/
Pejabat Pengadaan.

2.6.1.
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2.6.1.3. Pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan

2.6.1.4. Kemajuan Ssik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap

2.6. 1.2. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan

d~ secara berkala herd asarkan daftar hadir
pekerjaan atau dengan cars upah borongan.

berdasarkan Kontrak.

minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
2.6.1.5. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan d~ oleh

pelaksana y ang di tunjuk o l eh P ejabat P elaksana
Kegiatan, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

2.6.2. P engadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah
pelaksana Swakelola d~ berdasarkan Kontrak
antara Pejabat Pelaksana Kegiatan BLUD RSUD dengan
pelaksana Sw akelola pa d s Ins tansi Pemerintah
pelaksana Swakelola.

Pelaksana Swskelola di lakukan berdasarkan Kontrak
antara Pejabat Pelaksana Kegiatan pads BLVD RSUD
Penanggung Ja wab An ggaran dengan Ke lompok
Masyarakat Pelakssna Swakelola.

2.6.3. Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat

2.7. Pengawasan Swakelola
2.7.1. Pengawasan pekerjaan swakelola dilakuksn oleh tim swakelola

untuk m engawasi pekerjaan d imulai dar i p ersiapan sampai
p elaksanasn swakelola meliputi :
2.7.1.1. Pengawasan a dmnistrasi y an g d i lakukan t e rhadap

2.7.1.2. Pengawasan t eknis t erhadap basi l p ekerjaan u n tuk

2.7.1.3. Pengawasan keuangan; dan
2.7.1.4. Apabila dari has i l pengawasan dit emukan

penyimpangan, Di rektu r ha ru s s egera mengsmbil
tindakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;

mengetahui realisasi fisik pekerjaan;

2.8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Swakelola
2.8.1. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan

dilaporkan oleh pelaksana Swakelola kepada Pejabat Pelaksana
Kegiatan secara berkala.

setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai
kepada Direktur.

2.8.2. Laporan k emajuan r ealisasi f isik da n k euangan d i laporkan
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BAB VI
PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

1. Persiapan Pengadaan
1.1.

2. Pens
2.1.

2.3
2 4

2.6

1.2.

RSUD.

HPS digunakan sebagai :

P ersiapan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa terthri ates kegiatsn :
1.1.1. Penetapan HPS;
l. 1.2. Pemilihan sistern pengadaan;
1.1.3. Penetapan metode penilaian kualifikasi;
1.1.4. Penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
1.1.5. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa.
Proses persiapan pemiTihan Penyedia Barang/Jasa dil ~ setelah
Rencana Umum Pengadaan ditetapkan.

tapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Pejabat Pelaksana Ke(paten menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Barang/ Jasa, k ecual i un tu k Kontes/Sayembara d a n P engadaan
Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
Panitia/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan
HPS yang ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan.
Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
HPS ditetapkan :
2.4.1. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum bates

akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca
aktialifikasi; atau

akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya
proses praktialifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

2.5.1. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
2.5.2. Dasar untuk menetapkan bates tertinggi penawaran yang sah.
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian BLVD

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahitan berdasarkan data
y ang dapat dipertanggung jawabkan meliput i :
2.7.1. Harga p asar s etempat y s i t u ba rge b arang/jasa d i lokasi

barang/jasa d iproduksi/diserahkan/dilaksanakan, m enjelang
dilak~ ya P engadaan Barang/ Jasa;

Baden Pusat Statistik (BPS);

a sosiasi te rkai t dan sumber da t a la i n ya n g da pat
dipertanggungjawabkan;

pabrikan/distributor tunggal;

2.4.2. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum bates

2.7.2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh

2.7.3. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh

2 .7.4. D e f te r bi aya / tar i f Ba r ang/ Jasa ya n g d i k eluarkan ol eh



mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

tengah Bank Indonesia;

dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

perencana [engineer's estimate/I

2.7.5. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengsn

2.7.6. Inflasi tahun sebelumnya, suku bungs berjalan dan/atau kurs

2 .7.7. Hasi l perbandingan dengan K ontrak s ejenis, b a i k ya n g

2.7.8. Perkiraan perhitungan b iaya yang d i lakukan oleh konsultan

2.7.9. Norma indeks; dan/atau
2.7. 10. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

overhead yang dianggap wajar.
2.8. HPS disusun dengan m emperhitungkan keuntungan dan biaya

3.1.2. Pemilihan Penyedia Barang dilakuksn dengan ;

3.1.4. Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilskukan dengan

3.1.3. Pemtllhan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan :

3. Pemilihan Sistern Pengadaan
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya.
3.1.1. Panitia/Pejabat Pengadaan m enyusun d s n menetapkan m etode

pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ ,Jasa Lainnya.

3. 1.2. 1. Pelelangsn Umum
3.1.2.2. Pelelangan Terbatas;
3.1.2.3. Pelelangan Sederhana;
3.1.2 4. Penunjukan Langsung;
3.1.2.5. Pengadaan Langsung; atau
3.1.2.6. Kontes.

3.1.3.1. Pelelsngan Umum;
3.1.3.2. Pelelangan Terbatas;
3.1.3.3. Pemilihan Langsung;
3.1.3.4. Penunjukan Langsung; atau
3.1.3.5. Pengadaan Langsung.

3.1.4.1. Pelelangan Umum;
3.1.4.2. Pelelangan Sederhana;
3.1.4.3. Penunjukan Langsung;
3. I 4.4. Pengadaan Langsung; atau
3.1.4.5. Sayembara.

Barang/Jasa Lainnya yang merupakan basil Industri Kreatif, inovatif
dan budaya deism negeri.

pada prinsipnya dilakuksn melalui metode Pelelangan Umum dengan
pasca kualifdcasf.

3.1.5. Kontes/Sayembara d i lakukan k husus u n tuk p emIIIhan Penyedia

3. 1.6. Pemilihan Penyedia B arang/Pekerjaan K onstruksi/Jasa L ainnya
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Konstruksi.

proses pascakualifikasi.

Lainnya; atau

3.1.9. Deism Pelelangan Umum dapat d i lakukan negosiasi teknis atau

3.1.10. Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi

3.1. 13. D slam Pelelangan Sederhana a tau P emiTihan L angsung d apat

3.1. 14. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan

3.1.7. Khusus untuk Pengadan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
kompleks dan d iyakini j u mlah penyedianya terbatas, pemilihan
Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan
Pelelangan Terbatas.

melalui Metode Pelelangan Umum d iumumkan paling kurang d i
website BLUD RSUD dan papas pengumuman sehingga masyarakat
luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi k ualifikasi
dapat mengikutinya.

her ga.

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dapat dilakukan dengan:
3.1.10.1. Pelelangan Sederhana u n tuk Pengadaan B arang/Jasa

3.1.10.2. Pemilihan La ngsung untu k Pe ngadaan Pekerjaan

3.1.11.Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui

3.1. 12. Pelelangan S ederhana a tau P emilihan Langsung di umumkan
sekurang-~ ya di web site BL V D RS U D dan pa psn
pengumuman, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang
berminat dan memenuhi kualiTikasi dapat mengikutinya.

dilakukan negosiasi teknis atau barge.

K onstruksi/ Jasa Lainnya dapat dilakukan deism hal :
3 .1.14.1. Pekerjaan ata u pengadaan bar ang/jasa un t u k

penanganan darurat karena adanya bencana slam atau
keadaan force majeure atau suatu keadaan mendesak
lainnya berdasarkan pertimbangan t eknis tertulis dari
Direktur y ang h arus segera d i laksanakan agar t i dak
mengganggu operasional BLVD RS U D setelah
mendapatkan persetujuan pernyataan keadaan darurat
dari Direktur dengan pertimbangan dari Tim Teknis.

BLVD RSUD dan tidak dapat ditunda keberadaannya
(business critical asset/.

Pemegang Merk (ATPM) berdasarkan harga resmi yang
dapat dipertanggungiawabkan.

pemerintah.

3.1.8. Pemilihan Penyedia B arang/Pekerjaan K onstruksi/Jasa L ainnya

3.1. 14.3. Pengadaan k endaraan o perasional ke A gen T unggal

3.1.14.2. Barang dan j asa yang dibutuhkan hagi k inerja u tama

3.1. 14.4. Pengadaan Ba r ang/ Jasa be rdasarkan tar i f re smi



atau

3.1.14.6. Pekerjaan yang bersifat spesifik k arena alasan tertentu

3. 1. 14. 10. Barang/jasa yang, merupakan pembelian berulang (repeat

3. 1. 14.8. Sewa penginapan/hotel/ ruang rapat yang tarifnya terbuka

3.1.14.9. Kontrak Payung, j i k a m erupakan p erpanjangan w aktu

3.1.14.7. Barang/Jasa yang merupakan satu kesatuan sistern dan

3.1.14.5. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik
dan banya dapat d i laksanakan o leh 1 ( satu) Penyedia
Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu)
pemegang paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari
pemegang paten, atau hak ates kekayaan intelektual (HAKI)
atau y ang m emilik i j aminan ( w arranty) d ar i O r iginal
Equipment Manufacture (OEM) dan/atau untuk memenuhi
kebutuhan standarisasi operasional sehingga dibutuhkan
merk/brand tertentu atau pihak yang menjadi pemenang
pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

(kompleksitas, teknologi, availability) yang karena sifatnya
tersebut, m ake b anya d apat d i laksanakan o leh s a tu
Penyedia Barang/Jasa atau bersifat knowledge intensive
dimana untuk menggunakan dan memelihara produk
tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari
penyedia barang dan/atau j asa serta d iperlukan u n tuk
transfer pengetahuan atau alih teknologi.

tanggung jawab atas r isiko kegagalan untuk mendukung
Barang/Pekerjaan Kontruksi yang d iterima BLVD RSUD
yang bersumber dari Hibah.

dan dapat diakses oleh masyarakat.

untuk kontrak tersebut, dengan syarat :
1. Harga masih sama dengan Kontrak Payung terdahulu;

2. Hsrga le bib m u rah d i bandingkan K ontrak Payung
terdahulu ; atau

3. Kualitas pekerjaan lebih haik; serta
4. T idak ada kompetitor baru.

order) setelah melalui k a jian yang komprehensif dengan

1. Hasil kerja Penyedia Barang/Jasa sebelumnya dinilai
haik;

2. Spesifikasi dan kualitas Barang/ Jasa vang sama,
apabila t i dak d apat te rpenuhi , d apat d i gantikan.
dengan Barang/Jasa sejenis dengan spesifdtasi dan
kualitas yang lebih baik dan/atau lebih tinggi;

3. Volume Barang/Jasa yang dibutuhkan kurang atau
sama dengan volume pengadaan sebelumnya;

4. Harga. Barang/Jasa lebih rendah atau paling tinggi
sama dengsn pengadaan sebelumnya, apabila tidak
dapat terpenuhi harga Barang/Jasa dapat lebih tinggi
maksimal 109o (sepuluh persen) dari harga sebelumnya;

ketentuan sbb :
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5. Merupakan Barang/ Jasa yang bersifat operasional;
6. Pelaksanaan pembelian berulang (repent order) banya

dapat di laksanakan pa l ing b anyak 3 (t iga) ka l i
pengadaan dengan membuat kontrak baru, dilakukan
untuk pekerjaan yang sebelumnya diproses dengan
kompetisi.

3.1.15.

3. 1. 19.

3.1.18.

3 .L 17 .

