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KEPUTUSAN  DIREKSI  PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

 

            NOMOR :  HK.569/01/02/01/API-18 

Tentang 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR HK:569/09/25/01/API-17 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

 DI LINGKUNGAN PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

 

 

DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

 

Menimbang : 1. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 

ketertiban pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka dipandang 

perlu untuk menetapkan ketentuan pokok dan tata cara pengadaan 

barang/jasa untuk kepentingan perusahaan; 

  2. bahwa untuk pelaksanaan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu 

diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi;  

  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana terakhir kali 

diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 2000; 

  3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 

PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengadaan Barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara 

sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha 

Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 

PER-05/MBU/2008; 

  4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor AHU-19255.40.10 Tahun 2014 tanggal 4 

Agustus 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan 

Terbatas PT Akses Pelabuhan Indonesia; 

  5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Akses Pelabuhan Indonesia 

Nomor 29 tertanggal 24 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Ny. 

Yulianti Irawati, S.H., M.Kn. Notaris Pengganti dari Nur 

Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa Notaris di Jakarta; 
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  6. Keputusan Direksi PT. Akses Pelabuhan Indonesia nomor : 

HK.569/11/31/01/API-17 tanggal 1 Nopember 2017 tentang 

Penyempurnaan Struktur Organisasi Di Lingkungan PT. Akses 

Pelabuhan Indonesia. 

  7. Keputusan Direksi PT. Akses Pelabuhan Indonesia nomor : 

HK.569/09/25/01/API-17 tanggal 4 September 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan 

PT. Akses Pelabuhan Indonesia. 

 

MEMUTUSKAN 

    

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR HK:569/09/25/01/API-17 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN 

BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PT AKSES PELABUHAN 

INDONESIA  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Definisi  
 

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah adalah pemerintah Negara Republik Indonesia; 

2. Perusahaan adalah PT Akses Pelabuhan Indonesia; 

3. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; 

4. Anak Perusahaan BUMN adalah :  

a. Perusahaan yang Sahamnya minimum 90% (sembilan puluh persen) dimiliki oleh  

BUMN;  

b. Perusahaan Patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan Saham BUMN 

minimum 90% (sembilan puluh persern);  

5. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah Perusahaan yang Sahamnya minimum 90% 

(sembilan puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak 

Perusahaan BUMN atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN; 

6. RKAP adalah rencana kerja dan anggaran Perusahaan tahunan yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar; 
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7. Pengendali Anggaran adalah Direktur Keuangan dan SDM atau Manajer Keuangan 

sesuai dengan kewenangannya yang dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa mempunyai 

kewenangan untuk melakukan kontrol atas penggunaan  anggaran, baik yang tercantum 

maupun tidak tercantum dalam RKAP; 

8. Pengguna Anggaran adalah Direktur Terkait atau Manajer Terkait atau staf terkait 

sesuai kewenangannya yang disebutkan dalam Pasal 7 Keputusan ini yang dalam 

kegiatan pengadaan Barang/Jasa merupakan Pengguna Anggaran yang bertanggung 

jawab atas penyiapan Dokumen Teknis, pengawasan pelaksanaan pengadaan dan 

penerimaan Barang/Jasa; 

9. Pejabat Berwenang adalah Direktur Utama atau Direktur Terkait atau Manajer Terkait 

sesuai kewenangannya yang disebutkan dalam Pasal 7 yang dalam kegiatan pengadaan 

Barang/Jasa merupakan Pejabat Berwenang yang mempunyai kewenangan untuk 

menetapkan Harga Perkiraan Sendiri ("HPS"), penetapan pemenang dan 

menandatangani Kontrak;  

10. Direksi adalah Direktur Utama Perusahaan atau Direktur lainnya;  

11. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan;  

12. Direktur Keuangan dan SDM adalah Direktur Keuangan dan SDM Perusahaan; 

13. Direktur Terkait adalah setiap Direktur Perusahaan selain Direktur Utama dan Direktur 

Keuangan dan SDM; 

14. Manajer Keuangan adalah karyawan Perusahaan yang diangkat sebagai manajer yang 

menangani permasalahan keuangan dan umum Perusahaan;  

15. Manajer Terkait adalah karyawan Perusahaan yang diangkat sebagai manajer atau 

asisten manajer yang langsung di bawah Direktur selain Manajer Keuangan dan Umum;   

16. Panitia Pengadaan adalah tim adhoc yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur 

Utama yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan proses pengadaan 

Barang/Jasa dengan metode Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan 

Langsung atau Penunjukan Langsung dengan keanggotaan dari internal Perusahaan dan 

dapat ditambah keanggotaan dari perusahaan dalam grup PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) sesuai dengan kebutuhan; 

17. Unsur Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengguna Anggaran, Pengendali Anggaran, 

Panitia Pengadaan dan Pejabat Berwenang yang masing-masing mempunyai tugas dan 

kewenangan sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini; 

18. Peserta Lelang adalah badan hukum atau perorangan yang mengikuti seleksi dalam 

kegiatan pengadaan, baik dengan metode Pelelangan Umum maupun Pelelangan 

Terbatas; 

19. Peserta Pemilihan Langsung adalah badan hukum atau perorangan yang mengikuti 

seleksi dalam kegiatan Pemilihan Langsung; 

20. Peserta Internasional adalah Penyedia Barang/Jasa yang badan hukumnya tidak 

didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang bermaksud untuk menyediakan 

Barang/Jasa yang diperlukan oleh Perusahaan. 
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21. Barang/Jasa adalah barang atau jasa baik berupa Jasa Konstruksi maupun jasa non 

konstruksi, yang diperlukan oleh Perusahaan yang diadakan menggunakan anggaran 

Perusahaan baik bersifat investasi (Capex atau Capital Expenditure) maupun biaya 

dalam rangka operasional Perusahaan (Opex atau Operational Expenditure); 

22. Anggaran Pekerjaan adalah besaran anggaran dari suatu pekerjaan tidak termasuk PPN 

yang tercantum dalam RKAP atau besaran anggaran suatu pekerjaan yang disetujui oleh 

Direksi dan/atau Komisaris untuk pekerjaan mendesak dan tidak tercantum dalam 

RKAP;  

23. PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai; 

24. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berupa jasa konsultansi kontruksi (yang meliputi 

pekerjaan perencanaan dan/atau pengawasan), pekerjaan konstruksi dan pekerjaan 

konstruksi terintegrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan jasa non 

konstruksi adalah segala jasa selain Jasa Konstruksi; 

25. Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana pekerjaan adalah badan hukum (termasuk 

BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN atau Peserta 

Internasional) atau orang perorangan yang mempunyai kesanggupan dan kewenangan 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menyediakan Barang/Jasa yang 

diperlukan oleh Perusahaan; 

26. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu 

diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware); 

27. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan 

keterampilan (skillware) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia 

usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan selain jasa konsultsi 

dan jasa konstruksi; 

28. Metode Pengadaan adalah proses administrasi dalam rangka pengadaan Barang/Jasa 

yang terdiri dari Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, 

Penunjukan Langsung dan Pembelian Langsung; 

29. Pelelangan Umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan 

pengumuman melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan 

pengumuman dan/atau website Perusahaan sehingga masyarakat luas dunia usaha yang 

berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya; 

30. Pelelangan Terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh 

Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan telah lulus Prakualifikasi dan jumlahnya diyakini 

terbatas dengan pengumuman melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media 

cetak dan papan pengumuman dan/atau website Perusahaan sehingga masyarakat luas 

dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya; 

31. Prakualifikasi adalah seleksi awal Penyedia Barang/Jasa yang pesertanya diperoleh dari 

pengumuman secara terbuka melalui media massa cetak dan papan pengumuman 

dan/atau website Perusahaan untuk memperoleh daftar pendek atau "Short List" 

Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kriteria tertentu dalam Pelelangan Terbatas; 
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32. Pemilihan Langsung adalah pengadaan Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan Umum 

atau Pelelangan Terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 

3 (tiga) penawar dari Penyedia Barang/Jasa dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari segi 

teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat 

dipertanggungjawabkan; 

33. Penunjukan Langsung adalah pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan tanpa melalui 

Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, atau Pemilihan Langsung yang dilakukan 

hanya terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dengan cara melakukan negosiasi baik 

dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis 

dapat dipertanggungjawabkan; 

34. Pengadaan Langsung adalah pengadaan Barang/Jasa non konstruksi yang dilakukan 

dengan cara menyampaikan penawaran pekerjaan kepada satu calon Penyedia 

Barang/Jasa dan melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga 

diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan; 

35. Pembelian Langsung adalah pengadaan barang dengan cara pembelian langsung ke 

toko/Penyedia Barang dengan menerbitkan Purchase Order (PO); 

36. Dokumen Teknis adalah dokumen yang tanggung jawab teknis penyiapannya ada pada 

Pengguna Anggaran yang terdiri dari gambar perencanaan (kalau diperlukan), Rencana 

Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS; 

37. Dokumen Administrasi adalah dokumen yang berisi syarat-syarat Pelelangan Umum/ 

Pelelangan Terbatas/Pemilihan Langsung dan pedoman kelengkapan administrasi/teknis 

Dokumen Penawaran yang di dalamnya juga tercantum jenis Kontrak yang akan 

digunakan. Dokumen Administrasi dalam setiap kegiatan pengadaan disiapkan oleh 

Panitia Pengadaan dengan sepengetahuan Pengguna Anggaran; 

38. Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen yang berisi seluruh persyaratan administrasi 

dan syarat-syarat yang diberikan oleh Panitia Pengadaan dan diserahkan peserta 

Prakualifikasi; 

39. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang berisi Dokumen Administrasi dan 

Dokumen Teknis yang diberikan oleh Panitia Pengadaan kepada peserta Pelelangan 

Umum atau Pelelangan Terbatas atau Pemilihan Langsung; 

40. Dokumen Rencana Pengadaan adalah satu set dokumen yang berisi Dokumen 

Pengadaan, metode dan Kriteria Evaluasi, jadwal kegiatan pengadaan dan panduan 

Negosiasi; 

41. Dokumen Penawaran adalah proposal yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam 

proses pengadaan yang penyampaiannya dapat menggunakan Sistem Dua Sampul atau 

Sistem Satu Sampul sesuai yang ditentukan dalam Dokumen Administrasi; 

42. Proposal Prakualifikasi adalah proposal yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa 

pada tahap Prakualifikasi dalam Pelelangan Terbatas sebagaimana yang ditentukan 

dalam Dokumen Prakualifikasi; 

43. Pakta Integritas adalah pernyataan atau komitmen yang ditanda tangani bersama antara 

Pejabat Berwenang, Pengguna Anggaran, Panitia Pengadaan (dalam format terlampir 

dalam Lampiran VI Keputusan ini) dan Peserta Lelang, Peserta Pemilihan Langsung 

atau Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk langsung (dalam format terlampir dalam 
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Lampiran VII Keputusan ini) untuk mematuhi ketentuan mengenai etika dalam kegiatan 

pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Keputusan ini;  

44. Sistem Dua Sampul adalah cara penyajian Dokumen Penawaran yang disampaikan 

secara terpisah dalam dua sampul. Sampul pertama berisi pemenuhan persyaratan 

Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis sedang sampul kedua berisi proposal 

harga. Kedua sampul dimasukkan dalam satu sampul dan disampaikan sekaligus. 

Sedangkan evaluasi oleh Panitia Pengadaan dilakukan secara bertahap, yaitu evaluasi 

sampul pertama dilanjutkan evaluasi sampul kedua bagi peserta Lelang yang lulus 

evaluasi sampul pertama; 

45. Sistem Satu Sampul adalah cara penyajian Dokumen Penawaran yang disampaikan 

dalam satu sampul yang berisi pemenuhan persyaratan Dokumen Administrasi dan 

Dokumen Teknis serta proposal harga. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen 

Administrasi, Dokumen Teknis dan proposal harga secara bersamaan; 

46. Kriteria Evaluasi adalah kriteria yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dan Pengguna 

Anggaran yang akan digunakan sebagai pedoman evaluasi dalam kegiatan pengadaan 

Barang/Jasa; 

47. Metode Evaluasi adalah cara evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pengadaan yang 

terdiri dari Sistem Gugur, Sistem Merit Point dan Sistem Passing Grade; 

48. Sistem Gugur adalah evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pengadaan yang syarat 

pemenuhan kriterianya adalah mutlak dimana Peserta Lelang atau Peserta Pemilihan 

Langsung yang tidak memenuhi satu saja kriteria dari beberapa yang dipersyaratkan 

dinyatakan gugur; 

49. Sistem Merit Point adalah evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pengadaan yang 

syarat pemenuhan kriterianya tidak mutlak melainkan dengan cara memberikan nilai 

berdasarkan Kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan;  

50. Sistem Passing Grade atau persyaratan lolos adalah nilai minimal tertentu dari 

penjumlahan nilai dalam Evaluasi Sistem Merit Point yang disyaratkan dalam Kriteria 

Evaluasi yang apabila Peserta Lelang atau Peserta Pemilihan Langsung tidak mencapai 

syarat tersebut dinyatakan gugur;  

51. Evaluasi Akhir adalah gabungan dari evaluasi Sistem Gugur dan evaluasi Sistem Merit 

Point untuk menyusun ranking dan daftar Peserta Lelang atau Peserta Pemilihan 

Langsung yang memenuhi syarat (Short List) untuk selanjutnya dilakukan negosiasi 

berdasarkan urutan dalam Short List sampai diperoleh Pemenang Lelang; 

52. Negosiasi  meliputi negosiasi harga dan atau negosiasi teknis yang dilakukan oleh 

Panitia Pengadaan atau Panitia Pengadaan dan Pengguna Anggaran dengan Peserta 

Lelang atau Peserta Pemilihan Langsung yang masuk dalam Short List dengan prioritas 

peserta urutan/ranking pertama untuk mendapatkan kondisi yang paling menguntungkan 

kepada Perusahaan baik dari segi keuangan maupun segi teknis tanpa merugikan Peserta 

Lelang atau Peserta Pemilihan Langsung berdasarkan panduan Negosiasi; 

53. Short List adalah daftar Peserta Lelang atau Peserta Pemilihan Langsung yang 

memenuhi Passing Grade dalam Evaluasi Akhir yang akan diberikan kesempatan untuk 

Negosiasi sampai diperoleh Pemenang Lelang;   
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54. Masa Sanggah adalah masa dimana Peserta Lelang atau Peserta Pemilihan Langsung 

dapat melakukan sanggahan atas pengumuman hasil Pelelangan Umum, Pelelangan 

Terbatas atau Pemilihan Langsung yang ditetapkan selambatnya 4 (empat) hari kerja 

sejak dilakukannya pengumuman terkait oleh Perusahaan;  

55. Pemenang Lelang adalah  Peserta Lelang di dalam Short List yang mencapai 

kesepakatan di dalam Negosiasi dan telah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang; 

56. 

 

Pemenang Pemilihan Langsung adalah Peserta Pemilihan Langsung di dalam Short 

List yang mencapai kesepakatan di dalam Negosiasi dan telah ditetapkan oleh Pejabat 

Berwenang; 

57. Jaminan Penawaran adalah  sejumlah uang dalam bentuk garansi bank atau transfer ke 

rekening bank yang ditentukan oleh Perusahaan yang besarnya diatur di dalam 

Dokumen Administrasi yang harus disertakan oleh Peserta Lelang dalam Dokumen 

Penawaran Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas atau oleh Peserta Pemilihan 

Langsung dalam Dokumen Penawaran Pemilihan Langsung;  

58. 

 

Jaminan Sanggah adalah  sejumlah uang yang besarnya ditentukan di dalam Dokumen 

Administrasi yang harus dibayarkan oleh Peserta Lelang atau Peserta Pemilihan 

Langsung yang melakukan sanggahan (penyanggah) atas kegiatan Pelelangan Umum 

atau Pelelangan Terbatas atau Pemilihan Langsung yang dimaksudkan agar Peserta 

Lelang atau Peserta Pemilihan Langsung melakukan sanggahan dengan itikad baik dan 

penuh tanggung jawab; 

59. Jaminan Pelaksanaan adalah  sejumlah uang dalam bentuk garansi bank atau transfer 

ke rekening bank Perusahaan yang besarnya diatur di dalam Dokumen Administrasi 

yang harus diserahkan oleh pelaksana pekerjaan kepada Perusahaan sebelum 

ditandatanganinya Kontrak; 

60. Jaminan Uang Muka  adalah  sejumlah uang dalam bentuk garansi bank atau yang 

besarnya diatur di dalam Kontrak yang harus diserahkan oleh pelaksana pekerjaan 

kepada Perusahaan untuk Kontrak yang memberlakukan pembayaran dimuka; 

61. Asuransi Barang/Jasa adalah asuransi terhadap Barang/Jasa, baik barang atau jasa 

yang merupakan produk yang menjadi obyek Kontrak atau barang, atau peralatan atau 

Sumber Daya Manusia yang digunakan dalam proses menghasilkan produk yang 

menjadi obyek Kontrak. Asuransi ini meliputi (namun tidak terbatas pada) asuransi 

professional indemnity dalam pekerjaan jasa konsultan. Ada atau tidaknya kewajiban 

Penyedia Barang/Jasa atas asuransi ini diatur di dalam Kontrak; 

62. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan adalah  surat yang dikeluarkan Perusahaan 

dan ditandatangani oleh Pejabat Berwenang kepada Pemenang Lelang atau Pemenang 

Pemilihan Langsung atau Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk langsung yang dapat 

digunakan sebagai dasar oleh Pemenang Lelang atau Pemenang Pemilihan Langsung 

atau Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk langsung untuk memulai pekerjaan sebelum 

Kontrak ditandatangani bersama;  

63. Kontrak adalah ikatan hak dan kewajiban antara Perusahaan dengan Penyedia 

Barang/Jasa yang berlaku selama pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhirnya 

kontrak yang syarat-syaratnya tertuang di dalamnya;  
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 Pasal 2 

Maksud dan Tujuan 
 

(1) Maksud diterbitkannya Keputusan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi 

pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan dan menjamin 

tercapainya penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel serta terciptanya 

tertib administrasi. 

(2) Tujuan diberlakukan Keputusan ini adalah agar pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan Barang/Jasa yang paling 

menguntungkan Perusahaan dalam arti wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik 

harga, waktu, volume, jenis dan kualitas tertentu yang dipersyaratkan. 

 
 Pasal 3 

Ruang Lingkup 

 

(1) Keputusan ini mengatur prosedur pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan 

yang bersumber dari anggaran Perusahaan. 

(2) Pengaturan meliputi kriteria pemilihan Metode Pengadaan, pembagian tugas dan 

kewenangan Unsur Pengadaan Barang/Jasa dan prosedur pengadaan Barang/Jasa. 

 
 Pasal 4 

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: 

1.  Efisien, berarti pengadaan Barang/Jasa  harus  diusahakan  untuk  mendapatkan hasil 

yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan 

kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga 

terendah; 

2.  Efektif, berarti pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah 

ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan  sasaran yang 

ditetapkan; 

3.  Kompetitif, berarti pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa 

yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara 

Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan 

ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 

4.  Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/Jasa, 

termasuk syarat teknis administrasi pengadaan sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia 

Barang/Jasa yang berminat; 

5.  Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia 

Barang/Jasa yang memenuhi syarat; 

6.  Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga 

menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. 
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 Pasal 5 

Etika 

 

Pejabat Berwenang, Pengguna Anggaran, Peserta Lelang, Peserta Pemilihan Langsung, 

Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk langsung dan Panitia Pengadaan dalam pelaksanaan 

pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: 

(1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran 

kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa; 

(2) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan 

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa; 

(3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan 

menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat; 

(4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan 

kesepakatan para pihak; 

(5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang 

terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan 

Barang/Jasa (conflict of interest); 

(6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Perusahaan 

dalam pengadaan Barang/Jasa; 

(7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan kolusi dengan tujuan untuk 

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung 

merugikan Perusahaan; 

(8) Tidak meminta, menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi 

atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada atau dari siapapun yang 

diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa; 

(9) Setiap anggota Panitia Pengadaan terikat untuk menjaga kerahasiaan proses pengadaan 

Barang/Jasa yang berlangsung. 

 Pasal 6 

Batasan Nilai Pengadaan 

 

Batasan nilai pengadaan diatur sebagai berikut :   

(1) Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas wajib dilakukan untuk : 

a.  seluruh pengadaan Jasa Konstruksi; 

b. pengadaan Barang/Jasa non konstruksi dengan Anggaran Pekerjaan lebih dari Rp. 

5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);  

(2) Pemilihan Langsung dapat dilakukan untuk pengadaan Barang/Jasa non konstruksi 

dengan Anggaran Pekerjaan sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);  
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(3) Pengadaan Langsung dapat dilakukan untuk pengadaan Barang/Jasa non konstruksi 

dengan Anggaran Pekerjaan sampai dengan Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah);  

(4) Pembelian Langsung dapat dilakukan untuk pengadaan Barang/Jasa non konstruksi 

dengan nilai  sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah).  

 
 Pasal 7 

Batasan Kewenangan 

 

Batasan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Berwenang diatur 

sebagai berikut : 

(1) Untuk Pelelangan Umum maupun Pelelangan Terbatas dengan Anggaran Pekerjaan 

lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), Pengguna Anggaran adalah 

Direktur Terkait dan Pejabat Berwenang adalah Direktur Utama; 

(2) Untuk Pelelangan Umum maupun Pelelangan Terbatas dengan Anggaran Pekerjaan 

sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), Pengguna Anggaran adalah 

Manajer Terkait dan Pejabat Berwenang adalah Direktur Terkait; 

(3) Untuk Pemilihan Langsung dengan Anggaran Pekerjaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,- 

(satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), Pengguna 

Anggaran adalah Direktur Terkait dan Pejabat Berwenang adalah Direktur Utama; 

(4) Untuk Pemilihan Langsung dengan Anggaran Pekerjaan sampai dengan Rp. 