3.1.16.
memenuhi kua(ifikasL

Penunjukan Lang sung dilakukan de ngan men gundang 1
(satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang d in ilai m ampu m elaksanalam p ekerjaan d a n / atau

Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi haik
telmis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai
dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat
dip ertanggung) awabkan.
Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan
Barang/Pekerjaan K onstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling t inggi Rp. 1.000.000.000,- (satu m i lyar rupiah) dan
pengadaan konsultansi paling tinggi Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah).
Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang
berlaku dipasar ke pada Pe nyedia Ba rang/Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya.
Direktur dilarsng menggunakan metode Pengadaan Langsung
sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi
beberapa paket dengan m aksud untuk m enghindari
pelelangan.
Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang
m emiliki karakteristik sebagai berikut :
3.1.20.1. Merupakan pm ses da n ha si l da r i ga gasan,

kreatifitss, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan
tertentu; dan

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.
Sayembara.

3.1.20.2. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki
k arakteristik sebagai berikut :
3.1.21.1. Vidak mempunyai harga pasar; dan
3.1.21.2. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
Panitia/Pejabat Pe ngadaan menetapkan per sysratan
administratif dsn teknis hagi :
3.1.22.1. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;
3.1.22.2. Penyedia Jasa Lainnya yang akan m engikuti

Deism m enetapkan per syaratan administratif
Panitia/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang
lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/ Jasa
Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.
Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi
d~ oleh t im yang ahli dibidangnya.

3.1.24.
3.1.25.



3.2.7

3.2.4

3.2.2

3.2.3

3.2.5

3.2.6

3.2.1

Seleksi Sederhana;

3.2. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
Pemilihan Penyedia. Jasa Konsultansi d i lakukan m elalui
negosiasi teknis dan b iaya sehingga diperoleh harga yang
sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat
dipertanggungiawabkan.
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan :
3 .2.3. 1. Seleksi y ang t erdir i a tas Seleksi U mu m d a n

3.2.3.2. Penunjukan Langsung;
3.2.3.3. Pengadaan Langsung; atau
3.2.3.4. Sayembara.
Pemilihan P enyedia. J asa K onsultansi p ada p r insipnya
dilakulnm melalui Metode Seleksi Umum.
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultsnsi melalui Metode Seleksi
Umum d iumumkan sekurang-kurangnya di we bsite BLVD
RSUD dan papan pengumumam sehingga masyarakat luas
dan dunia usaha yang benninat serta memenuhi kualifikasi
dapat mengikutinya.
Defter pendek deism Seleksi Umum berjumlah 3 (tiga) sampai
5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.
Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa
Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari
segi biaya seleksi.
Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa
Konsultansi yang :
3.2.S.1. Bersifat sederhana; dsn
3.2.8.2. Bernilai paling t inggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah).

Panitia/Pejabat P engadaan menyusun da n menetapkan

3.2.8

3.2.9. PemiTihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi
Sederhana diumumkan paling kurang di xoebsfte BLVD RSUD
dan papan pcngumumam, sehingga masyarakat luas dan
dunia usaha yang berminat dan memenuhi kua)lfikasi dapat
mengikutinya.

sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.

Konsultansi dapat ~ dei s m keadaan tertentu.

3 .2.11, meliput i :
3.2.12.1. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan

sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya
h arus segera/ t idak da pa t dit und a unt u k
k eselamatan/perlindungan masyarakat yan g
p elaksanaan pek erjaannya t id a k dap a t
ditunda/harus dilakukan segera.

3.2.10.Defter pendek deism Seleksi Sederhana berjumlah 3 ( t iga)

3.2.11. Penunjukan L angsung t erhadap 1 ( satu) Penyedia J asa

3.2.12. Kriteria keadaan tertentu seb~ dima ksud pads angka
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(satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

seorang yang sangat ahli di bidangnya.

3.2.12.5. J asa konsultansi te rsebut bu kan merupakan

3.2.12.2. Pekerjaan yang hanya dapat d i lakukan o leh 1

3.2.12.3. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1

(satu) pemegang hak c ipta yang telah terdaftar
atau p ihak yang telah mendapat izin pemegang
hak cipta.

memerlukan kerja kelompok (teom toork) untuk
penyelesaiannya.

proyek/kegiatan secara utuh yangberdiri sendiri.
3.2.12.6. Pekerjaan hanya memungkinkan dilakukan oleh

3.2.12.7. J asa k onsultansi t ersebut h arus bersifat t ugas
khusus BL U D RS U D dala m me mberikan
masukan/nasehat d e ism pelaksanaan p r oyek/
kegiatan.

menyelesaikan penugasannya d i tinjau d ar i segi
teknis, waktu, dan harga.

3.2.12.4. Pelaksanaan p ekerjaan y ang d i tugaskan t i dak

3.2.12.8. Konsultan perorangan yan g di yakin i ma mpu

3.2. 13. Penunjukan L angsung d i laku)E de ngan m elalu i p m ses
prakualiTikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

3.2.14.pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan
Jasa Ko nsultansi ya n g be rnila i pa l ing ti nggi Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pen gad aan.

sebagai alasan un tuk m emecah paket pengadaan menjadi
beberapa paket dengan maksud untuk menghfndari Seleksi.

3.2.17.Sayembara i l akukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi

3.2. 17.1. Merupakan pr oses da n ha si l da r i ga gasan,
kreatifitas, in ovasi dan me tode pe laksanaan
tertentu; dan

3.2.15.Pengadaan Langsung d i laksanakan oleh 1 ( satu) Pejabat

3.2.16.Direktur dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung

y ang memiliki karakteristik sebagai berikut :

3.2. 17.2. 'Bdak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

3.3.1. Panitia/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode

3.3.2. Metode pemasukan Dokumen Penavr aran terdiri atas:

3.3. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen

pemasukan Dokumen Penawaran.

3.3.2.1. metode satu sampul ;
3.3.2.2. metode dua sampul.

yang sederhana, dimana evaluasi teknis t idak dipengaruhi oleh
h arga dan memiTiki karakteristik sebagai berlkut :
3.3.3.1. Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga

3.3.3. Metode satu sampul di~ untuk Pengadaan Barang/Jasa

yang telah ditetapkan Pemerintah;



sederhsna; atau

3.3.3.5. Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan

3 .3.3.2. Pengadaan Ja s a Ko nsultansi dengan KAK ya n g

3.3.3.3. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyataksn
secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.

digunakan deism Penunjukan Langsung/Pengadaan
Langsung/Kontes/Sayembara.

Barang/Jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh
p enawaran harga, dan digunakan untuk :
3.3.5.1.Pengadasn B arang/Pekerjaan K onstruksi/Jasa

Lainnya yang menggunaksn evaluasi s i stern
nilai atau sistern biaya selama umur ekonomis.

3.3.5.2.Pengadaan Jasa K onsultansi y an g memiliki

3.3.5.2.1. Dibutuhkan penilaian yang terpisah
antara per syaratan teknis den gan
harga p enawaran, a gar p enilaian
harga tidak mempengaruhi penilaian
teknis; atau

d iperlukan e vsluasi tekni s ya ng
lebih mendalam.

3.3.3.4. Pengadaan Barang/Jasa dengsn metode satu sampul

k arakteristik sebagui berikut :

3.3.5.2.2. Pekerjaan bersifat kompleks sehingga

3.4. Penetapan Metode Evaluasi

Lain nya.

atas :

3.4.1. Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjasn Konstruksi/Jasa

3.4.1.1. M etode evaluasi penawaran deism pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan K onstruksi/Jasa L ainnya t erdiri

3A.1.1.1. sistern gugur;
3.4.1.1.2. sistern nilai.

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada pr insipnya
menggunakan penilaian sistern gugur.

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa L a innya ya ng
memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan
barge, me ngingat pe nawaran har ga , ss n gat
dipengaruhi oleh kualitas teknis.

3.4.1.2. Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/

3A.1.3. Evaluasi sistern nilai digunakan untuk Pengadaan

3.4.1.4. Sistern n i la i d i lakukan d engan k etentuan sebagai

3.4. 1 A. 1. Besaran bobot b iaya antsra 70% (tujuh
puluh persen) sampai dengan 9 0%
(sembilan pu luh p ersen) dar i t otal bobot
keseluruhan;

b erikut :



3.4.1.4.2. Unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif

3 .4.1.4.3. Tata ca r a dsn k r i t eria pen i laian b a r n s
dicantumkan dengan jelas dan rinci deism
Dokumen Pengadaan.

atau yang dapat dikuantifikasikan; dan

3.4.1.5

3.4.2. Metode Ev
3 4.2.1. M

Deism me lakukan ev a luasi Pa n i t ia / Pe j abat
Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/ atau
mengurangi k r i teria serta t a ta cara evsluasi setelah
batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
aluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultsnsi

etode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia
Jasa Ko n sultansi dapa t dil akukan de ngan
men ggunakan :
3.4.2.1.1. Metode evaluasi berdasarkan kualitas.
3.4.2.1.2. Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan

Metode evaluasi b erdasarkan ku alitas, d igunaksn
untuk pekerjaan yang :
3.4.2.2.1. Mengutsmakan kualitas penawaran teknis

sebagai faktor yang menentukan terhadap
hasil / man faat (outcome) secara
keseluruhan; dan/atau

biaya.

3.4.2.3
dalam KAK.

3.4.2.2.2. Lingkup pekerjaan yang su li t d i tetapkan

Metode evaluasi b erdasarkan k u al itas da n b iaya,
d igunakan untuk pekerjaan yang :
3.4.2.3.1. Lingkup , kel usran ( output), wak t u

penugasan dan hal -ha l la i n dapat
d iperkirakan d engsn b a i k da lam K A K;
dan/atau

mudah, jelas dan tepat.
3.4.2.4

k ate ntuan :

3.4.2.3.2. Besarnya biaya dapat d i tentukan dengan

Deism evaluasi b erdassrkan ku alitas d a n b i aya,
pembobotan n i la i t eknis dan b iaya d iatur d engan

3.4.2.4.1. Bobot penawaran teknis antara 0,60 (nol
koma enam puluh) ssmpai 0,80 (nol koma
delapan puluh);

koma dua puluh) sampai 0,40 (nol koma
empat puluh) .

3 4.2.4.2. Bobot penawaran biaya antara 0,20 (nol

3.4.2.5 Semua Evaluasi penawaran P ekerjaan Jasa
Konsultansi h arus d i ikut i d engan k l srtfikasi d a r i
n egosiasi, dengan ketentuan sebagai berikutt :
3.4.2.5.1. Harga Satuan yang dapat d inegosiasikan

yaitu b i aya l angsung n on-personil y ang
dapat diganti (reimburseoble cost) dan/atau
biaya langsung personil yang dinilai t idak
wajar;



negosiasi terutama :
3.4.2.5.2. Aspek biaya yang perlu d iklarifikasi atau

3 .4.2.5.2.1. Kesesuaian re ncana ke r j a
dengan j e n i s pe ngeluaran
biaya;

pengeluaran; dan

dengan b iaya y an g b erlaku
dipasaran/kewajaran biaya;

3 A.2.5.3. Klarifikasi d a n n egosiasi t erhadap u n i t
biaya langsung personi l di~
berdasarkan defter gaji yang telah diaudit
dan/atau b u kt i actor Pajak Penghasilan
tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

3.4.2.5.4. Biaya satuan dari biaya langsung personil
paling tinggi 4 (empat) kali gaji dasar yang
diterima tenaga ahli tetap dsn paling tinggi
2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang
diterima tenaga ahli tidak tetap; dan

berdasarkan s a tuan wa kt u yan g te lah
ditetapkan.

3A.2.5.2.2. Volume kegiatan d a n j e n is

3.4.2.5.2.3. Biaya satuan dibandingkan

3.4.2.5.5. Uni t bi aya l angsung p ersoni l di h i tung

3.5. Penetapsn Jenis Kontrak

t erdiri ates :

Pengadaan Barang/ Jasa deism rancangan kontrak.
3.5.1. P ejabat P elaksana K egiatan menetapkan j e ni s Kontrak

3 .5.2. Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa meliputi :
3.5.1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
3.5.2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggarsn.

3.5.3. D imungkinkan peralihan dari sistern kontrak tertentu menjadi
sistern kontrak l ainnya. Peralihsn i n i h arus sejak awal
dicantumkan dalam dokumen pengadaan dan ketentuan
rincinya harus diatur de!am kontrak.

pembayaran sebagaiimma dimaksud pada angka 3.5.2.1,

3.5.4.1. Kontrak Lump Sum;
3.5.4.2. K ontrak Harga Satuan;
3.5.4.3. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
3.5A A. K ontrak Persentase;
3.5A.5. K ontrak Terima Jadi (Tttrnkeyj; dan
3.5.4.6. K ontrak Stockless Purchasing System.

pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada
angka 3.5.2.2, terdiri ates :
3.5.5. 1. Kontrak Tahun Tunggal; dan
3.5.5.2. K ontrak Tahun Jamak.

3 .5.4. Ko ntrak Pe ngadaan Bar ang/ Jasa be rdasarkan car a

3.5.5. Ko ntrak Pen gadaan Barang/Jasa berdasarkan



dimungkinkan penyesuaian harga;

Barang/ Jasa;

3.5.6. Kontrak Lump Sum m erupakan K o ntrak Pengadaan
Barang/Jasa ates penyelesaian seluruh pekerjaan deism bates
waktu te r tentu se bagaimana d i t etapkan de is m Ko n t rak ,
d engan ketentuan sebagai berikut :
3.5.6.1. J u mlah ha rga pa st i dan te tap se r t a ti dak

3.5.6.2. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia

3.5.6.3. Pembayaran didasarkan pada tahapan
produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi
Kontrak;

based);

berikut:

tambsh/kurang.

3.5.6.4. S i fat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output

3.5.6.5. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan
3.5.6.6. T idak dip erbolehkan adanya pek erj san

3.5.7. Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan deism bates
waktu y ang t elah d i tetapkan d engan k etentuan s ebagai

3.5.7.1. H arga Satuan pasti dan tetap untuk setiap Satuan
atau u n su r p ekerjaan d engan s pesifikasi t eknis
tertentu ;

perkiraan pads. seat Kontrak ditandatangani,

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

3.5.7.4. Dimungkinkan adsnya pekerjaan tambah/kurang
berdasarkan hasi l pengukuran b e rsama a tas
pekerjaan yang diperlukan.

3.5.7.2. V olume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat

3.5.7.3. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran

3.5.8. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah
Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga
Satuan deism 1 (satul pekerjaan yang diperjanjikan.

K onsultansi/ Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
3.5.9.1. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima

imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan
tertentu; dan

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.
3.5.10. Kontrak Terima Jadi )Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian
seluruh p ekerj san d a lam b a tes w aktu te r tentu dengan
k etentuan sebagai berikut :
3.5. 10.1. Jumlah b arge p ast i d s n te tap s ampai seluruh

3.5.9. K or trek Persentase merupakan K ontrak Pengadaan J asa

3.5.9.2. Pembayarannya didasarkan peda tahapan produk/

pekerjaan selesai dilaksanakan; dan



3.5.10.2. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian
bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah
dilaksanakan sesuai dengan k r i teria k inerja yang
telah ditetapkan.

3.5. 11. Kontrak Stockless Purchasing System„ t erdiri dari:

2

1

yang relati f panjang (satu t ahun a tau l ebih), dengan
tujuan mencken inventory, dan b anya m embayar
sejumlah Barang yang telsh d i terima. Salah satu j enis
kontrak Call Of Order adalah e-katalog online buying yang
menggunakan defter barang dan harga melalui teknologi
informasi yang hanya akan d i lakukan pembayaran j ika
dipesan. Tidak ada kewajiban BLUD R SUD untuk
melakukan pemesanan apabila didapatkan harga yang
lebih baik di pasar.
Kontrak Con s ignment/Konsinyasi adalah kon t rak
pengadaan barang yang barangnya telah tersedia dilokasi
Pengguna, s ehingga kecepatan ke tersediaan ba rang
terjamin. BLUD RSUD banya membayar sejumlah barang
yang telah digunakan, sehingga BLUD RSUD terhindar
dari holding cost.
BLUD RSUD t idak b erkewajiban u n tuk m embeli s iss
barang pads akhir kontrak yang masih ada pada Penyedia
Barang.
Kontrak Ve ndor O perated Warehouse pada p r i nsipnya
sama d engan k ontrak cal l of order n a mun de rajat
pelimpahan tangg-ung jawab kepada Penyedia Barang
semakin besar , ka rena bu ks n Ba rang s aj a ya ng
penanganan persediaannya diserahkan kepada Penyedia
Barang tetapi j ugs termasuk pengelolaan gudsng/yard
berikut administrasinya. Seisin keuntungan seperti yang
diperoleh d i d eism k ontrak call of o rder, make b iaya
overhead ates gudang/yard dilimpahkan kepada Penyedia
Barsng.
Kontrak ini diatur dengan pengaturan pembatasan volume
dan uni t pn ce. Pengambilan/penyershan b ar ang

secara bertahap (parsial), sesuai kebutuhan
nyata, s chin gga p em bayaran hanya dilakukan ates
Barang yang telah digunakan atau telah diterima dengan
baik.
Keuntungan yang dapat diperoleh berupa penurunsn
biaya pe ngadaan (ordering cost), biaya pe nyimpanan
(holding cost) dan m e nghilangnya r i s iko b arang r usak
serta surplus material.
Kontrak On Call Basis
Kontrak On Ca ll B asis adalsh k o ntrak u n t uk j a ngka
waktu yang relatif panjang (satu tahun atau lebih), banya
membayar sejumlah jasa yang telah digunakan.

Kontrak Cag Of Order adalah kontrak untuk jan~ wak tu

3
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3.5. 12. Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan
pekerjaannya mengikat dana anggaran selama mass 1 (satu)
Tahun Anggaran.

pekerjaannya untuk masa lebih dati 1 (satu) Tahun Anggaran
atas beban anggaran.

3.5.13. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan

3.6. T anda Bukti Perjanjian
3 .6.1. Tends bukt i perjanj ian terdir i atas :

3.6.5. Surat P erjanjian, d i gunakan un tu k P engadaan B arang/

3.6.4. SPK digunakan untuk P engadaan Barang/Pekerjaan

3.6.2. Bukti pembelian sebagaimana digunakan untuk Pengadaan

3.6.3. Kuitsnsi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang

3.6.1.1. Bukti pembelian;
3.6.1.2. Kuitansi;
3.6.1.3. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
3.6. 1 AL Surat perjanjian.

Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 20.000.000,
(dua puluh jute rupiah).

nilainya sampai dengan Rp. 75.000.000,- (tujuh pu luh l ima
jute rupiah).

Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,
(satu milyar rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai
sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan n ilai d iatas Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dsn

((ima ratus jute rupiah).
3.6.6. un tuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,

3.9. K u allfikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi

3.10. Prakual(fikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan

3 . 11. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut :

3.7. Penetapan Metode Penilaian Kua(iftkasL
3.8. K u alifikasi merupakan pmses penilaian kompetensi dan kemarnpuan

usaha serta. pemenuhan persyaratan tertentu Lainnya dari Penyedia
Barang/ Jasa.

atau pascakualifikasi.

sebeluzn pemasukan penawaran.

3. 11.1. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui seleksi umum;
3.11.2.Pemilihan P enyedia Ba rang, P ekerjaan Konstruksi/Jasa

3. 11.3. Pemgihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya
yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali
untuk penanganan darurat.

Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum;

3. 12. Proses penilaian k u alifikasi u n tu k Penunjukan L angsung deism
penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan
Dokumen Penawaran.
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3 .13. Pmses prakualifikasi menghasilkan :

Lainnya; atau

seleksi umum.

Pekerjaan Kompleks;

3 .15. Pascakualifikasi me rupakan pr oses p enilaian ku a l ifikasi ya ng

3. 16. Pascakualiftkasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:

3.13.1. Defter calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ ,Jasa

3.13.2. Daftar p endek calon Penyedia J asa Konsultansi m elalui

3. 14. Deism proses prakualiftkasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama
2 (duaj hari kerja setelah diterima.

dilakukan setelah pemasukan penawaran.

3 . 16.1. Pelelangan Um um , ke cual i Pelelangan Um u m unt u k

3.16.2. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
3. 16.3. PemiTihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

kualifikasi y ang bertujuan d i skriminati f serta d i luar y ang t elah
ditetapkan dalam ketentuan. ini.

3. 17. Panitia/Pejabat Pe ngadaan dil arang me nambah Pe rsyaratan

3.18. Panitia/Pejabat Pe ngadaan wa j i b me nyederhanakan proses

3.19. Penilaian kualifikasi i l akukan dengan metode:

Lainnya.

Konstruksi/ Jasa Lainnya;

Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

kualifikasb

3.19.1. Sistern Gu gur, unt uk Pengadaan B arang/Pekerjaan

3.19.2. Sistern Nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi. Penyusunan

3.20. Tahapan Pemilihan Penyedia B arang/Pekerjaan K onstruksi/Jasa

3.20.1. Pemilihan P enyedia B arang/Pekerjaan K onstruksi/Jasa
Lainnya dengan m etode Pelelangan U mu m meliputi
t ahapan sebagai berikut :
3.20.1.1. Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk

pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi
dengan prakualifikash metode satu sampul yang
m eliputi kegiatsn :
3.20.1.1.1. Pengumuman dan/atau undangan

3.20.1.1.2. P endaftaran dan pen gambilan
prakuslifikasi;

Dokumen Kualtfikasi;

Kualifikasi;
3.20.1.1.3. P emasukan dsn evaluasi Dokumen

3.20.1.1.4. P embuktian kualifikash
3.20.1.1.5. P enetapan hasil kualifikasb
3.20.1.1.6 . Pengumumsn basil kualif ikasL
3.20.1.1.7. S anggahan kualifikash
3.20.1.1.8. U n danipm;
3.20.1.1.9. P engambilan Dokumen Pemilihan;
3.20.1.1.10. Pemberian penjelasan;
3.20.1.1.11. Pemasukan Dokumen Penawaran;
3.20.1. 1. 12. Pembukaan Dokumen Penawaran;
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3.20. 1.1. 13. Evaluasi Dokumen Penawaran;
3.20. 1. 1. 14. Pembuatsn Be r it a Ac ara Ha sil

3.20.1.1. 15. Penetapan pemenang;
3.20.1. 1. 16. Pengumuman pemenang;
3.20.1.1.17. Sanggalian; dan
3.20.1.1.18. Sanggahan ban d ing (apabila

3.20.1.2. Pelelangan Umu m un tu k pemilihan P enyedia
Barang/Pekerjaan Kon snuksi/ Jasa Lai nnya
dengan pascakualifikasi, metode situ sampul yang
meliputi kegiatan :
3.20. 1.2. 1. Pengumuman;
3.20.1.2.2. P endaftaran dan pen gambilan

3.20.1.2.3. P emberian penjelasan;
3.20.1.2.4. P emasukan Dokumen Penawaran;
3.20. 1.2.5. Pe mbukaan Dokumen Penawaran;
3.20.1.2.6. E valuasi penawaran;
3.20.1.2.7. E valuasi kuallfikask
3.20.1.2.8. P embukaan kualifikasi,
3.20.1.2.9. P embuatan Be r i t a Ac ar a Ha s i l

3.20.1.2.10. Penetapan pemenang;
3.20. 1.2. 11. Pengumuman pemenang;
3.20. 1.2. 12. Sanggahsn; dan
3.20.1.2.13. Sanggahan band ing (apabila

3.20.2. PemiTihan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk
Penyedia Barang/Jasa Lainnya a tau Pemilihan Langsung
untuk Penyedia Pekerjaan K onstruksi , m eliput i t ahapan
s ebagai berikut :
3.20.2.1. Pengumuman;
3.20.2.2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen

3.20.2.3. Pemberian penjelasan;
3.20.2.4. Pemasukan Dokumen Penawaran;
3.20.2.5. Pembukaan Dokumen Penawaran;
3.20.2.6. Evaluasi penawaran;
3.20.2.7. Evaluasi kualifikasi;
3.20,2,8. Pembuktian. kualifikask
3.20.2.9. Pembuatar Berita Acara Basil Pelelangan;
3.20.2. 10. Penetapan pemenang;
3.20.2. 11. Pengumumsn pemenang;
3.20.2. 12. Sanggahan; dan
3.20.2. 13. Ssnggahan banding (apabila diperlukan).