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Pengguna Anggaran adalah Direktur Terkait dan 

Pejabat Berwenang adalah Direktur Utama; 

(5) Untuk Penunjukan Langsung dengan Anggaran Pekerjaan lebih dari Rp. 250.000.000,- 

(dua ratus lima puluh juta Rupiah) Pengguna Anggaran adalah Direktur Terkait dan 

Pejabat Berwenang adalah Direktur Utama; 

(6) Untuk Penunjukan Langsung dengan Anggaran Pekerjaan sampai dengan Rp. 

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) Pengguna Anggaran adalah Manajer 

Terkait dan Pejabat Berwenang adalah Direktur Terkait; 

(7) Untuk Pengadaan Langsung dengan Anggaran Pekerjaan lebih dari Rp. 250.000.000,- 

(dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima 

puluh juta Rupiah),  Pengguna Anggaran adalah Direktur terkait dan Pejabat Berwenang 

adalah Direktur Utama. Untuk Anggaran Pekerjaan sampai dengan Rp. 250.000.000,- 

(dua ratus lima puluh juta Rupiah) Pengguna Anggaran Manajer terkait dan Pejabat 

Berwenang adalah Direktur terkait; 

(8) Untuk Pembelian Langsung dengan Anggaran Pekerjaan lebih dari Rp. 20.000.000,- 

(dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah),  

Pengguna Anggaran adalah Manajer SDM dan Umum dan Pejabat Berwenang adalah 

Direktur Keuangan dan SDM. Untuk Anggaran Pekerjaan sampai dengan Rp. 

20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) Pengguna Anggaran adalah staf Umum dan 

Pejabat Berwenang adalah Manajer SDM dan Umum; 
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BAB II 

PELAKSANAAN PENGADAAN 
 

Bagian Kesatu 

PERSIAPAN PENGADAAN 

 

Pasal 8 

Ruang Lingkup Persiapan Pengadaan 
  

Untuk pengadaan yang sifatnya Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung 

dan Penunjukan Langsung, persiapan pengadaan meliputi : 

(1) Penyiapan Dokumen Teknis dan rencana anggaran oleh Pengguna Anggaran, 

pemberitahuan penggunaan anggaran oleh Pengguna Anggaran kepada Pengendali 

Anggaran, dan usulan pengadaan beserta metode pengadaan yang sesuai kepada 

Pejabat Berwenang.  

(2) Pemberitahuan rencana penggunaan anggaran oleh Penggunaa Anggaran kepada 

Pengendali Anggaran sebelum dimintakan persetujuan pengadaan kepada Pejabat 

Berwenang. 

(3) Penetapan Panitia Pengadaan dan metode pengadaan oleh Direktur Utama berdasarkan 

usulan dari Direktur Terkait. 

(4) Penyiapan Dokumen Rencana Pengadaan bersama-sama antara Pengguna Anggaran 

dengan Panitia Pengadaan.   

Untuk pengadaan yang sifatnya Pengadaan Langsung persiapan pengadaan meliputi : 

(1) Penyiapan Dokumen Teknis dan rencana anggaran oleh Pengguna Anggaran, 

pemberitahuan pengguna anggaran oleh Pengguna Anggaran kepada Pengendali 

Anggaran, dan usulan Pengadaan Langsung kepada Pejabat Berwenang. 

(2) Persetujuan pengadaan langsung oleh Pejabat Berwenang. 

 
 Pasal 9 

Harga Perkiraan Sendiri 
  

(1) HPS digunakan sebagai acuan dalam menentukan calon Penyedia Barang/Jasa namun 

tidak serta merta mencerminkan harga penawaran. 

(2) HPS dibuat oleh Pengguna Anggaran. Jika nilai HPS lebih besar dari Anggaran 

Pekerjaan, HPS harus disetujui oleh Pejabat Berwenang. 

(3) HPS dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 

(a) Harga PO/kontrak sebelumnya dengan mempertimbangkan inflasi, risiko dan 

kondisi pasar; 

(b) Daftar harga agen/distributor;  

(c) Harga pasar setempat/harga pabrikan; 

(d) Perbandingan dengan kontrak serupa; 
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(e) Referensi harga dalam dokumen penawaran sebelumnya; 

(f) Analisis harga satuan; 

(g) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

(4) Jika nilai penawaran yang diusulkan oleh Penyedia Barang/Jasa lebih besar daripada 

HPS, HPS harus dievaluasi dan disetujui oleh Pejabat Berwenang jika ada perubahan, 

dan didokumentasi dalam berita acara perubahan HPS. 

 
Pasal 10 

Prosedur Persiapan Pengadaan  
  

(1) Pengguna Anggaran menyiapkan Dokumen Teknis. 

(2) Pengguna Anggaran memberi tahu rencana pengunaan anggaran kepada Pengendali 

Anggaran sebagai bahan pengendalian anggaran dalam RKAP. 

(3) Setelah memberi tahu rencana pengunaan anggaran kepada Pengendali Anggaran, 

Pengguna Anggaran mengajukan permohonan pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat 

Berwenang. 

(4) Apabila pengadaan Barang/Jasa masuk kriteria Pengadaan Langsung atau Pembelian 

Langsung, Pengguna Anggaran langsung melaksanakan proses Penunjukan Langsung, 

Pengadaan Langsung atau Pembelian Langsung. 

(5) Apabila pengadaan Barang/Jasa masuk kriteria Pelelangan Umum, atau Pelelangan 

Terbatas, atau Pemilihan Langsung, atau Penunjukan Langsung Direktur Terkait 

mengajukan usulan anggota Panitia Pengadaan yang beranggotakan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) orang dan sekurangnya salah satunya berasal dari Pengguna 

Anggaran untuk ditetapkan oleh Direktur Utama.   

(6) Panitia Pengadaan menyiapkan Dokumen Administrasi yang digabung dengan 

Dokumen Teknis menjadi Dokumen Pengadaan yang akan disampaikan kepada Peserta 

Lelang atau Peserta Pemilihan Langsung. 

(7) Panitia Pengadaan bersama-sama dengan Pengguna Anggaran memutuskan Metode 

Pengadaan, Kriteria Evaluasi, jadwal pelaksanaan pengadaan, strategi dan batasan/ 

Negosiasi dan jenis Kontrak yang semuanya dituangkan dalam berita acara serta Pakta 

Integritas yang nanti akan dilengkapi dengan tanda tangan Peserta Lelang, Peserta 

Pemilihan Langsung atau Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk langsung.  

Prosedur persiapan pengadaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I menjadi bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini.  
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Pasal 11 

Daftar Dokumen Pada Persiapan Pengadaan  

 

Daftar dokumen pada persiapan pengadaan beserta pejabat yang mempunyai kewenangan 

tanda tangan beserta distribusinya sebagaimana tabel berikut :   
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Bagian Kedua 

PELELANGAN UMUM 

 

Pasal 12 

Ruang Lingkup dan Kebijakan Pelelangan Umum 

  

(1) Pelelangan Umum wajib dilakukan untuk seluruh pengadaan Jasa Konstruksi dan 

untuk pengadaan Barang/Jasa non konstruksi dengan Anggaran Pekerjaan lebih dari 

Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah). 

(2) Penyampaian Dokumen Penawaran pada Pelelangan Umum menggunakan Sistem Dua 

Sampul. 

(3) Metode Evaluasi Dokumen Administrasi menggunakan Sistem Gugur. 

(4) Metode Evaluasi Dokumen Teknis menggunakan Sistem Merit Point dan Passing 

Grade. 

(5) Metode Evaluasi proposal harga menggunakan Sistem Merit Point. 

(6) Evaluasi Akhir digunakan untuk menentukan urutan/ranking calon pemenang yang 

akan diberi kesempatan untuk Negosiasi.  

  

Pasal 13 

Prosedur Pelelangan Umum 
   

(1) Panitia Pengadaan melakukan rangkaian kegiatan Pelelangan Umum dengan jadwal 

masing-masing kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam 

Dokumen Rencana Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing dengan 

atau tanpa perubahan. 

(2) Panitia Pengadaan mengumumkan Pelelangan Umum melalui papan pengumuman 

dan/atau website Perusahaan dan media cetak. Jika diperlukan, Perusahaan juga dapat 

mengirimkan undangan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk berpartisipasi dalam 

Pelelangan Umum tersebut. 

(3) Penyedia Barang/Jasa melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan 

pada Panitia Pengadaan serta menanda tangani Pakta Integritas sesuai dengan jadwal. 

(4) Apabila jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga) maka proses Pelelangan Umum 

dinyatakan gagal dan akan dilakukan pengumuman Pelelangan Umum ulang untuk 

mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pendaftar. Apabila jumlah pendaftar kurang 

dari 2 (dua), Panitia Pengadaan menyampaikan laporan Pelelangan Umum gagal 

kepada Pejabat Berwenang. 

(5) Rapat penjelasan ("Aanwijzing") diberikan kepada Peserta Lelang sesuai waktu yang 

telah ditentukan dalam Dokumen Administrasi setelah syarat jumlah pendaftar 

sebagaimana Pasal 13 (4) terpenuhi. Hasil dari Aanwijzing dituangkan dalam Berita 

Acara Aanwijzing. 
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(6) Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang 

telah disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara Annwijzing.  

(7) Pembukaan Dokumen Penawaran disaksikan oleh Panitia Pengadaan dan Peserta 

Lelang untuk melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan Dokumen 

Penawaran yang disyaratkan dalam Dokumen Administrasi dan dituangkan dalam 

Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran. 

(8) Evaluasi sampul pertama Dokumen Penawaran ("Sampul 1") dilakukan oleh Panitia 

Pengadaan berdasarkan Kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

Rencana Pengadaan. 

(9) Apabila tidak ada Peserta Lelang yang lulus evaluasi Sampul 1 maka Pelelangan 

Umum dinyatakan gagal dan akan dilakukan pengumuman Pelelangan Umum ulang 

untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) Peserta Lelang yang lulus evaluasi 

Sampul 1. Apabila setelah dilakukan pengumuman Pelelangan Umum ulang tetap tidak 

ada satu pun peserta yang lulus evaluasi Sampul 1, Panitia Pengadaan menyampaikan 

laporan Pelelangan Umum gagal kepada Pejabat Berwenang. Apabila evaluasi Sampul 

1 tersebut dilaksanakan pada saat dilakukannya proses Pelelangan Umum kedua dan 

tidak ada Peserta Lelang yang lulus evaluasi Sampul 1 maka tidak akan dilakukan 

Pelelangan Umum ulang. 

(10) Setelah diperoleh jumlah Peserta Lelang yang lulus evaluasi Sampul 1 sebagaimana 

disyaratkan dalam Pasal 13 (9), Panitia Pengadaan mengumumkan Peserta Lelang yang 

lulus evaluasi Sampul 1 sekaligus memberikan undangan pembukaan sampul kedua 

Dokumen Penawaran ("Sampul 2"). Sampul 2 Peserta Lelang yang tidak lulus evaluasi 

Sampul 1 dikembalikan dalam kondisi yang masih tertutup. 