Pelelangan;

Pelelangan;

diperlukan).

diperlukan).

Dokumen Pengadaan;

Pengadaan;
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3.20 3. P emilihan Penyedia Ba rang/Pekerjaan Ko nstruksi/Jasa
Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode
P enunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut :
3.20.3.1. Pejabat Pelaksana Kegiatan d apat m enerbitkan

3.20.3. 1. 1. Penyedia te rdekat ya ng se dang
melaksanakan pekerjaan sejenis; atau

3.20.3.1.2. Penyedia lain yang dinilai mampu dan
memenuh i kual i fikas i un tu k
melaksanakan pekerjaan tersebut, bila
tidak ada pe nyedia sebagaimana
dimaksud pads sngka 5.1.3.1. 1.

s ecara simultan, sebagai berikut :
3.20.3.2.1. Opname pekerjaan di lapangan;
3.20.3.2.2. Penetapan jenis, spesifikasi teknis dan

v olume pe kerjaan, se r t a wak tu
penyelesaian pekerjaan;

Surat Perintah Mulai Kerja {SPMK) kepada :

3.20.3.2. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung

kepada Penyedia;

3.20.3.2.3. Penyusunan dan penetapan HPS;
3.20.3.2A. Penyusunan Dokumen Pengadaan;
3.20.3.2.5. Penyampaian Do k umen Pengadaan

3.20.3.2.6. Pemasukan Dokumen Penawaran;
3.20.3.2.7. Pembukaan Dokumen Penawaran';
3.20.3.2.8. Klarifikasi dan negosiasi teknis serta

3.20.3.2.9. Penyusunan Be r i t a Ac ar a Has i l

3.20.3.2.10. Penetapan Penyedia;
3.20.3.2.11. Pengumuman Penyedia.

harga;

Penunjukan Langsung;

3.20

Dokumen Pengadaan,

4. P emilihan Penyedia Ba rsng/Pekerjaan Ko nstruksi/ Jasa
Lainnya untuk bukan pensnganan darurat dengan Metode
P enunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut :
3.20.4.1. U ndangan kepada peserta te rpilih di lampiri

3.20A.2. Pemasukan Dokumen Kuslifikasi;
3.20.4.3. Evaluasi kualifikask
3.20.4.4 . P embuk t ian kual i f ikasi;
3.20.4.5. Pemberian penjelasan;
3.20A.6. Pemasukan Dokumen penawaran;
3.20.4.7. Evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi

3.20.4.8. Penyusunan Be r ita Acara Ha si l P enunjukan

3.20 A.9. Penetapan Penyedia; dan
3.20.4.10. Pengumuman Penyedia.

teknis dan harga;

Langsung;



3.20.5. P emilihan Penyedia Ba rang/Pekerjaan Ko nstruksi/Jasa
Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung di~
s ebagai berikut :
3.20.5.1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia

u ntuk Pengadaan Barang/ Jasa Lsinnya yang
menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta
Pengadaan Pek erjaan Kon struks i yang
menggunakan kuitansi:

klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga. kepada
P enyedia un tu k Pengadaan La ngsung ya n g
menggunakan SPK.

3.20.5.2. Permintaan, penawarsn yang disertai dengan

b erikut :

teknis;

Sayembara;

3.20.6. PemiTihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode
Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapsn sebagai

3.20.6.1. Pengumuman;
3.20.6.2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/

3.20.6.3. Pemberian penjelasan;
3.20.6.4. Pemasukan proposal;
3.20.6.5. Pembukaan proposal;
3.20.6.6. Pemeriksasn administrasi dan penilaian proposal

3.20.6.7. Pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;
3.20.6.8. Penetapan pemenang; dan
3.20.6.9. Pengumuman pemenang.

apan Pemilihan Penyediai Jasa Konsultsnsi
.1. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi

U mum/Seleksi Sederhana meliputi tahapan sebagai berikut :
3.21.1.1. metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua

3.21. Tah
3.21

sampul yang meliputi kegiatan:
3.21.1.1.1. Pengumuman p r ~ si;
3.21. 1. 1.2. P endaftaran dan peng ambilan

3.21.1.1.3. P emberian pen jelasan (apabila
Dokumen Kualifikasi;

diperlukan);

Kualifikask
3.21.1.1A . P emasukan dan evaluasi D okumen

3.21. 1.1.5. P embuktian kuslifikash
3.21.1.1.6. P enetapan hasil kualifikasi;
3.21.1.1.7. P emberitahusn dan pe ngumuman

3.21.1.1.8. S anggahan kualifikasi;
3.21.1.1.9. U n dangan:
3.2 1.1.1. 10. Pengambilan Dokumen Pemilihan;,
3.21.1.1.11. Pemberian penjelasan;

basil kualifikasi;
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peringkat teknis;

3.21.1. 1. 12. Pemasukan Dokumen Penawaran;
3 .21. 1. 1. 13. Pembukaan dokumen sampul I ;
3 .21. 1. 1. 14. Evaluasi dokumen sampul I ;
3.21.1.1. 15. Penetapan peringkat teknis;
3.21.1.1.16. Pemberitahuan dan pe ngumumsn

3.21.1.1.17. Sanggahan;
3.21.1. 1. 18. Sanggahan Band ing (apabila

3.21.1.1.19. Undangan pe mbukasn dok umen

3.21.1.1.20. Pembukaan da n evaluasi dokumen

3.21.1.1.21. Undangan k larifikasi dan n egosiasi

diperlukan);

sampul Il ;

sampul II;

teknis dan
biaya;

biaya; dan
3.21.1.1.22. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan

3.21. 1. 1.23. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
3.21.1.2. Metode evaluasi kualitas dan biaya Prakualiilkasi dengan dua

kualifikasi;

kusl i f ikast;

s ampul yang meliputi keipatsn :
3.21.1.2.1. Pengumuman prakualifikasi;
3.21.1.2.2. Pendaftarandan pen gambilan Dok u men

3.21.1.2.3. Pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
3.21.1.2.4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
3.21.1.2.5. Pembukaan kualifikasi;
3.21.1.2.6. Penetapsn hasil kualifikasi;
3 .21.1.2.7. Pemberitahuandan pen gumuman has i l

3.21. 1.2.8. Sanggah kualifikasi;
3.21.1.2.9. Undangan;

3.21. 1.2. 10. Pengambiian Dokumen Pemilihan;
3.21.1.2.11. Pemberian penjelasan;
3.21.1.2. 12. Pemasukan Dokumen Penawaran;
3.21.1.2.13. Pembukaan dokumen sampul I;
3.21.1.2.14. Evaluasi dokumen sampul I;
3.21.1.2.15. Penetapan peringkat teknis;
3.21.1.2.16. Pemberitahuan d a n pengumuman per ingkat

3.21.1.2.17. Undangan pembukaan dokumen sampul II;
3.21.1.2.18. Pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
3.21.1.2.19. Penetapan pemenang;
3.21.1.2.20. Pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
3.21.1.2.21. Sanggahan;
3.21.1.2.22. Sanggahan banding (apabila diperlukan);

teknis;



3.21. 1.2.23. Undangan k l sr ifikasi dan n egosiasi t eknis

3.21.1.2.24. Ktarifikasi dan negosiasi teknis dan b iaya;
dan biaya;

dan

atau

3.21.2. Pemilihan P enyedia Jas a Konsultansi dengan Metode
3.21. 1.2.25. Pembuatan Berita Acara Hasil seleksi.

Penunjukan. Langsung untuk penanganan darurat meliputi
t ahapan sebagai berikut :
3.21.2.1. Pejabat Pelaksana Kegiatsn d apat m enerbitksn

3.21.2.1.1. Penyedia J asa K onsultansi t erdekat
yang sedang melaksanakan pekerjasn
sejenis di lokasi penangsnan darurat;

3.21.2.1.2. Penyedia Jasa Konsultsnsi l ain yang
dinila i mampudsn memenuhi
kuafiftkasi unt uk mel sksanakan
p ekerjaan t e rsebut , b i l a t i dak ad a
Penyedia Jasa Konsu ltansi
sebagaimana dim aksud pads angka

3.21.2.2. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :

3.21.2.1.1.

d ilakuksn secara simultan, sebagai berikut :
3.21.2.2.1. O pname pekerjasn di lapangan;
3.21.2.2.2. P enetapsn rusng lingkup, jumlah dan

kualifikasi t enaga ahl i serta waktu
penyelesaian pekerjaan;

3.21.2.2.3. P enyusunan Dokumen Pengadaan;
3.21.2.2.4. Penyusunan dsn penetapan HPS;
3.21.2.2.5. Penysmpaian Dokumen Pengadsan;
3.2 L2.2.6. P emasukan Dokumen Penawaran;
3.21.2.2.7. P embukasn dan evaluasi Dokumen

3.21.2.2.8. K l arlfikasi dan negosiasi teknis dan

3.21.2.25L P enyusunan Be r it a Ac ar a Ha sil

3.21.2.2.10. Penetapan Penyedia; dan
3.21.2.2.11. Pengumuman Penyedia.

Penawaran;

biaya;

Penunjukan Langsung;

3.21.3. Pemilihan P enyedia Jasa Konsultsnsi dengan Metode
Penunjukan Langsung u n tuk b u kan p enanganan darurat
m eliputi tahapan sebagai berikut :
3.21.3.1. Undangan kepada peserta te rpilih di lampiri

3.21.3.2 . P emasukan, evaluasi dan pembuk t isn kual i f ikash
3.21.3.3. Pemberian penjelasan;
3.21.3.4. Pemasukan Dokumen Penawaran;

Dokumen Pengadaan



teknis;

Langsung;

3.21.6. Pemilihan Penyedia Jasa Kon sultansi Pe rorangan

3.21.5. Pemilihan P enyedia Jas a Konsultansi dengan me tode

3.21.4. Pemilihan P enyedia Jas a Konsultansi dengan metode

3.21.3.5. Pembukaan dan evaluasi penawaran;
3.21.3.6. K lariTikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
3.21.3.7 . P embuatan Ber i t a Aca r a Has i l Pe n u nj ukan

3.21.3.8. Penetapan Penyedia; dan
3.21.3.9. Pengumuman.

Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan
penawaran yang d i ikut i dengan k larifikasi serta negosiasi
teknis dan biaya kepada calon Penyedia.

Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagsi berikut:
3.21.5.1. Pengumuman;
3.21.5.2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;
3.21.5.3. Pemberisn penjelasan;
3.21.5.4. Pemasukan proposal;
3.21.5.5. Pembukaan proposal;
3.21.5.6. Pemeriksaan administrasi dan penilaian p roposal

3.21.5.7. Pembuatsn Barite Acara Hasil Sayembara;
3.21.5.8. Penetapan pemenang; dan
3.21.5.9. Pengumuman pemenang;

menggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualiTikasi satu
s ampul, meliputi kegiatan sebagai berikut :
3.21.6. 1. Pengumuman;
3.21.6.2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
3.21.6.3. Pemberian penjelasan;
3.21.6 4. Pemasukan Dokumen Penawaran;
3.21.6.5. Pembukaan Dokumen Penawaran;
3.21.6.6. Evaluasi penawaran;
3.21.6.7. Evaluasi Kualifikasi;
3.21.6.8. Pembuktian kualifikasi;
3.21.6.9. Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi;
3.21.6.10. Penetapsn pemenang;
3.21.6.11. Pengumuman pemenang,
3.21.6. 12. Sanggahan;
3.21.6. 13. Sanggahan banding (apabila diperlukank
3 .21.6.14. Undangan k l arifikasi d a n n egosiasi t eknis d an

3.21.6.15. klarigkasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
3.21.6. 16. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

biaya;

4. Penyusunan Jadwal Pelaksanasn PemiTihan Penyedia Barang/ Jasa
4. 1. Panitia/Pejabat P engadaan m enyusun d a n menetapkan j a dwal

4.2. Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan, harus memberikan
alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan pmses Pengadaan,
t ermasuk waktu un t u k :

pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
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4.2.1.
4.2.2.

Pengumuman Pelelangan/Seleksi;
Pendaftaran dan pengsmbilan Dokumen Kualifikasi atau
Dokumen Pengadaan;
Pemberian penjelasan;
Pemasukan Dokumen Penawaran;
Evaluasi penawaran;
Penetapan pemenang; dan
Sanggahan dan sanggahan banding.

4.3.7

4.3.9

4.3.6

4.3.8

4.3.4.

4.3.3.

4.3.5.

(tujuh) hari kerja;

4.3. P elelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

S eleksi Umum d~ dengan ketetapan waktu sebagai berikut :
4 .3.1. Penayangan pengumumsn p rakualifikasi paling k urang 7

4.3.2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai
sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja
sebelum bates akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
Bates akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3
(tiga) ha r i ker j a se teiah be r akhirnya pen ayangan
pengumuman kualiTikasi;
Masa sanggahan terhadap basil kualifikasi dilakukan selama
5 (lima) hari kerja setelah pengumuman basil kualifikasi dan
tidak ada sanggahan banding;
Undangan Pelelangan/Seleksi k epada peserta yang l u lus
kualifikasi disampaikan 1 (satu) han. kerja setelah selesainya
mass sanggahan;
Pengambilan Dok umen Pe mil ihan ~ sej ak
dikeluarkannya undangan pelelangan/seleksi sampai dengan
1 (satu) hari kerja sebelum bates akhir pemasukan Dokumen
Penawaran;
Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari
kerja sejak tanggal undangan Pelelangan/Seleksi;
Pemasuksn Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja
setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7
(tujuh) har i kerja setelah d itanda tanganinya Berita Acara
Pemberian Penjelasan;
Mass sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi selama 5
( lima) har i ker ja set elah pen gumuman bas i l
Pelelangan/Seleksi dsn mass sanggahan banding selama 5
(lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

pemenang lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelsh
pengumuman penetapan. pemenang Pelelangan apabila tidak
ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab de!am hal
tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah Panitia Pengadaan menyampaikan. Berita Acara
Hasil Seleksi (BAHS) kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan
untuk Seleksi Umum;

4.3.10. Deism hal Pejabat Pelaksana Kegiatan menyetujui penetapan
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4.3.11.Dalam hal sanggahan banding t idak d iterima, SPPBJ pads
Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah adanya jawaban sanggahan banding dar i D irektur
atau d i terbitkan paling lambat 2 (dua) har i kerja setelah
Panitia Pengadaan menyampaikan BAHS kepada Pejabat
Pelaksana Kegiatan untuk Seleksi Umum; dan

kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(tujuh) hari kerja;

diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan.

4.7.6. Evaluasi penawaran dapat d1akukan sesuai dengan:

4.6. B atas a khi r s etiap t ahapan p emiTihan sebagaimana d imaksud

4.7. Pelelangan Um u m dan Seleksi Umum Perorangan dengan

4.3.12.Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari

4.4. Pengaturan j adwal/waktu d i luar p roses sebagaimana d imaksud,

4.5. Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud
untuk Barang/Jasa melalui E- Procurement, dilakukan berdasarkan
hari kalender.

melalui E-Procurement adalah hari kerja.

p ascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut :
4.7. 1. Penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 7

4.7.2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen P engadaan

(Dokumen Kualifikasi dan Dokumen PemiTihan) dimulai sejak
tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja
sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawsran;

kerja sejak tanggal pengumuman;

setelah pemberian penjelasan;

(dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan
waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen
Penawaran sesuai dengan j enis, kompleksitas dan l okasi
pekerjaan.

4.7.6.1. Waktu yang diperlukan; atau
4.7.6.2. J enis dan kompleksitas pekerjaan.

( lima) ha r i kerj a se telah pe ngumuman bas i l
Pelelangan/Seleksi dan mass sanggahan banding selama 5
(lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

p emenang Pelelangan, SPPBJ d i terbitkan paling lambat 6
(enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang
Pelelangan a pahga t i dak a d a s anggahan, a tau s etelah
sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding,
atau p a l ing l ambat 2 du a ) h ar i ke rj a s etelah Panitia
Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan untuk Seleksi Umum;

4.7.7. Masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5

4.7.3. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari

4.7.4. Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja

4.7.5. Batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2

4.7.8. Deism hal Pejabat Pelaksana Kegiatan menyetujui penetapan
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4.7.9. Dalam hal sanggahan banding t idak d iterima, SPPBJ pads
Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah adanya jawaban sanggahan banding dar i D irektur
atau d iterbitkan paling lambat 2 ( dua) har i kerja setelah
Panitia Pengadaan menyampaikan BAHS kepada Pejabat
Pelaksana Kegiacan untuk Seleksi Umum; dan

kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

hari kerja;

diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan.

4.7.10.Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat bales) hari

4.8. Pengaturan j adwal/waktu di luar p r oses sebagaimana d imaksud,

4.9. Penyusunan jadwal pelakssnaan pemilihan sebagaimana dimaksud
untuk Pengadaan B arang/Jasa melalui E -procurement, d i lakulom
berdasarkan hari kalendar.

E-Procurement adalah hari kerja.

P erorangan dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut :
4.11.1. Penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat)

4.11.2. Pendsftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai
sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja
sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;

kerja sejak tanggal pengumurnan;

setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2
(dua) h ar i k erj a s etelsh d i tandatanganinya B arite A csra
Pernberian Penjelasan;

Pemrangan selama 3 ( t iga) hari kerja setelsh pengumuman
basil Pelelangan/Seleksi Secterharia Perorangan dan mass
sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima
jawaban sanggahan;

pengumuman penetapan pemenang Pelelangan Sederhana
atau Pemilihsn Langsung apabila t idak ada ssnggahan, atau
setelah sanggahan dijawab deism hal t idak ada sanggahan
banding;

Pelelangan Sederhana atau PemiTihan Langsung diterbitkan
paling lambat 2 ( dua) har i kerja setelsh adanya jawaban.
Sanggshan Banding dari Direktur;

paling lambat 2 (dua) har i kerja setelah Panitia Pengadaan
menyampaikan BAHS kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan;

kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

4.10. Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud melalui

4.11. Pelelangan Sederhana, Pernilihan. Langsung, atau Seleksi Sederhana

4.11.8. Untuk S eleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ d i terbitkan

4.11.7. Deism ha l Sanggahan Banding t idak d i terima, SPPBJ pada

4.11.5. Masa sanggahan terhadap basil Pelelangan/Seleksi Sederhana.

4.11.6. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah

4.11.3. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling capet 3 (tiga) hari

4.11.4. Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja

4.11.9. Kontrak Ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari



w aktu sebagai berikut :

(empat) hari kerja;

(tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;

4.12. Seleksi Sederhana dengan prakusliTikasi dilakukan dengan ketetapan

4 .12.1. Penayangan p engumuman p rakualifikasi p al ing k u rang 4

4.12.2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi d imulai
sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja
sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kua(ifikasi;

(tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman
kualifikasi;

( tiga) har i kerja setelsh pengumuman hasil k ualifikasi dan
tidak ada sanggahan banding;

disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggahan atau
setelah selesainya masa sanggahan;

dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengsn 1(satu) hari
kerja sebelum bates akhir pemasuksn Dokumen Penawaran;

4.12.7. Pemberian pe njelasan dil aksanakan pa l in g ce pa t 3

4.12.8. Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari ketja
setelah pemberian penjelasan sampsi dengan paling kurang 3
(tiga) har i kerja setelah d i tandatanganinya Berita Acara
Pemberian Penjelasan;

kerja setelah pengumuman hasil Seleksi dsn masa sanggahan
banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawabsn
sanggahsn;

Panitia Pengadaan menyampaikan BAHS kepada Pejabat
Pelaksana Kegiatan;

diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panitia
Pengadaan menyampaikan BAHS kepada Pejabat Pelaksana
Kegiatan; dan

kerja setelah diterbitkannya SPPB J.

4.12.11.Deism ha l S anggahan B anding t i dak di terima, SPPBJ

4.12.10.SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

4.12.9. Masa sanggahan terhadap hasil Seleksi selama 3 (tiga) hari

4.12.3. Bates akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3

4. 12.5. Undangan kepada p eserta y an g ma suk de fter pendek

4.12.4. Mass ssnggahan terhadap hasil kuslifikasi dilakukan selama 3

4.12.6. Pengambilsn Dok umen Pe miTihan ~ sej ak

diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan.

4.12.12.Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat betas) hsri

4.13. Pengaturan j adwal/waktu d i luar pr oses sebagaimana d imaksud,

4.14. Penyusunan jadwal pelaksanaan. PemiTihsn sebagaimana dimaksud
untuk Pengadaan Barang/Jasa melatui B- Pmcursment, d i lakukan
berdasarkan hari kalender.

E-Procurement adalah hari kerj a.

Langsung/kontes/Sayembsra disershksn s epenuhnya kepada
Panitia/Pejabat Pengadaan.

4.15. Bates akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimsna dimaksud melalui

4. 16. Pengaturan jad wal/waktu Penunjukan Lan gsung/Pengadasn
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5. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
5. 1. Panitia /Pejabat Pengadaan m enyusun Dokumen Pengadaan

Barang/ Jasa yang terdiri ates :
5.1.1. Dokumen Kualifikasi; dan
5. 1.2. Dokumen Pemilihsn.