(11) Pembukaan Sampul 2 dilakukan oleh Panitia Pengadaan dihadiri Peserta Lelang yang 

lulus Sampul 1 untuk melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan Sampul 2 

masing-masing peserta dan dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Sampul 2. 

(12) Evaluasi Sampul 2 dilakukan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan Kriteria Evaluasi 

yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pengadaan. 

(13) Evaluasi Akhir merupakan gabungan evaluasi Sampul 1 dan evaluasi Sampul 2 

berdasarkan Kriteria Evaluasi untuk menentukan daftar calon pemenang atau Short List 

yang jumlahnya dapat tunggal atau dapat lebih dari satu untuk diberikan kesempatan 

Negosiasi sesuai urutannya dengan prioritas peserta ranking/urutan pertama. 

(14) Pengumuman hasil Evaluasi Akhir dilakukan diikuti penyampaian undangan Negosiasi 

kepada peserta yang lulus Evaluasi Akhir sesuai urutan Short List sampai didapatkan 

kesepakatan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen panduan Negosiasi.  

(15) Negosiasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan panduan Negosiasi yang 

tercantum di dalam Dokumen Rencana Pengadaan. Negosiasi harus dilakukan dengan 

adil dan tidak boleh melanggar hasil proses sebelumnya yang telah dituangkan dalam 

dokumen rangkaian kegiatan Pelelangan Umum. Hasil Negosiasi dituangkan dalam 

Berita Acara Negosiasi. 
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(16) Negosiasi gagal terjadi hanya bila proposal harga yang ditawarkan melebihi HPS dan 

tidak ada Peserta Lelang dalam Short List yang bersedia menurunkan proposal 

harganya menjadi lebih rendah dari  atau sama dengan HPS pekerjaan yang diadakan 

maka Pelelangan Umum dinyatakan gagal dan akan dilakukan proses Pelelangan 

Umum ulang kecuali kegagalan Negosiasi tersebut terjadi dalam proses Pelelangan 

Umum kedua. 

(17) Setelah Negosiasi berhasil dilakukan, Panitia Pengadaan mengajukan usulan penetapan 

Pemenang Lelang kepada Pejabat Berwenang. 

(18) Penetapan Pemenang Lelang diikuti pengumuman oleh Panitia Pengadaan kepada 

seluruh Peserta Lelang.  

(19) Kepada Peserta Lelang yang tidak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang diberikan 

kesempatan untuk melakukan sanggahan dengan ketentuan sebagai berikut : 

 a. Masa Sanggah diberikan kepada Peserta Lelang yang tidak puas terhadap hasil 

lelang; 

 b. Peserta Lelang yang melakukan sanggahan wajib membayar uang Jaminan 

Sanggah sesuai yang ditentukan dalam Dokumen Administrasi;    

 c. Panitia Pengadaan wajib menjawab semua sanggahan Peserta Lelang dalam waktu 

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya sanggahan; 

 d. Isi jawaban bersifat rahasia, individual dan final bagi Peserta Lelang yang 

mengajukan sanggahan. 

 Apabila sanggahan terbukti benar, maka proses Pelelangan Umum dinyatakan gagal, 

uang Jaminan Sanggah akan dikembalikan kepada Peserta Lelang yang melakukan 

sanggahan dan akan dilaksanakan pengumuman Pelelangan Umum ulang kecuali 

sanggahan tersebut terjadi dalam proses Pelelangan Umum kedua.  

(20) Apabila Masa Sanggah telah selesai atau apabila sanggahan tidak terbukti 

kebenarannya, Pejabat Berwenang menerbitkan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan. 

Sedangkan bagi Peserta Lelang yang melakukan sanggahan dan ternyata tidak benar, 

maka uang Jaminan Sanggah menjadi milik Perusahaan. 

(21) Kontrak ditandatangani dengan jenis Kontrak dan dalam waktu yang telah ditentukan 

dalam Dokumen Administrasi. 

Prosedur Pelelangan Umum sebagaimana terlampir  pada Lampiran II menjadi bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini.  

  

Pasal 14 

Pelelangan Umum Gagal 
 

(1) Panitia Pengadaan menyatakan Pelelangan Umum gagal apabila : 

 a. Jumlah pendaftar tidak memenuhi syarat setelah melalui serangkaian proses 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 (4); atau 
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 b. Jumlah Peserta Lelang yang lulus evaluasi Sampul 1 tidak memenuhi syarat 

setelah melalui serangkaian proses sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 (9); 

 c. Setelah dilakukan Negosiasi dengan Peserta Lelang terakhir, proposal penawaran 

harga melebihi HPS; atau 

 d. Sanggahan terbukti benar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 (19).   

(2) Apabila Pelelangan Umum dinyatakan gagal, Panitia Pengadaan membuat laporan 

kepada Pejabat Berwenang dilengkapi dengan Evaluasi, usulan dan rekomendasi untuk 

proses selanjutnya. 

(3) Dalam hal proses Pelelangan Umum telah dilaksanakan dua kali namun tetap gagal, 

bersama dengan Pengguna Anggaran, Panitia Pengadaan dapat mengusulkan 

Penunjukan Langsung kepada Pejabat Berwenang. Penyedia Barang/Jasa yang 

diusulkan sebagai calon pelaksana pekerjaan dalam Penunjukan Langsung tidak harus 

berasal dari peserta Pelelangan Umum yang gagal.  

  

 

Pasal 15 

Daftar Dokumen Pada Pelelangan Umum  

 

Daftar dokumen pada Pelelangan Umum beserta pejabat yang mempunyai kewenangan tanda 

tangan beserta distribusinya sebagaimana tabel berikut : 
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Bagian Ketiga 

PELELANGAN TERBATAS 

 

Pasal 16 

Ruang Lingkup dan Kebijakan Pelelangan Terbatas  

 

(1) Pelelangan Terbatas wajib dilakukan untuk seluruh pengadaan Jasa Konstruksi dan 

untuk pengadaan Barang/Jasa non konstruksi dengan Anggaran Pekerjaan lebih dari 

Rp. 5.000.000.000’- (lima miliar Rupiah). 

(2) Pelelangan Terbatas  menggunakan Sistem Dua Sampul. 

(3) Evaluasi Dokumen Administrasi menggunakan Sistem Gugur.  

(4) Evaluasi Dokumen Teknis menggunakan Sistem Merit Point dan Passing Grade. 

(5) Pengadaan didahului  dengan Prakualifikasi. 

(6) Evaluasi proposal harga menggunakan Sistem Merit Point. 

(7) Evaluasi Akhir digunakan untuk menentukan urutan/ranking calon pemenang yang 

akan diberi kesempatan untuk Negosiasi.  

  

Pasal 17 

Prosedur Prakualifikasi 

 

(1) Panitia Pengadaan melakukan rangkaian kegiatan Prakualifikasi dengan jadwal 

masing-masing kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam 

Dokumen Rencana Pengadaan. 

(2) Panitia Pengadaan mengumumkan Prakualifikasi melalui papan pengumuman dan/atau 

website Perusahaan dan media cetak. Jika diperlukan, Perusahaan juga dapat 

mengirimkan undangan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk berpartisipasi dalam 

Prakualifikasi tersebut. 

(3) Penyedia Barang/Jasa melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Prakualifikasi pada Panitia Pengadaan serta menanda tangani sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan.    

(4) Apabila jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga) maka proses Prakualifikasi dinyatakan 

gagal dan akan dilakukan pengumuman Prakualifikasi ulang untuk mendapatkan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) pendaftar. Apabila setelah dilakukan pengumuman 

Prakualifikasi ulang jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua), Panitia Pengadaan 

menyampaikan laporan Prakualifikasi gagal kepada Pejabat Berwenang. 

(5) Pemasukan dan pembukaan Proposal Prakualifikasi dilakukan sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan di dalam Dokumen Prakualifikasi dan dibuat Berita Acara 

Pemasukan dan Pembukaan Proposal Prakualifikasi. 
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(6) Evaluasi Dokumen Prakualifikasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan 

Kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pengadaan dan akan 

dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi.  

(7) Apabila peserta yang lulus Prakualifikasi kurang dari 2 (dua) maka Prakualifikasi 

dinyatakan gagal dan akan dilakukan pengumuman Prakualifikasi ulang. Apabila 

setelah dilakukan pengumuman Prakualifikasi ulang jumlah tetap tidak ada peserta 

yang lulus Prakualifikasi maka Panitia Pengadaan menyampaikan laporan 

Prakualifikasi gagal kepada Pejabat Berwenang. Apabila tidak adanya peserta yang 

lulus Prakualifikasi tersebut terjadi pada saat dilakukannya proses Prakualifikasi kedua 

maka tidak akan dilakukan Prakualifikasi ulang. 

(8) Setelah diperoleh jumlah peserta Prakualifikasi yang lulus evaluasi sebagaimana 

disyaratkan dalam Pasal 17 (7), Panitia Pengadaan mengajukan usulan penetapan lulus 

Prakualifikasi kepada Pejabat Berwenang. 

(9) Penetapan peserta lulus Prakualifikasi dilakukan oleh Pejabat Berwenang. 

(10) Penetapan lulus Prakualifikasi diikuti pengumuman oleh Panitia Pengadaan kepada 

seluruh peserta Prakualifikasi.  

(11) Kepada peserta Prakualifikasi yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk 

melakukan sanggahan dengan ketentuan sebagai berikut : 

 a. Masa Sanggah diberikan kepada peserta Prakualifikasi yang tidak puas terhadap 

hasil Prakualifikasi; 

 b. Peserta Prakualifikasi yang melakukan sanggahan wajib membayar uang Jaminan 

Sanggah sesuai yang ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi;    

 c. Panitia Pengadaan wajib menjawab semua sanggahan peserta Prakualifikasi dalam 

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya 

sanggahan; 

 d. Isi jawaban bersifat rahasia, individual dan final bagi peserta Prakualifikasi yang 

mengajukan sanggahan. 

(12) Apabila sanggahan terbukti benar, maka proses Prakualifikasi dinyatakan gagal, uang 

Jaminan Sanggah akan dikembalikan kepada peserta Prakualifikasi yang melakukan 

sanggahan dan akan dilaksanakan proses Prakualifikasi ulang kecuali sanggahan 

tersebut terjadi dalam proses Prakualifikasi kedua. 

(13) Apabila Masa Sanggah telah selesai atau apabila sanggahan tidak terbukti 

kebenarannya, Panitia Pengadaan melakukan persiapan Proses Pelelangan Terbatas 

dengan mengundang peserta Prakualifikasi yang lulus Prakualifikasi sedangkan bagi 

peserta yang melakukan sanggahan dan ternyata tidak benar, maka uang Jaminan 

Sanggah menjadi milik Perusahaan. 

Prosedur Prakualifikasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.A menjadi bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini.  
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Pasal 18 

Prosedur Pelelangan Terbatas 

 

(1) Panitia Pengadaan melakukan rangkaian kegiatan Pelelangan Terbatas dengan jadwal 

masing-masing kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam 

Dokumen Rencana Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing dengan 

atau tanpa perubahan. 

(2) Panitia Pengadaan mengundang Peserta Lelang yang lolos Prakualifikasi.  

(3) Penyedia Barang/Jasa melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan 

pada Panitia Pengadaan serta menanda tangani sesuai dengan jadwal yang ditentukan.  

(4) Apabila tidak ada penyedia Barang/Jasa yang melakukan pendaftaran maka Panitia 

Pengadaan menyampaikan laporan Pelelangan Terbatas gagal kepada Pejabat 

Berwenang dan proses Pelelangan Terbatas diulang kembali dari proses Prakualifikasi 

kecuali tidak adanya penyedia Barang/Jasa yang melakukan pendaftaran tersebut 

terjadi setelah dilaksanakannya proses Prakualifikasi kedua atau dalam proses 

Pelelangan Terbatas kedua. 

(5) Aanwijzing diberikan kepada Peserta Lelang sesuai waktu yang telah ditentukan dalam 

Dokumen Administrasi setelah syarat jumlah pendaftar sebagaimana Pasal 18 (4) 

terpenuhi. Hasil dari Aanwijzing dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing. 

(6) Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan sesuai dengan jadwal 

yang telah disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing.  

(7) Apabila tidak ada Peserta Lelang yang memasukkan Dokumen Penawaran maka 

Panitia Pengadaan menyampaikan laporan Pelelangan Terbatas gagal kepada Pejabat 

Berwenang dan proses Pelelangan Terbatas diulang kembali dari proses Prakualifikasi 

kecuali tidak adanya Peserta Lelang yang memasukkan Dokumen Penawaran tersebut 

terjadi setelah dilaksanakannya proses Prakualifikasi kedua atau dalam proses 

Pelelangan Terbatas kedua. 

(8) Pembukaan Dokumen Penawaran disaksikan oleh Panitia Pengadaan, dan Peserta 

Lelang untuk melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan Dokumen 

Penawaran yang disyaratkan dalam Dokumen Administrasi dan dituangkan dalam 

Berita Acara Pemasukan Pembukaan Dokumen Penawaran. 

(9) Evaluasi sampul pertama Dokumen Penawaran ("Sampul 1") dilakukan oleh Panitia 

Pengadaan berdasarkan Kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

Rencana Pengadaan dan akan dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Sampul 1. 

Apabila tidak ada Peserta Lelang yang lulus evaluasi Sampul 1 maka Panitia 

Pengadaan menyampaikan laporan Pelelangan Terbatas gagal kepada Pejabat 

Berwenang dan proses Pelelangan Terbatas diulang kembali dari proses Prakualifikasi 

untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) Peserta Lelang yang lulus evaluasi 

Sampul 1. Apabila setelah dilakukan pengumuman Pelelangan Terbatas ulang tetap 

tidak ada satu pun peserta yang lulus evaluasi Sampul 1, Panitia Pengadaan 

menyampaikan laporan Pelelangan Terbatas gagal kepada Pejabat Berwenang. Apabila 

evaluasi Sampul 1 tersebut dilaksanakan setelah dilaksanakannya proses Prakualifikasi 
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kedua atau dalam proses Pelelangan Terbatas kedua dan tidak tidak ada Peserta Lelang 

yang lulus evaluasi Sampul 1 maka tidak akan dilakukan proses Pelelangan Terbatas 

ulang. 

(11) Setelah diperoleh jumlah Peserta Lelang yang lulus evaluasi Sampul 1 sebagaimana 

disyaratkan dalam Pasal 18 (9), Panitia Pengadaan mengumumkan Peserta Lelang yang 

lulus evaluasi Sampul 1 sekaligus memberikan undangan pembukaan sampul kedua 

Dokumen Penawaran ("Sampul 2"). Sampul 2 Peserta Lelang yang tidak lulus evaluasi 

Sampul 1 dikembalikan dalam kondisi yang masih tertutup. 

(12) Pembukaan Sampul 2 dilakukan oleh Panitia Pengadaan dihadiri wakil Pengguna 

Anggaran dan Peserta Lelang yang lulus Sampul 1 untuk melakukan pengecekan 

kelengkapan dan keabsahan Sampul 2 masing-masing peserta dan dituangkan dalam 

Berita Acara Pembukaan Sampul 2. 

(13) Evaluasi Sampul 2 dilakukan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan Kriteria Evaluasi 

yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pengadaan dan akan dituangkan dalam 

Berita Acara Evaluasi Sampul 2. 

(14) Evaluasi Akhir merupakan gabungan evaluasi Sampul 1 dan evaluasi Sampul 2 

berdasarkan Kriteria Evaluasi untuk menentukan daftar calon pemenang atau Short 

List yang jumlahnya dapat tunggal atau dapat lebih dari satu untuk diberikan 

kesempatan Negosiasi sesuai urutannya dengan prioritas peserta ranking/urutan 

pertama. Pelaksanaan Evaluasi Akhir oleh Panitia Pengadaan akan dituangkan dalam 

Berita Acara Evaluasi Akhir. 

(15) Pengumuman hasil Evaluasi Akhir dilakukan diikuti penyampaian undangan Negosiasi 

kepada peserta yang lulus Evaluasi Akhir sesuai urutan Short List sampai didapatkan 

kesepakatan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen panduan Negosiasi.  

(16) Negosiasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan panduan Negosiasi yang 

tercantum di dalam Dokumen Rencana Pengadaan. Negosiasi harus dilakukan dengan 

adil dan tidak boleh melanggar hasil proses sebelumnya yang telah dituangkan dalam 

dokumen rangkaian kegiatan Pelelangan Terbatas. Hasil Negosiasi dituangkan dalam 

Berita Acara Negosiasi. 

(17) Pada dasarnya Negosiasi tidak mungkin gagal. Negosiasi gagal terjadi hanya bila 

proposal harga yang ditawarkan melebihi HPS dan tidak ada Peserta Lelang dalam 

Short List yang bersedia menurunkan proposal harganya menjadi lebih rendah dari atau 

sama dengan HPS pekerjaan yang diadakan maka Pelelangan Terbatas dinyatakan 

gagal dan akan dilakukan proses Pelelangan Terbatas ulang dari proses Prakualifikasi 

kecuali kegagalan Negosiasi tersebut terjadi setelah proses Prakualifikasi kedua atau 

dalam proses Pelelangan Terbatas kedua. 

(18) Setelah Negosiasi berhasil dilakukan, Panitia Pengadaan mengajukan usulan penetapan 

Pemenang Lelang. 

(19) Penetapan Pemenang Lelang diikuti pengumuman oleh Panitia Pengadaan kepada 

seluruh Peserta Lelang.  
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(20) Kepada Peserta Lelang yang tidak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang diberikan 

kesempatan untuk melakukan sanggahan dengan ketentuan sebagai berikut : 

 a. Masa Sanggah diberikan kepada Peserta Lelang yang tidak puas terhadap hasil 

lelang sesuai dengan ketentuan Panitia Pengadaan; 

 b. Peserta Lelang yang melakukan sanggahan wajib membayar uang Jaminan 

Sanggah sesuai yang ditentukan dalam Dokumen Administrasi;    

 c. Panitia Pengadaan wajib menjawab semua sanggahan Peserta Lelang dalam waktu 

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya sanggahan; 

 d. Isi jawaban bersifat rahasia, individual dan final bagi Peserta Lelang yang 

mengajukan sanggahan. 

 Apabila sanggahan terbukti benar, maka proses Pelelangan Terbatas dinyatakan gagal, 

uang Jaminan Sanggah akan dikembalikan kepada Peserta Lelang yang melakukan 

sanggahan dan akan dilaksanakan proses Pelelangan Terbatas ulang dari proses 

Prakualifikasi kecuali sanggahan tersebut terjadi setelah proses Prakualifikasi kedua 

atau dalam proses Pelelangan Terbatas kedua. 

(21) Apabila Masa Sanggah telah selesai atau apabila sanggahan tidak terbukti 

kebenarannya, Pejabat Berwenang menerbitkan Surat Penunjukan Pelaksana 

Pekerjaan. Sedangkan bagi Peserta Lelang yang melakukan sanggahan dan ternyata 

tidak benar, maka uang Jaminan Sanggah menjadi milik Perusahaan. 

(22) Kontrak ditandatangani dengan jenis Kontrak dan dalam waktu yang telah ditentukan 

dalam Dokumen Administrasi. 

Prosedur Pelelangan Terbatas sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.B menjadi bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  

  

Pasal 19 

Pelelangan Terbatas Gagal 
 

(1) Panitia Pengadaan menyatakan Pelelangan Terbatas gagal apabila : 

 a. Jumlah Peserta Lelang yang mengikuti proses Prakualifikasi tidak memenuhi 

syarat setelah melalui serangkaian proses sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 

(4) dan Pasal 17 (7); 

 b. Jumlah pendaftar tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 

(4); atau 

 c. Tidak ada Peserta Lelang yang lulus evaluasi Sampul 1 sesuai Pasal 18 (9); atau 

 d. Setelah dilakukan Negosiasi dengan Peserta Lelang terakhir, proposal penawaran 

harga melebihi HPS; atau 

 e. Sanggahan terbukti benar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 (20). 
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(2) Apabila Pelelangan Terbatas dinyatakan gagal, Panitia Pengadaan membuat laporan 

kepada Pejabat Berwenang dilengkapi dengan evaluasi, usulan dan rekomendasi untuk 

proses selanjutnya. 

(3) Dalam hal proses Pelelangan Terbatas telah dilaksanakan dua kali namun tetap gagal, 

bersama dengan Pengguna Anggaran, Panitia Pengadaan dapat mengusulkan proses 

pengadaan dengan Penunjukan Langsung kepada Pejabat Berwenang. Penyedia 

Barang/Jasa yang diusulkan sebagai calon pelaksana pekerjaan dalam Penunjukan 

Langsung tidak harus berasal dari peserta Pelelangan Terbatas yang gagal. 

  

Pasal 20 

Daftar Dokumen Pada Prakualifikasi  

 

Daftar dokumen pada Prakualifikasi beserta pejabat yang mempunyai kewenangan tanda 

tangan beserta distribusinya sebagaimana tabel berikut :  

 

 

Pasal 21 

Daftar Dokumen Pada Pelelangan Terbatas  

 

Daftar dokumen pada Pelelangan Terbatas beserta pejabat yang mempunyai kewenangan tanda 

tangan beserta distribusinya sebagaimana tabel berikut : 
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Bagian Keempat 

PEMILIHAN LANGSUNG 

 

Pasal 22 

Ruang Lingkup dan Kebijakan Pemilihan Langsung   

 

(1) Metode Pemilihan Langsung digunakan untuk pengadaan  Barang/Jasa non konstruksi 

dengan Anggaran Pekerjaan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). 

(2) Undangan Pemilihan Langsung sekurang-kurangnya disampaikan kepada 3 (tiga) 

Penyedia Barang/Jasa. 

(3) Penyampaian Dokumen Penawaran dalam Pemilihan Langsung  menggunakan Sistem 

Satu Sampul. 