5.2. D okumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud, paling kurang terdiri
ates :
5.2.1. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
5.2.2. Formulir isian kualifikasi;
5.2.3. Instruksi kepada peserta kualifikasi;
5.2.4. Lembar data kuahfikasi;
5.2.5. Pakta Integritas; dan
5.2.6. Tata cara evaluasi kualifikasi.

ates :

Jasa;

5.3. D okumen Pemilihan sebagaimana dimaksud, paling kursng terdiri

5.3. 1. Undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/

5.3.2. Instruksi kepada peserta Pengadaan Bsrang/Jasa;
5.3.3. Syarat-syarat umum Kontrak,
5.3A. Syarat-syarat khusus Kontrsk;
5.3.5. Defter kuantitas dan harga;
5.3.6. Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
5.3.7. Bentuk surat penawarsn;
5.3.8. Rsncangan Kontrak;
5.3.9. Bentuk Jaminan; dan
5.3.10. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

Dokumen Pengsdaan yang terdiri ates:
5.4.1. Rancangan SPK; atau
5.4.2. Rancangan surat perjanjian termasuk

5.4.2.1. Syarat-syarat umuni Kontrak;
SA.2.2. Syarat-syarat khusus Kontrak;
5.4.2.3. Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
5.4.2.4. Defter kuantitas dan harga; dan
5.4.2.5. Dokumen lainnya.

5A . P ejabat Pelaksana Kegiatan m enetapkan b agian d ar i r ancangan

5.4.3. H PS.

Barang/ Jasa.

berpedoman peda Stander Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

y arang/ enye rshkan J aminan ke pad a Pen gguna
Barang/Jas a un tu k meme nuh i k ewaj iba n seb agsimana
dipersyaratkan deism Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan

Barang/ Jasa.

5.5. Pejabat Pelskssna Kegiatsn menyusun rancsngan Kontrak Pengadaan

5.6. R ancangan Kontrak P engadaan Ba rang/ Jasa d i susun dengan

6. Jaminan Pengadaan Barang/ Jasa.
6 . 1. Pen edia B Jasa m



6.2

6.5

6.7

6.8

6 4

6.6

6.3

HPS.

Kontrak.

d ltcnma.

pembayaran Uang Muka yang diterimanya.

diterimanya.

setiap tahapan pembayaran.

6. 11. Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberiksn Uang Muka.

Jaminan ates Pengadaan Barang/ Jasa terdiri ates
6.2.1. Jaminan Penawaran;
6.2.2. Jaminan Pelaksanaan;
6.2.3. Jaminan Uang Muka;
6.2.4. Jaminan Pemeliharaan; dan
6.2.5. Jaminsn Sanggahan Banding.
Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
angka 6.2 harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar
nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja,
setelah S u ra t pemyataan w anprestasi d ar i P ejabat P elaksana
Kegiatan/Panitia/Pejabat Pengadaan diterima oleh Penerbit jaminan.
Panitia/Pejabat Pengadaan at a u Pejabat Pelaksana Kegiatan
melakukan k lariTikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan Yang

Jaminan dari Bank Umum, Perusahasn penjaminan atau BLUD RSUD
Asursnsi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
Perusahaan penjaminan seb~ dima ksud adalsh Perusahaan
penjaminan yang memiliki (rin dari Menteri Keuangan.
Perusahaaan Asuransi penerbit J aminan sebagaimana d imaksud
adalah B LUD RSUD Asuransi U mum y ang memiTiki i zin u n tuk
menjual produk Jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.
Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya pada seat memasukkan penawaran, yang
besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3'/o (tiga persen) dari total

Jaminan Penawaran dike mbalikan kepada Penyedia Barang/
Pekerjaan K onstruksi/Jasa L a innya s etelah P ejabat P elaksana
Kegiatan menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan

6. 10. Jaminan P enawarsn t i dak di perlukan de ism ha l Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya d i laksanakan dengan
Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.

6.12. Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap

6.13. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang

6.14. Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pads

6.15. Jaminan Pelaksanaan d iminta Pejabat Pelaksana Kegiatan kepada
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di ates
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai d i a tas Rp
200.000.000,00 (dua ratus j uta r upiah), kecuali un tuk Pengadaan
Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna.

6. 16. Jaminan Pelaksanaan dapat d iminta Pejabat Pelaksana Kegiatan
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6. 17. Jaminan Pelaksanaan s ebagaimana d imaksud d iberikan s etelah
diterbitkannya SPPBJ d a n s ebelum penandatanganan K ontrak
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

6 . 18. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :
6. 18.1. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh

persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai total
HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% gima persen)
dari ni lai Kontrak; atau

puluh p ersen) d ar i ni la i t o ta l H PS, b esarnya J aminan
Pelakssnaan 5% (lima persen) dari nilai total HPS.

6.18.2. Untuk n i lai penawaran t erkoreksi d ibawah 80% (delapan

6.20. Jaminan Pelsksanaan dikembaliksn setelah :

6.19. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah
terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan
Konstruksi.

6.20.1. Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertlfikat Garansi;

6.20.2. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen)
dari ni ls i Ko ntrak kh u su s hag i P enyedia P ekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya.

atau

pemeliharaan.

6.21. Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada
Pejabat Pelaksana Kegiatan setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan
selesai 100%o (seratus persen), untuk:
6.21.1. Pekerjaan Konstruksi;
6.21.2. Pengadaan Jasa Lainnya yang m embutuhkan m ass

6.22. Besaran ni lai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari

6.23. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari

6.24. Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan

6.25. Jaminsn Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud, besarnya
5% (lima persen) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya.

nilai Kontrak.

kerja setelah mass pemeliharaan selesai.

Pemeliharaan atau memberikan retensi.

Sertigkat Garansi.

7. Sertiftkat Garansi
7. 1. Deism Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahlum

7.2. S ertifikat Garansi d iberikan terhadap kelaikan penggunasn Barang
hingga j angka w aktu te rtentu s esuai d engan k etentuan d e ism

7.3. S ertifikat G aransi d i terbitkan o leh P rodusen a tau p i hak , y ang
Kontrak .

ditunjuk secara sah oleh Produsen.



8. Pelak
8.1.

m elalui :

sanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
8.1.1. Pelaksanaan Pelelangan/ Seleksi d iumumkan secara terbuka

dengan m engumumkan s ecara l uas s ekurang-kurangnya

8.1.1.1. Website BLUD RSUD;
8.1.1.2. P apan pengumuman

Pengadaan harus mencsntumkan nama calon Penyedia
Barang/ Jasa yang dianggap mampu.

8.1.2. Deism hal pengumuman untuk Pelelangsn Terbatas, Panitia

8.2.

8.2.2. Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas

Pemasuksn Dokumen Penawaran
8.2.1. Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran

deism jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana
ditetapkan deism Dokumen PemiTthan.

akhir p emasukan p enawaran t i dak d apat d i terima o leh
Panida/Pejabat Pengadaan.

dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas
akhir pemasukan penawaran.

8.2.3. Penyedia Barang/Jasa dapat m engubah, m enambah

8.3. Evaluasi Penawaran
8.3.1. Dalam melakukan e valuasi penawaran, P anitia/Pejabat

Pengadaan harus berpedoman pads tata cars/kriteria yang
ditetapkan deism Dokumen Pengadaan.

Penyedia Barang/Jasa d i larang melakukan t i ndakan po st
bidding.

8.3.2. Deism evaluasi penawaran, Panitia/Pejabat Pengadasn dan

8.4.

k urangnya terdiri dari :

pemiliTian Penyedia Barang/ Jasa.

Penetapan dan Pengumuman Pemenang
8.4.1. Kelompok Kerja Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan basil

8.4.2. Kelompok Kerja Panitia/Pejabat Pengadaan mengumumkan
basil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah d i tetapkan
melalui website BLUD RSUD dan papan pengumuman resmi.

8.4.3. Pengumuman penetapan penyedia Barang/Jasa sekurang

8.4.3. 1. Pengumuman atas penetapan Penyedia
Barang/ Jasa yang dilakulum melalui
Pelelangan/ Pemilihsn Langsung/Seleksi,
diumumkan secara terbuka pada:
8.4.3.1.1. Website BLUD RSUD;
8.4.3.1.2. Papan pengumumsn.

menetapkan basil pemilihan kepada lebih dar i 1
(satuI Penyedia, jika diperlukan.

8.4.3.2. Kelompok Ke rj a Pa n i ti a Pe ngadaan da p at



8.5. S anggahsn
8.5.1. P eserta pemiTihan yang memasukan dokumen u a l ifilmsi atau

penawaran y ang m erasa d i rugikan, h ai k s ecara sendiri
maupun bersama-sama d engan p eserta la innya d apat
m engajukan sanggahan secara tertulis apabila. menemukan :
8.5.1.1. Penyimpangan terhadap ketentuan dan p rosedur

yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dan yang
telah ditetapkan deism D o kumen P engad san

Barang/ Jasa;

persaingan yang tidak sehat; dan/atau

Pengadaan dan/atau Pejabat yang berwenang
lain nya.

8.5.1.2. Adanya rekayata yang mengakibatkan tedadinya

8.5.1.3. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Panitia

8.5.5.

8.5.6.

pemenang.

8.5.2. Su rat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja Panitia
Pengadasn dan ditembuskan kepada Pejabat Pelaksana
Kegiatan, Direktur paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari
kerja u n tu k Pelelanan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan
Langsung, sedangksn u n tu k P elelangan/ S eleksi U mum
paling l ambat 5 ( l ima) h ar i k erja setelah p engumumsn

8.5.3. Ke lompok K erj a P anitia P engadaan w aj i b memberikan
jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan
Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

8.5.4. Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari
Kelompok K erj a P anitia P engadaan d apat mengsjukan
sanggahan banding kepada Direktur a tau kepada Pejabat
yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan
banding paling lambat 5 (l ima) hari kerja untuk Pelelangan
Umum/Seleksi U mum/Pelelangan Terbatas, dan p aling
lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi
Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban
sanggahan.
Peserta yang m engajukan Sanggahan Banding wajib
menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15
(hma belas) hari kerja sejak pengajusn Sanggahan Banding
untuk Pe lelangan Um u m/Seleksi Um u m/Pelelangan
Terbatas, d a n 5 (l ima) ha r i ke rj a un tu k P elelangan
Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung.
Jaminan Ssnggahan Banding ditetapksn sebessr 1% (satu
persen) dari nilai total HPS.
Sanggahsn B anding m enghentikan p roses Pelelangan/
Seleksi.

8.5 JL
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8.5.8

8.6. Pemilih
8.6.1.

8.5.9

8.5.11

8.5. 10

8.5.13

8.5.12

BLVD RSUD d apat m eminta. saran, pendapat dan
rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding kepada
LKPP.
Direktur memberikan j awaban a te s s emua s anggahan
banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima
belas) hari kerja setelah surat sanggatum banding diterima
untuk Pe lelangan Umu m /Seleksi Umum / Pe lelangan
Terbatas s erta. 5 (l ima) h ar i ke rj a un tu k P elelangan
Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung.
Deism hal sa nggahan ba nding di nyataksn , Di rektur
memerintahkan Kelompok Kerja Panitia/Pejabat Pengadaan
melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/ Jasa
ulang.
Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan salah, Direktur
memerintshkan a ger K elompok Kerja Panitia Pengadaan
melanjutkan proses Pengadaan Barang/ Jasa.
Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan benar, Jaminan
Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.
Deism h a l S anggahan B anding pads Pelelangan/Seleksi
dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding d icairkan
dan disetorkan ke kas BLVD RSUD.

an Gagal
Kelompok Ker j a Pan i t i a Pe ngadaan men yatakan
Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
8.6.1.1. J umlah peserta yang lulus kualifikasi pads proses

prakualifikasi kurang dari 3 (t iga) peserta, kecuali
pada Pelelangan Terbatas;

Penawaran un tu k P engadaan B arang/Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya k urang dar i 3 (t iga)
peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;

prakualifikasi ternyata benar;

8.6.1.2. Jumlah peserta yang m emasukan Dokumen

penawaran;

indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

8 .6.1.3. Sanggahan dar i peserta ter hadap has i l

8.6.1A. T idak ada pe nawaran ya n g lul u s ev aluasi

8 .6.1.5. D eism e valuasi penawaran di temukan bu k t i /

8 .6. 1.6. Harga penawaran te rendah te rkoreksi un t uk
Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump
Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;

Kontrak Lump Sum diatas HPS;

dari peserta teznyata benar;

8 .6.1.7. Seluruh ha rga p enawaran y ang m asuk un t uk

8.6.1.8. Sanggshan h asi l Pelelangan/Pemilihan L angsung



8.6.1.9

8.6.2. Ke lompok
apabila:
8.6.2.1.

8.6.3. Di rektur
Langsung
8 .6.3.1. D

8.6.2.3

8.6.2.5

8.6.2.7

8.6.2.9

8.6.2.2

8.6.2.4

8.6.2.8

8.6.2.6

8.6.2.1 1

8.6.2.10

8.6.1.10

Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1
dan 2, setelah d ~ eval uasi dengan sengaja
t idak hadi r de ism k lariTikasi dan / a tau pembukt ian
kua(ifikasi; atau
Pada metode dua tahap seluruh penawaran harga
yang masuk melebihi n i lai total HPS atau setelah
dilakukan negosiasi harga seluruh peserta t idak
sepakat u n tu k m enurunkan b a rge sehingga t idak
melebihi nilai total HPS.
Kerja Paniua Pengadaan menyatakan Seleksi gagal

Peserta y ang lu lus ku alifikasi p ada p roses
prakualifikasi k urang dari 5 (l ima) untuk S eleksi
Umum a tau k u rang dar i 3 ( t iga) un tuk Seleksi
Sederhana;
Jumlah peserta yang m emasukan D okumen
Penawaran k urang dsr i 3 ( t iga), j ika sebelumnya
belum pernah dilakukan prakualifikasi ulang;
Sanggahan dari peserta yang m emasukkan
Dokumen KualiTikasi terhadap basil prakua(ifikasi
dinyatakan benar;
Yidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan
deism evsluasi penawarsn;
Deism evaluasi pen awaran ditemukan
bukti / indikasi terjadi persaingsn tidak sehat;
Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1
dan 2 t idak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi
dengan a!assn yang tidak dapat diterima:
Tidak ada peserta yang menyetujui /menyepakati
hasil negosiasi teknis dan harga;
Sanggahan dari peserta yang m emasukan
penawaran t erhadap h asi l Seleksi d ar i p eserta
ternyata benar;
Penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak Harga
Satuan, Kontrak Gabungan Lump Sum, dan Harga
Satuan lebih t inggi dar i Pagu Anggaran, kecuali
yang menggunakan metode evaluasi kualitas;
Seluruh penawaran biaya yang masuk untuk
Kontrak t,ump Sum diatas Pagu Anggaran; atau
Seluruh peserta yang masuk sebagai calon defter
pendek tidak hadir deism pembuktian kualifikasL

menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan

irektur sependapat dengan Pejabat Pelaksana
Kegiatsn y ang t idak b ersedia m enandatangani
SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan
Langsung tidak sesuai dengsn Peraturan Walikota

gagal apaMa:
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melibatkan Kelompok Kerja

temyata benar;

8.6.3.5. Sanggahan dari peserta yang m emasukan

8.6.3.6. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan

8.6.3.7. Pelaksanaan Pe lelangsn/ Se leksi / Pe miTihan

8.6.3.2. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang

8.6.3.3. Panitia da n / atau P ejabat P elaksana K egiatan

8.6.3.4. Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan
sehat de is m pe laksanasn Pe lelangan/Seleksi/
Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak
berwenang;

penawaran alas kesalahan prosedur yang tercsntum
deism Dokumen Pengaduan Penyedia barang/jasa
ternyata benar;

Walikota in i ;

Langsung t i dak s esuai a tau menyimpang d ar i
Dokumen Pengadaan;

dan 2 mengundurkan diri; atau

Langsung melanggar Direktur ini.

atau

Langsung.

8.6.7. De ism h a l Pelelangan/Seleksi/Pemilihan L angsung u lang

8.6.3.8. Calon pemenang dan calon pemensng cadangan 1

8.6.3.9. Pelaksanaan Pe lelangan/ Se leksi / Pe milihan

8.6.4. D i rektur/Pejabat Pelaksana k e(paten/Pan(tie Pengadaan
dilarang me mberikan gan t i rugi ke pada pe serta
Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawarannya
ditolak at a u Pe lelangsn/Seleksi/Pemilihan La ngsung
dinyatakan gagal.

dinyatakan gaga!, make Panitia Pengadaan segera
melakukan:
8.6.5.1. Evaluasi ulang;
8.6.5.2. Penyampaian ulang Dokumen penawaran;
8.6.5.3. Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang;

8.6.5.4. Penghentian proses Pelelangan /Seleksi/ Pemilihan

8.6.6. De ism ha l Pelelangan/Seleksi ul ang j u mlah P enyedia
Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi banya 2 (dua) peserta,
proses Pelelangan/ Seleksi dilanjutkan.

jumlsh Penyedia Barang/ Jasa yang memasukkan penawaran
hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan
Langsung dilanjutksn.

Jasa yang l u lu s p r akualifikasi b anya 1 ( satu) p eserta,
Pelelangan/Seleksi u lan g dil akukan se pert i pm s es
Penunjukan Langsung.

8.6.5. De ism hal Pe lelangan/ Se leksi / PemiTihan Langsung

8.6.8. De ism hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/
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8.6.9.

8.6.10.

Deism h a l Pelelangsn/Seleksi/Pemilihsn L sngsung u lang
jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran
banya 1 ( satu) peserta, Pelelangan/ S eleksi / P ernilihan
Langsung u l an g dil akuksn se peri i hal ny a proses
Penunjukan Langsung.
Deism h a l Pelelangan/Seleksi/Pemilihan L sngsung u lang
gagal, Kelompok Kerja Panitia pengadaan dapat melakukan
Penunjukan L angsung berdasarkan p ersetujuan D i rektur,
dengsn tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efekt(fitas, dan
a kuntabilitas, dengan ketentuan :
8.6. 10. 1. Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
8.6.10.2. Menyangku t kep entingan / kes elamatsn

8.6.10.3. T idak cukup waktu u n tuk melaksanakan proses
P elelangan/ S eleksi / P emiTihsn L angsung d sn
pelaksanaan pekerj san.

masysrskat; dan

8.7. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

RSUD.

berakhir.

tidak benar; atau

Pejabat Pelaksana Kegiatan m enerbitkan SPPBJ d engan
k etentuan :
8.7.1.1. T idak ada sanggahan dari peserta;
8.7.1.2. Sanggahan dan/atau sanggahsn banding terbukti

8.7.1.3. Mass sanggah dan/atau mass ssnggah banding

Dalam hal Penyedia Barang/ Jasa yang telah rnenerima
SPPBJ mengundurkan diri dan mass penawarsnnya masih
berlaku, pengunduran dir i tersebut hanya dapat di lakukan
berdasarkan, slasan yang dapat diterima secsra obyektif oleh
Pejabat Pelaksana Kegiatsn.
Pengunduran dir i sebagsimana dimaksud, dilakutum dengan
ketentuan bshwa Jsminsn. Penawaran peserta lelang yang
bersangkutan d icairkan ds n d isetorkan pads Kas B LVD

Dalam ha l Penyedia Barang/Jasa yang d i tunjuk sebagai
pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengsn alasan yang
t idak dapat diterima dan mass penawarsnnya masih berlaku :
8.7.4.1. Jsminan Penawsran yang bersangkutan dicairkan

8.7 4.2. Penyedia Bsrsng/Jasa dikenakan ssnksi berupa
larangan untuk me ngikuti kegiatan Pen gad san
Barang/ Jasa di BLVD RSUD selama 2 (dua) tshun.

D eism hal t i dak te rdapat sanggahan, S PPBJ ha r us
diterbitkan p a l ing l ambat 6 (enam) h ar i k e rj a s etelah
pengumuman penetapan pemenang dsn segera disampaikan
kepada pemenang yang bersangkutan.

dan disetorkan pads Kas BLUD RSUD; dan



8.7.6. Deism hal terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua
sanggahan Banding dijawab, dsn segera disampsikan kepada
pemenang.

Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6
(enam) hari kerja untuk Pelelangan Umum dan paling lambat
4 (empat) h ar i k erja u n tu k Pelelangan Sederhana d an
Pemilihan Langsung setelah Sanggahan dijawab, dan segera
disampaikan kepada pemenang.

diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelsh Kelompok
Kerja Panitia Pengadaan menyampaikan Barite Acara Basil
Seleksi kepada Pejabat Pelakssna Kegiatan.

8.8. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

8.7.7. De ism ha l te rdapat S anggahan te tap i ti dak te rdapat

8.7.8. P enerbitan SPPBJ u n tuk Seleksi Jasa Konsultansi h arus

8.8.4. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak

8.8.2. Pensndatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

8.8.3. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia

8.8. 1. Pejabat Pe laksana Ke giatan me nyempurnakan
rancangsn Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa un tuk
ditandatangani.

dilakukan setelah RBA ditetapkan.

Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan
paling lambat 14 (empat bales) hari kerja terhitung
sejak diterbitkannya SPPBJ.

Pen gadaan Barang/ Jasa ates nam e P enyedia
Barang/ Jasa ad alsh Di rektu r ya n g di sebutkan
namanya d e ism Ak t a P endirian/Anggaran D asar
Penyedia Barsng/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

tidak d i sebutkan d e ism A k t a Pendirian/Anggarsn
Dasar sebagaimana dimaksud, dapat menandatangani
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak
tersebut adalah pengurus /karyawan BLVD RSUD
y ang b erstatus s ebagai t enaga k erja te tap d a n
mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang
sah dari Direktur atau pihak yang s a h be rdasarkan
A kta Pen d ir ian/Anggaran Dasar untuk
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa.

8.8.5. Pihak lain yang bukan Direktur atau yang namanya

9. Pelaksanaan Kontrsk
9. 1. Perubahan Kontrak

9.1.1. Deism hsl terdapat perbedaan antara kondisi lapangan peda
seat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesiTikasi teknis
yang di tentukan deism Dokumen Kontrsk , Pejabat Pelakssna
Kegiatan bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan
p erubahan Kontrak yang meliputi :
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9.2. U ang
9.2.1

9.1.2

9.1.3

9.1.5

9.1.4

tercantum deism Kontrak;

kebutuhan lapangan; atau

barang/material; dan/atau

pelaksanaan Pengadasn Barang/Jasa.