(4) Metode Evaluasi Dokumen Penawaran menggunakan kombinasi Sistem Gugur, Sistem 

Merit Point dan Passing Grade yang ditentukan di dalam Dokumen Administrasi. 

(5) Evaluasi Akhir digunakan untuk menentukan urutan/ranking calon pemenang yang 

akan diberi kesempatan untuk Negosiasi.  

  

Pasal 23 

Prosedur Pemilihan Langsung 

 

(1) Panitia Pengadaan melakukan rangkaian kegiatan Pemilihan Langsung dengan jadwal 

masing-masing kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam 

Dokumen Rencana Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing dengan 

atau tanpa perubahan. 

(2) Panitia pengadaan mengundang Peserta Pemilihan Langsung minimal kepada 3 (tiga) 

Penyedia Barang/Jasa. 

(3) Penyedia Barang/Jasa melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan 

pada Panitia Pengadaan serta menanda tangani sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 

(4) Apabila jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga) maka proses Pemilihan Langsung 

dinyatakan gagal dan akan dilakukan undangan Pemilihan Langsung ulang untuk 

mendapatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pendaftar. Apabila setelah dilakukan 

undangan Pemilihan Langsung ulang jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga), Panitia 

Pengadaan menyampaikan laporan bahwa Pemilihan Langsung gagal kepada Pejabat 

Berwenang. 

(5) Rapat penjelasan (Aanwijzing) diberikan kepada Peserta Pemilihan Langsung sesuai 

waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Administrasi setelah syarat jumlah 

pendaftar sebagaimana Pasal 20 (4) terpenuhi. Hasil dari Aanwijzing dituangkan dalam 

Berita Acara Aanwijzing. 

(6) Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang 

telah disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing. 
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(7) Apabila jumlah Peserta Pemilihan Langsung yang memasukkan penawaran kurang dari 

3 (tiga) maka proses Pemilihan Langsung dinyatakan gagal dan akan dilakukan 

undangan Pemilihan Langsung ulang untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

peserta yang memasukkan penawaran. Apabila setelah dilakukan undangan Pemilihan 

Langsung ulang jumlah Peserta Pemilihan Langsung yang memasukkan penawaran 

tetap kurang dari 3 (tiga), Panitia Pengadaan menyampaikan laporan bahwa Pemilihan 

Langsung gagal kepada Pejabat Berwenang.  

(8) Pembukaan Dokumen Penawaran disaksikan oleh Panitia Pengadaan, dan Peserta 

Pemilihan Langsung untuk melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan 

Dokumen Penawaran yang disyaratkan dalam Dokumen Administrasi dan dituangkan 

dalam Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran. 

(9) Evaluasi Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan Kriteria 

Evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pengadaan dan akan 

dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran. 

(10) Pengumuman hasil Evaluasi dilakukan diikuti penyampaian undangan Negosiasi 

kepada Peserta Pemilihan Langsung yang lulus Evaluasi Akhir sesuai urutan Short List 

sampai didapatkan kesepakatan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen panduan 

Negosiasi.  

(11) Negosiasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan panduan Negosiasi yang 

tercantum di dalam Dokumen Rencana Pengadaan. Negosiasi harus dilakukan dengan 

adil dan tidak boleh melanggar hasil proses sebelumnya yang telah dituangkan dalam 

dokumen rangkaian kegiatan Pemilihan Langsung. Hasil Negosiasi dituangkan dalam 

Berita Acara Negosiasi. 

(12) Negosiasi gagal terjadi hanya bila proposal harga yang ditawarkan melebihi HPS dan 

tidak ada Peserta Pemilihan Langsung dalam Short List yang bersedia menurunkan 

proposal harganya menjadi lebih rendah dari atau sama dengan HPS pekerjaan yang 

diadakan maka Pemilihan Langsung dinyatakan gagal dan akan dilakukan undangan 

Pemilihan Langsung ulang kecuali kegagalan Negosiasi tersebut terjadi dalam proses 

Pemilihan Langsung kedua. 

(13) Setelah Negosiasi berhasil dilakukan, Panitia Pengadaan mengajukan usulan penetapan 

Pemenang Pemilihan Langsung kepada Pejabat Berwenang. 

(14) Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung diikuti pengumuman oleh Panitia Pengadaan 

kepada seluruh Peserta Pemilihan Langsung.  

(15) Kepada Peserta Pemilihan Langsung yang tidak dinyatakan sebagai Pemenang 

Pemilihan Langsung diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

 a. Masa Sanggah diberikan kepada Peserta Pemilihan Langsung yang tidak puas 

terhadap hasil Pemilihan Langsung sesuai dengan ketentuan Panitia Pengadaan; 

 b. Peserta Pemilihan Langsung yang melakukan sanggahan wajib membayar uang 

Jaminan Sanggah sesuai yang ditentukan dalam Dokumen Administrasi;    
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 c. Panitia Pengadaan wajib menjawab semua sanggahan Peserta Pemilihan Langsung 

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya 

sanggahan;  

 d. Isi jawaban bersifat rahasia, individual dan final bagi Peserta Pemilihan Langsung 

yang mengajukan sanggahan. 

 Apabila sanggahan terbukti benar, maka proses Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, 

uang Jaminan Sanggah akan dikembalikan kepada Peserta Pemilihan Langsung yang 

melakukan sanggahan dan akan dilaksanakan undangan Pemilihan Langsung ulang 

kecuali sanggahan tersebut terjadi dalam proses Pemilihan Langsung kedua. 

(16) Apabila Masa Sanggah telah selesai atau apabila sanggahan tidak terbukti 

kebenarannya, Pejabat Berwenang menerbitkan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan. 

Sedangkan bagi Peserta Pemilihan Langsung yang melakukan sanggahan dan ternyata 

tidak benar, maka uang Jaminan Sanggah menjadi milik Perusahaan. 

(17) Kontrak ditandatangani dengan jenis Kontrak dan dalam waktu yang telah ditentukan 

dalam Dokumen Administrasi. 

Prosedur Pemilihan Langsung sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV menjadi bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  

  

Pasal 24 

Pemilihan Langsung  Gagal 

 

(1) Panitia Pengadaan menyatakan Pemilihan Langsung gagal apabila : 

 a. Jumlah pendaftar tidak memenuhi syarat setelah melalui serangkaian proses 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 (4); atau 

 b. Jumlah Peserta Pemilihan Langsung yang memasukkan Dokumen Penawaran tidak 

memenuhi syarat setelah melalui serangkaian proses sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 23 (7); atau 

 c. Setelah dilakukan Negosiasi dengan Peserta Pemilihan Langsung terakhir, proposal 

penawaran harga melebihi HPS; atau 

 d. Sanggahan terbukti benar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 (15). 

(2) Apabila Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, Panitia Pengadaan membuat laporan 

kepada Pejabat Berwenang dilengkapi dengan evaluasi, usulan dan rekomendasi untuk 

proses selanjutnya. 

(3) Bersama dengan Pengguna Anggaran, Panitia Pengadaan dapat mengusulkan 

Penunjukan Langsung kepada Pejabat Berwenang. Penyedia Barang/Jasa yang 

diusulkan sebagai calon pelaksana pekerjaan dalam Penunjukan Langsung tidak harus 

berasal dari Peserta Pemilihan Langsung yang gagal.  
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Pasal 25 

Daftar Dokumen Pada Pemilihan Langsung  

 

Daftar dokumen pada Pemilihan Langsung beserta pejabat yang mempunyai kewenangan 

tanda tangan beserta distribusinya sebagaimana tabel berikut : [DNFP: Berita Acara Dokumen 

Penawaran agar diubah menjadi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran] 
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Bagian Kelima 

PENUNJUKAN LANGSUNG 

Pasal 26 

Ruang Lingkup dan Kebijakan Penunjukan Langsung 

 

(1) Metode Penunjukan Langsung dapat dilakukan untuk pengadaan Barang/Jasa Konstruksi 

maupun non konstruksi. 

(2) Penunjukan Langsung dapat dilakukan dalam hal terpenuhinya salah satu kondisi 

sebagai berikut : 

 a. Barang/Jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) 

atau yang memiliki jaminan (warranty) dari Original Equipment Manufacture; 

 b. Barang/Jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan 

memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari 

Penyedia Barang/Jasa;  

 c. Barang/Jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order) sepanjang harga 

yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas Barang/Jasa; 

 d. Barang/Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak dapat 

ditunda keberadaannya (business critical asset); 

 e. Penyedia Barang/Jasa dimaksud hanya satu-satunya (barang spesifik); 

 f. Barang/Jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan 

memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari 

Penyedia Barang/Jasa; 

 g. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis 

Perusahaan; 

 i. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional; 

 j. Barang/Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya 

tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; 

 h. Penyedia Barang/Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan 

Terafiliasi BUMN dan/atau usaha kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas, harga, 

dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, serta dimungkinkan dalam peraturan 

sektoral; 

(3) Pejabat Berwenang memberikan persetujuan atas usulan Penunjukan Langsung oleh 

Pengguna Anggaran. 

(4) Penyedia Barang/Jasa bisa berbadan hukum atau perorangan sepanjang kualitas dan 

harga dapat dipertanggungjawabkan. 
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(5) Di luar ketentuan Pasal 26 (1), (2), (3) dan (4) tersebut di atas, Penunjukan Langsung 

dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas 

atau Pemilihan Langsung yang telah dua kali gagal. 

  

Pasal 27 

Prosedur Penunjukan Langsung 

Prosedur Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut : 

(1) Panitia Pengadaan menyampaikan undangan Penunjukan Langsung kepada satu 

Penyedia Barang/Jasa (calon pelaksana pekerjaan) sebagaimana telah diusulkan oleh 

Pengguna Anggaran dan disetujui oleh Pejabat Berwenang. 

(2) Calon pelaksana pekerjaan mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan serta 

menanda tangani tanda terima pengambilan Dokumen Pengadaan sesuai dengan jadwal 

yang disampaikan melalui surat undangan. 

(3) Aanwizjing diberikan kepada calon pelaksana pekerjaan pada hari yang sama dengan 

pengambilan Dokumen Penawaran atau pada hari lain yang akan ditentukan oleh 

Perusahaan dan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing. 

(5) Penyampaian Dokumen Penawaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah 

disepakati dan telah dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing. 

(6) Panitia Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran untuk mengetahui kesiapan 

calon pelaksana pekerjaan baik dari sisi teknis, administratif maupun finansial serta 

kewajaran proposal harga. 

(7) Evaluasi Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan Kriteria 

Evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pengadaan dan akan 

dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran. 

(8) Apabila Dokumen Penawaran sudah sesuai dengan yang disyaratkan selanjutnya 

dilakukan Negosiasi.  

(9) Apabila tidak tercapai kesepakatan harga maka Panitia Pengadaan menyatakan 

Penunjukan Langsung gagal dan dilaporkan kepada Pejabat Berwenang. 

(10) Negosiasi gagal terjadi hanya bila proposal harga yang ditawarkan melebihi HPS dan 

calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia menurunkan proposal harganya menjadi lebih 

rendah dari atau sama dengan HPS pekerjaan yang tersedia. 

(11) Apabila telah terjadi kesepakatan, hasil Negosiasi dituangkan dalam Berita Acara 

Negosiasi, Pejabat Berwenang menerbitkan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan dan 

dilanjutkan dengan penyiapan Kontrak. 

(12) Kontrak ditandatangani dengan jenis Kontrak dan dalam waktu yang telah ditentukan 

dalam Dokumen Administrasi. 

Prosedur Penunjukan Langsung selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran V 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
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Pasal 28 

Penunjukan Langsung Gagal 
 

(1) Proses Pengadaan dengan Penunjukan Langsung dinyatakan gagal apabila pada tahap 

Negosiasi tidak diperoleh harga yang sesuai atau lebih rendah dari HPS yang telah 

ditetapkan. 

(2) Apabila Penunjukan Langsung dinyatakan gagal, Panitia Pengadaan membuat laporan 

kepada Pejabat Berwenang dilengkapi dengan Evaluasi, usulan dan rekomendasi untuk 

proses selanjutnya. 

  

Pasal 29 

Daftar Dokumen Pada Penunjukan Langsung  

 

Daftar dokumen pada Penunjukan Langsung biasa beserta pejabat yang mempunyai 

kewenangan tanda tangan beserta distribusinya sebagaimana tabel berikut : 
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Bagian Keenam 

PENGADAAN LANGSUNG 

Pasal 30 

Ruang Lingkup dan Kebijakan Pengadaan Langsung 
 

(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan untuk pengadaan Barang/Jasa non konstruksi 

dengan nilai sampai dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).  

(2) Pengadaan Langsung dapat dilakukan untuk Barang/Jasa antara lain sebagai berikut: 

 a. Pendidikan/pelatihan/seminar; 

 b. Jasa logistic dan pengiriman barang, jasa kepabeanan, akomodasi dan transportasi; 

 c. Sewa ruangan/kantor/gedung/lahan; 

 a. Jasa dari organisasi nirlaba (non-profit);  

 b. Jasa advertising melalu media masa, sponsorship dan sejenisnya; 

 c. Pengadaan jasa Konsultan Hukum dan atau Penasehat Hukum; 

 a. Pengadaan jasa Notaris;  

 b. Pengadaan jasa pekerja non organik; 

 c. Jasa Konsultan Penilai Bisnis atau pekerjaan pengadaan Barang/Jasa non knstruksi 

lainnya. 

 

Pasal 31 

Prosedur Pengadaan Langsung 

Prosedur Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut : 

(1) Direksi menyampaikan surat undangan pengadaan langsung kepada satu calon penyedia 

Barang/Jasa. 

(2) Calon penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran harga dilengkapi dengan 

dokumen administrasi dan dokumen teknis sesuai kebutuhan terkait dengan ruang 

lingkup pekerjaan. 

(3) Pengguna Anggaran melakukan konfirmasi dengan calon penyedia Barang/Jasa tentang 

hal-hal teknis mengenai pekerjaan dan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita 

Acara Negosiasi harga. 

(4) Pejabat Berwenang dan Penyedia Barang/Jasa menanda tangani Surat Perintah 

Pelaksanaan Pekerjaan. 

Prosedur Pengadaan Langsung selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
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Pasal 32 

Daftar Dokumen Pada Pengadaan Langsung  

 

Daftar dokumen pada Pengadaan Langsung biasa beserta pejabat yang mempunyai 

kewenangan tanda tangan beserta distribusinya sebagaimana tabel berikut : 
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Bagian Ketujuh 

PEMBELIAN LANGSUNG 

Pasal 33 

Ruang Lingkup dan Kebijakan Pembelian Langsung 

 

(1) Pembelian Langsung dilakukan langsung ke toko atau pemasok dengan menerbitkan 

Purchase Order (PO) atau tanpa menerbitkan PO.  

(2) Pembelian  Langsung digunakan untuk pengadaan  barang dengan nilai pembelian di 

atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus 

juta Rupiah) dilakukan dengan menerbitkan PO dengan Manajer SDM dan Umum 

sebagai Pengguna Anggaran dan Direktur Keuangan dan SDM sebagai Pejabat 

Berwenang. 

(3) Pembelian Langsung nilai pembelian sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

Rupiah) tidak perlu menerbitkan PO dengan staf di Bidang Umum sebagai Pengguna 

Anggaran dan Manajer SDM dan Umum sebagai Pejabat Berwenang. 

(3) Pembelian Langsung dapat dilakukan untuk keadaan antara lain sebagai berikut: 

 a. Pembelian barang untuk keperluan kebutuhan rutin kantor seperti peralatan 

/perlengkapan kantor seperti komputer, laptop, printer, perlengkapan kantor lainnya, 

alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan rumah tangga kantor dan sejenisnya;  

 b. Pembelian tiket pesawat/kereta api/bus, voucer hotel untuk keperluan perjalanan 

dinas, sewa ruang rapat dan sejenisnya; 

(4) Pejabat Berwenang dapat meminta Pengguna Anggaran melengkapi usulan Pembelian 

Langsung dengan melampirkan beberapa referensi pembanding untuk mendapatkan 

barang dengan kualitas dan harga yang paling menguntungkan bagi Perusahaan. 

 

Pasal 34 

Prosedur Pembelian Langsung 
 

Prosedur Pembelian Langsung dengan menerbitkan PO adalah sebagai berikut  : 

(1) Pengguna Anggaran mengajukan persetujuan Pembelian Langsung dilengkapi dengan 

penjelasan teknis dan anggaran kepada Pejabat Berwenang untuk mendapat persetujuan. 

(2) Setelah mendapat persetujuan Pejabat Berwenang, Pengguna Anggaran menerbitkan 

Purchase Order (PO) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 

(3) Pembelian Langsung dengan menerbitkan PO dipertanggungjawabkan menggunakan 

PO, bukti pembayaran dan bukti penerimaan barang/jasa. 
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Prosedur Pembelian Langsung tanpa menerbitkan PO adalah sebagai berikut  : 

(1) Pengguna Anggaran mengajukan persetujuan Pembelian Langsung dilengkapi dengan 

penjelasan teknis dan anggaran kepada Pejabat Berwenang untuk mendapat persetujuan. 

(2) Setelah mendapat persetujuan Pejabat Berwenang, Pengguna Anggaran menerbitkan 

langsung melaksanakan pembelian ke toko atau pemasok. 

(3) Pembelian Langsung tanpa menerbitkan PO dipertanggungjawabkan menggunakan 

bukti pembayaran dan bukti penerimaan barang/jasa. 
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Bagian Kedelapan 

PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL 

 

Pasal 35 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dengan Peserta Internasional 

 

(1) Dengan tunduk pada ketentuan dan persyaratan mengenai pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa yang diatur dalam Keputusan ini, ketentuan dalam Pasal 33 ini berlaku 

bagi pengadaan Barang/Jasa yang melibatkan Peserta Internasional: 

 a. Panitia Pengadaan dapat mengumumkan, menginformasikan/ mengundang Peserta 

Internasional. 

 b. Peserta Internasional dapat mendaftar melalui website resmi Perusahaan atau 

dengan cara lain sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan. 

 c. Peserta Internasional yang telah mendaftar dapat tidak hadir dalam rapat pemberian 

penjelasan/Anwijzing namun tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku yang 

disampaikan melalui surat elektronik (e-mail). 

 d. Penyampaian Dokumen Penawaran oleh Peserta Internasional dilaksanakan sebagai 

berikut:  

(i) Dokumen Penawaran dapat dikirim melalui surat elektronik (e-mail) 

dengan ketentuan Dokumen Penawaran asli tetap dikirimkan kepada 

Panitia Pengadaan. 

(ii) lsi Dokumen Penawaran antara lain namun tidak terbatas pada (bisa 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pada saat pemberian 

penjelasan/Aanwijzing dan dituangkan dalam risalah): 

1. Dokumen Administrasi: 

(a) Surat pengantar berkas penawaran (khusus Sistem Dua Sampul); 

(b) Surat pernyataan; 

(c) Rekaman (fotocopy) akta pendirian perusahaan dan perubahannya 

(bila ada) atau dokumen sejenis yang telah dilegalisasi di kedutaan 

besar/konsulat Negara Republik Indonesia di negara Peserta 

Internasional; 

(d) Rekaman (fotocopy) surat keterangan domisili perusahaan atau 

dokumen sejenis telah dilegalisasi di kedutaan besar/konsulat Negara 

Republik Indonesia di negara Peserta Internasional; 

(e) Rekaman (fotocopy) surat ijin usaha atau dokumen sejenis yang sah 

khusus untuk Peserta Internasional yang telah dilegalisasi di 

kedutaan besar/konsulat negara Republik Indonesia di negara 

Peserta Internasional; 
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(f) Rekaman (fotocopy) surat Jaminan Penawaran dengan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Keputusan ini (bila ada); 

(g) Rekaman (fotocopy) laporan keuangan yang telah diaudit oleh instansi 

yang berwenang (bila ada); 

(h) Daftar pengalaman pekerjaan dengan melampirkan bukti 

kontrak/referensi atau dokumen sejenis yang sah. 

2. Dokumen Teknis: 

(a) Technical proposal (metode kerja) atau dokumen sejenis yang sah; 

(b) Daftar peralatan yang diusulkan pada pelaksanaan pekerjaan atau 

dokumen sejenis yang sah; 

(c) Daftar personil pelaksana pekerjaan dengan melampirkan curriculum 

vitae (CV) dan copy ijazah atau dokumen sejenis yang sah; 

(d) Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan proyek ini atau dokumen 

sejenis yang sah; 

(e) Jadwal pelaksanaan pekerjaan (barchart atau network planning) atau 

dokumen sejenis yang sah; 

3. Dokumen keuangan: 

(a) Surat penawaran harga (SPH); 

(b) Rekapitulasi penawaran harga; 

(c) Rincian penawaran harga; 

(d) Analisa harga satuan; 

(e) Daftar harga satuan bahan dan upah. 

4. Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis dan keuangan tersebut diatas 

dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 

5. Pembukaan Dokumen Penawaran dapat tidak dihadiri oleh Peserta 

Internasional. 

6. Evaluasi persyaratan administrasi, teknis dan harga, klarifikasi teknis (bila 

diperlukan) dinyatakan dalam berita acara. 

7. Klarifikasi dan negosiasi harga dapat dilakukan melalui surat elektronik (e-

mail) maupun surat kepada Peserta Internasional dan ditentukan harga final 

dari Peserta Internasional di dalam surat tersebut yang dinyatakan dalam 

berita acara dengan ketentuan: 

(a) Dilakukan oleh anggota Panitia Pengadaan yang memiliki 

kewenangan; 

(b) Surat ditujukan kepada pihak yang menandatangani surat penawaran 

atau pihak lain yang berwenang; 

(c) Judul surat harus jelas disebutkan untuk klarifikasi dan negosiasi. 