9.1.1.1. Menambah atau mengursngi volume pekerjaan yang

9. 1. 1.2. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
9.1.1.3. M engubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan

9.1.1.4. M engubah jadwal pelaksanaan.
Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud, berlaku u n tuk
pekerjaan yang men ~ Kon trak H arga Satuan a tau
bagian p ekerj san y ang m enggunakan h arga satuan d a r i
Kontrak Gabungan Lump Sum dan harga Satuan.
Pekerjaan ta mbah s ebagaimana di maksud di laksanakan
d engan ketentuan :
9.1.3.1. T idak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang

9.1.3.2. Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
Penyedia B arang/ Jasa d i larang m engalihkan p elaksanaan
pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub
kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama
kepada penyedia Barang/ Jasa spesialis.
Pelanggaran alas ketentuan sebagaimana dimaksud, Penyedia
Barsng/ Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan
besarnya sesuai dengan ketentuan ac~ a dia tu r deism
Dokumen Kontrak.
Perubahan kontrak yang disebabkan masalsh administrasi,
dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja.
Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/ Jasa
u ntuk :
9.2.1.1. Mobilisasi alas dan tenaga kerja-,
9.2.1.2. Pembayaran uang tends jadi kepada pemasok

9 .2.1.3. Persiapan te k ni s la i n ya n g di perluksn ha g i

Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa
d engan ketentuan sebagai berikut :

9.2.2.1. Pejabat Pelaksana K egiatan m enyetuju i R encana
Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia
Barang/ Jasa;

paling t inggi 30% (tiga puluh persen) dari n i lai
Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa;

Konsultansi, uang muka dapat diberikan paling tinggi
20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak Pengadaan
Barang/ Jasa;

9.2.2.2. Untuk U saha Kecil , u ang m uka d apat d iberikan

tercantum deism peijanjian/Kontrak awal; dan

9.2.2.3. Untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa



9.2.4

9.2.7

9.2.8

9.2.3

9.2.6

d iberikan :

pekerj san (terrain); atau

pekerjaan.

nilai Kontrak

tahun pertama; atau

9.2.2.4. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat

9.2.2.4.1. 204a (dua p u luh p erson) d ar i K ontrak

9 .2.2.4.2. 15% (lim a be las pe rsen) dar i

Uang M uka yang telah diberikan kepada Penyedia
B arang/ Jasa, har us se gera dip ergunakan untu k
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan
Uang M uk a y an g t e lah m endapat p ersetujuan Pejabat
Pelaksana Kegiatsn.
Nilai Jaminsn Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi
secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi
pekerjaan.
Pembayaran p r estasi p ekerjaan d apat di berikan d a lam
bentuk:
9.2.5.1. Pembayaran bulanan;
9.2.5.2. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian

9.2.5.3. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian

Pembayaran pr estasi ke rj a di berikan kepada P enyedia
Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang
Muka, dan denda apabila ada, serta pajak.
Permintaan pembayaran kepada Pejabat Pelaksana Ke(patan
untuk Kontrak yang menggunatum sub kontrak, harus
dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor
sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
Pembayarsn bu lanan/ termin u n tuk p ekerjaan Konstruksi,
dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk
peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil
pekerjaan y an g a kan di serahterimakan, s esuai d engan
ketentuan yang terdapat deism Kontrak.
Pejabat Pelaksana Kegiatan menahan sebagian pembayaran
prestasi pekerjasn sebagai u ang r etensi u n tuk J aminan
Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang
membutuhkan mass pemeliharaan.

9.2.9

9.3. PelaksanaanKontrak untuk Pengadaan Bsrsng/Jasa deism Keadaan

slam keadaan tertentu, Penunjukan Lang sung untuk
pekerjaan penanggubmgan bencana slam dilaksanakan
s ebagai berikut :
9.3.1.1. Pejabat Pelaksana Kegiatan m enerbitkan SPMK

setelah mendapat persetujuan dar i D i rektur d an
salinan per nyataan ben cana slam dar i
pihak/ instansi yang berwenang sesusi k etentuan
peraturan perundang-undangan;

Tertentu.
9 .3.1. D

72



9.3.1.2. Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama
antara Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Penyedia
Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi

pengadaan dapat dilakukan secara simultan.
9.4. Pemutusan Kontrak.

secara sepihak apabila :
9.4. 1. P ejabat Pelaksana Kegiatan d apat m emutuskan K ontrak

9A.1.1. Kebutuhan bs rang/jasa ti dak da pa t di t unda

9.4.1.2. B erdasarkan penelitian Pejabat Pelaksana Kegiatan,
Penyedia Barang/ Jasa tidak akan mampu
menyelesaikan k eseluruhan p ekerjaan w alaupun
diberikan k esempatan sampai d engan 5 0 ( l ima
puluh) h ar i ka lendar s ejak masa b erakhimya
pelaksanaan pe kerjaan untu k me nyelesaikan
pekerjaan;

pekerjaan sampai dengan 50 ( l ima pu luh) h a r i
kalender s ejak mesa b erakhirnya p elaksanaan
pekerjaan, P enyedia Ba rang/jasa t i dak da pat
menyelesaikan pekerjaan;

melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya d e ism j a ngka waktu yan g te lah
ditetapkan;

kecurangan d a n /atau p emalsuan d e ism p roses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau

dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan
sehat deism pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

melebihi batas berakhirnya kontrak;

9A.1.3. Setelah di berikan ke sempatan me nyelesaikan

9.4.1.4. Penyedia B arang/Jasa l a lai /cidera j anj i de ism

9.4.1.5. Penyedia Barang/Jasa terbukt i m elakukan KKN,

9.4. 1.6. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur,

9.4.2. De ism hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan
Penyedia Barang/ Jasa:
9.4.2.1. J aminsn Pelaksanaan dicairkan;
9A.2.2. S isa U ang M uka h arus d i lunasi o leh p enyedia

Barang/ Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
9.4.2.3. Penyedia Barang/ Jasa m em bayar Benda

9.4.2.4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan deism Defter
keterlsmbatan; dan

Hitam.
9.5. Penyelesaian Perselisihan

9.5.1. Deism hal terjadi perselisihan antara para pihak deism
Penyediaan B arang/ Jasa BLVD R SUD, p ara p ihak
terlebih dahulu m enyelesaikan p erselisihan t ersebut
melalui musyawarah untuk mufakat.
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9.5.2. Dalam ha l p enyelesaian p erselisihsn s ebagaimana
dimaksud t i dak t ercapai, penyelesaian p erselisihan
tersebut d apat d i lakukan m elslu i a r b i t rase, a l ternatif

penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundsng-undangan.

9.6. S erah
9.6.1.

9.6.3

9.6.5

9.6.6

9.6.4

9.6.7

Anggaran.

Terima Pekerj san
Setelah p ekerjaan selesai 100% (seratus p ersen) sesuai
dengsn k e tentuan y an g t e r tuang de ism K on trak , Penyedia
Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada
D irektur me lalu i Pejabat Pe laksana Kegiatan unt u k
penyerahksn Pekerjaan.
Direktur menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjasn
untuk melakukan penilaian terhadap basil pekerjaan yang
telah diselesaikan.
Apabila te rdapat ke kurangan de ism ba si l pekerjaaan
sebagaimana d i maksud, P anitia/Pejabat P enerima H asil
Pekerjaan mel a lu i Pe j aba t Pel aksana Ke(datan
memerintahkan Penyedia B s rang/ Jasa u n tu k m emperbaik i
dan/atau melengkapi kekurangsn pekerjaan sebagaimana
yang disyaratkan deism Kontrak.
Panitia/Pejabat Penerima Ha si l Pe kerjaan me nerima
penyerahan p ekerjaan s etelah s eluruh ha si l pekerjaan
dilaksanaksn sesuai dengan ketentuan Kontrak.
Khusus Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya.
9.6.5.1. Penyedia Pekerjaan Ko nstruksi/Jasa La innya

melakukan pemeliharasn at a s basi l pekerjaan
selama m asa y ang d i tetapksn d e ism K ontrak,
s ehingga k o n d isinya t e ta p se pert i pa d a sa a t
penyerahan pekerj san;

permanen selama 6 (enam) bulan, sedsngkan untuk
pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan

9.6.5.3. Mass pemeliharaan da pa t me lampaui Ta hun

Setelah mass pemeliharaan sebagaimana dimaksud berakhir,
Pejabat Pe laksana Kegiatan me ngembalikan j a m inan
Pemeliharasn / usng retensi kepada Penyedia Barang / Jasa.
Khusus Pengadaan Barang, mass garansi diberlakukan
sesuai kesepakatan para pihak deism Kontrak.
Penyedia Barsng/Jasa menandatangani Berita Acara Serah
Terima Akhir Pekerjaan pada seat proses Serah terima akhir
(Final Hand Ovel).
Penyedia Barang/Jasa yang t idak menandatangani Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud
dimasukkan datam Defter Hitam.

9.6.5.2. M ass pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan

9.6.8
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BAB VII
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengendalian.
BLVD RSUD dilarang melakukan pungutan deism bentuk apapun deism
pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

2. Pengawasan.
Direktur w aj i b m elakukan p engawasan t erhadap Pejabat Pelaksana
Kegiatan dan Panitia/Pejabat Pengadaan.

s anksi adalah :

3. Sanksi
3.1. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan

3.1.1. Berusaha me mpengaruh i Pa n i ti a Pe ngadaan/ Pe jabat
Pengadaan/pihak lain yang berwenang deism bentuk dan cara
apapun, haik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi
keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan
prosedur yang tela h dit etapkan dei s m Dok umen
Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan;

untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi / menghambat
/ m emperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat
dan/atau merugikan orang lain;

keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Pengadaan Barang/ Jasa yang ditentukan deism Dokumen
Pengadaan;

atau mengundurkan d i r i d ar i p elaksanaan Kontrak dengan
alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak
dapat diterima oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;

secara bertanggung j awab.

3.1.4. Mengundurkan dir i setelah bates akhir pemasukan penawaran

3.1.2. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain

3.1.3. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau

3.1.5. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak

3.2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1., dikenakan sanksi
berupa:
3.2.1. Sanksi administratif BLUD RSUD;
3.2.2. Sanksi pencantuman deism Defter Hitam;
3.2.3. Gugatan secara perdata; dsn/atau
3.2.4. Pelaporan secara pidana kepada pihak benwenang.

Pelaksana Kegiatan/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan sesuai dengan
ketentuan.

3.3. Pemberian s anksi s ebagaimana d i maksud, d i lakukan o leh P ejabat
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hari keterlambatan.

3.7. Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan deism

3.6. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan deism proses Pengadaan

3.9. Deism ha l terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi

3.5. Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan ates informasi yang disampaikan

3.4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Direktur setelah
mendapat masukan da ri Pe j abat Pe laksana Ke giatan/Panitia
Pengadaan/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan .

Penyedia B arang/Jasa, d ikenakan s anksi p embatalan s ebagai c alon
pemenang, d imasukkan deism Daftar H i tam, dan j aminan Pengadaan
Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas BLVD RSUD.

Barang/ Jasa, maka Panitia Pengadaan
3.6.1. Dikenakan sanksi administrasi;
3.6.2. Dituntut ganti rugi; dan/atau
3.6.3. Dilaporkan secara pidana.

jangka waktu sebagaimana ditetapkan deism Kontrak karena kesalahan
Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 /1 000
(satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap

3.8. Konsultan perencana yang t idak cermat dan mengakibatkan kerugian
BLUD RSUD. dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali
perencanaan dengan bebsn biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan
atau runtutan ganti rugi.

diberikan kepada anggota Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan
perUndang-Undsngan

Barang/ Jasa yang dikenakan sanksi.

dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada BLVD RSUD.

3.10. BLVD RSUD membuat Defter H i tam, yang memuat identitas Penyedia

3.11. Defter Hitam sebagaimana dimaksud, memuat Penyedia Barang/Jasa yang



BAB VIII
PENUTUP

Rumusan penilaian k inerja penyedia barang/jasa diatur lebih lanju t dalam
Keputusan Direktur.

Kontrak/perjanjian p engadaan b arang/jasa y an g s edsng b erjalan te tap
mengikuti ketentuan sebelumnya.

WALIKOTA MATARAM,

8 H. A R AB DUH
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