8. Usulan penetapan calon pemenang 

(a) Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada 
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Pejabat Berwenang. Laporan tersebut disampaikan secara lengkap 

beserta data pendukungnya sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan penetapan calon pemenang; 

(b) Usulan penetapan calon pemenang tersebut setelah tercapai 

kesepakatan harga dalam negosiasi yang memuat: 

1) Nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa; 

2) Harga pekerjaan yang disepakati; 

3) Jangka waktu pelaksanaan; 

(c) Pejabat Berwenang menetapkan pemenang pengadaan Barang/Jasa. 

9. Pengumuman pemenang diberitahukan melalui surat pemberitahuan oleh 

Panitia Pengadaan kepada Peserta Internasional setelah pemenang 

pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Pejabat Berwenang. 

10. Penerbitan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan kepada Peserta 

Internasional yang menang lelang. 

11. Kontrak atas pengadaan Barang/Jasa dengan Peserta Internasional dibuat 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

(a) Disiapkan oleh Panitia Pengadaan. 

(b) Kontrak paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak 

diterbitkannya Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan dan dokumen 

pengadaannya lengkap harus sudah ditandatangani oleh Pejabat 

Berwenang dan Peserta Internasional yang ditetapkan sebagai 

pemenang sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Pelaksana 

Pekerjaan. 

(2) Dalam hal pengadaan Barang/Jasa melibatkan Peserta Internasional, ketentuan Pasal 33 

(1) juga berlaku terhadap peserta nasional kecuali ketentuan mengenai kewajiban 

legalisasi oleh kedutaan besar/konsulat Negara Republik Indonesia. 
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BAB IV 

KONTRAK 

 

Pasal 36 

Jenis Kontrak  
 

(1) Panitia Pengadaan bersama Pengguna Anggaran menetapkan jenis Kontrak disesuaikan 

dengan pekerjaan yang akan diadakan. 

(2) Jenis Kontrak yang tersedia untuk dipilih adalah sebagai berikut : 

 a. Kontrak Lump Sum adalah kontrak dimana penyelesaian seluruh pekerjaan 

dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua 

risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sampai dengan 

serah terima final pekerjaan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penyedia 

Barang/Jasa. Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah semua 

Barang/Jasa/pekerjaan selesai; 

 b. Kontrak Design and Build adalah kontrak dimana lingkupnya termasuk 

perancangan/desain dan pelaksanaan konstruksi dimana penyelesain seluruh 

pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. 

Semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan 

sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penyedia barang/jasa. 

 c. Kontrak Harga Satuan adalah kontrak dimana penyelesaian seluruh pekerjaan 

dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk 

setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, volume 

pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya 

didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-

benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; 

 d. Kontrak Terima Jadi /Turn Key adalah kontrak dimana pemborongan dilakukan 

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah 

harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan 

utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria 

kinerja yang telah ditetapkan; 

 e. Kontrak Persentase adalah kontrak dimana imbalan jasa berdasarkan persentase 

tertentu dari nilai pekerjaan yang telah diselesaikan; 

 f. Kontrak Berdasarkan Waktu adalah kontrak dimana ruang lingkup dan 

panjangnya jasa yang kompleks dan sulit ditentukan. Pembayaran didasarkan pada 

harga per satuan waktu (per jam, per minggu, per bulan) dan pengeluaran lain 

yang dapat ditagihkan;  

 g. Kontrak Retainer and Success Fee adalah kontrak dimana imbalan termasuk 

upah tetap dan success fee yang berupa persentase atau nilai yang disepakati 

apabila pekerjaan berhasil. Dan nilai tersebut diluar nilai upah pokok. Biasanya 

dipakai untuk permasalahan legal.  
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Pasal 37 

Standarisasi Kontrak 

  

 a. Kontrak yang dibuat harus melindungi kepentingan Perusahaan dan tidak 

berakibat merugikan Perusahaan. 

 b. Kontrak yang dibuat dengan Penyedia Barang/Jasa nasional harus menggunakan 

bahasa Indonesia, apabila Kontrak melibatkan Peserta Internasional maka ditulis 

juga dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sekaligus. 

 c. Draft Kontrak harus disiapkan pada saat dilakukan Persiapan Pengadaan; 

 d. Paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Penunjukan 

Pelaksana Pekerjaan, Kontrak harus sudah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang 

dengan pemenang yang ditetapkan namun tidak mengikat sepanjang belum terjadi 

kesepakatan antara Pejabat Berwenang dengan pemenang yang ditetapkan. 

 e, Khusus untuk pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung 

terhadap pekerjaan darurat, berita acara pelaksanaan pekerjaan yang 

ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dapat menjadi dasar Kontrak. 

  

Pasal 38 

Isi Kontrak 

  

Berikut ini adalah hal-hal minimum yang harus diperhatikan dalam pembuatan Kontrak: 

 a. Identitas, meliputi nama dan alamat dari masing-masing badan hukum/para pihak, 

dan ditandatangani oleh Pejabat Berwenang pihak yang bersangkutan atau oleh 

para pihak yang bersangkutan atau perwakilannya yang diberi kuasa untuk itu. 

 b. Ruang lingkup pokok Barang/Jasa yang diperjanjikan, disertai uraian yang jelas 

mengenai jenis dan jumlahnya; 

 c. Nilai atau harga yang tetap dan pasti, dan persyaratan pembayaran; 

 d. Cara dan tenggang waktu pembayaran (terms of payment) serta mata uang yang 

digunakan; 

 e. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam Kontrak; 

 f. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci sesuai dengan dokumen 

final dari proses pelelangan/seleksi Penyedia Barang/Jasa; 

 g. Hasil pekerjaan dicantumkan dengan jelas; 

 h. Tempat dan jangka waktu Kontrak, meliputi: waktu penyelesaian/penyerahan 

Barang/Jasa dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti 

serta syarat penyerahan; 
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 i. Kondisi serah terima; 

 j. Jaminan yang diberlakukan; 

 k. Cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban mereka; 

 l. Cidera janji dan sanksi dalam hal ada para pihak yang melakukan wanprestasi; 

 m

. 

Penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah 

yang bila gagal maka ditindaklanjuti dengan penyelesaian melalui pengadilan 

negeri atau arbitrase; 

 n. Hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan para pihak namun tetap 

mengutamakan hukum Negara Republik Indonesia; 

 o. Ketentuan mengenai keadaan kahar; 

 p. Ketentuan/pasal mengenai pemutusan/pengakhiran Kontrak termasuk pemutusan 

Kontrak secara sepihak; 

 q. Kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai secukupnya; 

 r. Masa berlaku Kontrak; 

 s. Kepastian adanya ketersediaan Barang/Jasa yang dinyatakan dalam Kontrak. 

  

Pasal 39 

Addendum Kontrak 

 

(1) Addendum Kontrak adalah setiap perubahan yang dibuat dalam Kontrak dengan 

menambah, mengubah atau menghapus ketentuan atau klausul tertentu dalam Kontrak. 

(2) Addendum Kontrak sebaiknya dihindari dengan membuat perencanaan yang matang. 

Apabila perubahan tersebut tidak dapat dihindarkan dalam rangka penyelesaian 

pekerjaan, maka pekerjaan tambah dan/atau kurang dilaksanakan dengan ketentuan: 

 a. Tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak 

awal. Harga pekerjaan tambah yang melebihi 10% (sepuluh persen) dapat 

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pejabat Berwenang; 

 b. Tersedianya Anggaran Pekerjaan. 

(3) Addendum Kontrak harus ditandatangani seluruh pihak terkait dan diarsipkan. 

(4) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan 

gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, 

Perusahaan bersama dengan Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan 

Kontrak yang meliputi: 

 a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; 

 b. Menambah dan/atau mengurangi pekerjaan; 
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 c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan lapangan; 

 d. Mengubah jadwal pelaksanaan; 

 e. Perubahan harga. 

(5) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang 

(addendum) antara lain: 

 a. Laporan untuk penyesuaian pekerjaan/adjustment yang meliputi (i) penyesuaian 

kondisi lapangan; (ii) perubahan-perubahan desain; optimalisasi pekerjaan; 

 b Persetujuan dan perintah yang terperinci; 

 c. Evaluasi technical engineering termasuk rincian dan jumlah harga (i) evaluasi 

harga; (ii) persetujuan dari Pejabat Berwenang; (iii) pelaksanaan di lapangan. 

(6) Pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang dilaksanakan setelah Addendum Kontrak 

ditandatangani, kecuali dalam hal-hal tertentu pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan 

kurang dapat dilaksanakan setelah ada surat perintah dari Pejabat Berwenang. 

(7) Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan pekerjaan tambah dan/atau 

pekerjaan kurang (addendum) antara lain: 

 a. Pengguna Anggaran atau Penyedia Barang/Jasa mengajukan permohonan 

addendum; 

 b Pejabat  Berwenang mereview permintaan addendum; 

 c. Pengguna Anggaran melakukan evaluasi dan negosiasi (jika ada) untuk pekerjaan 

addendum; 

 d. Pengguna Anggaran menginput Purchase Requisition/PR (jika ada) ke dalam 

sistem berdasarkan memo yang sudah disetujui Pejabat Berwenang kemudian 

menyampaikan PR yang telah ditandatangani dan dokumen pendukung kepada 

Pengendali Anggaran;  

 e. Pengendali Anggaran memverifikasi ketersediaan anggaran berdasarkan PR 

kemudian membuat Budget Allocation kemudian mengembalikan kepada 

Pengguna;-  

 f. Pengguna Anggaran  membuat nota dinas permintaan addendum; 

 g. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan salinan bukti penerimaan Jaminan 

Pelaksanaan (jika ada) kepada Panitia Pengadaan; 

 h. Panitia Pengadaan melakukan konfirmasi kepada bagian keuangan dan umum 

Perusahaan terkait validitas Jaminan Pelaksanaan; 

 i. Panitia Pengadaan menyiapkan Addendum Kontrak dan membuat PO (jika ada) 

dalam sistem untuk ditandatangani oleh Pejabat Berwenang; 

 j. Pengguna Anggaran meminta otorisasi Pejabat Berwenang pada PO kemudian 

menyampaikan PO asli ke kepada Panitia Pengadaan dan salinan PO ke bagian 

keuangan dan umum Perusahaan; 

 k. Panitia Pengadaan menyimpan PO asli kemudian menyerahkan Addendum 
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Kontrak asli ke bagian hukum. 

Pasal 40 

Pembayaran 

 

(1) Pembayaran dapat dilakukan dalam Rupiah maupun mata uang asing berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

(2) Tatacara dan dokumen pembayaran mengacu pada ketentuan bagian Keuangan dan 

Umum Perusahaan. 

(3) Dokumen pendukung pembayaran harus dicantumkan dalam Kontrak. 

  

Pasal 41 

Pengawasan dan Penyimpanan Kontrak 

 

(1) Perusahaan memantau perkembangan pelaksanaan Kontrak sesuai dengan syarat dan 

ketentuan dalam Kontrak, memonitor tanggal berakhirnya Kontrak, jangka waktu 

jaminan (bila ada) dan kebutuhan untuk diaddendum. 

(2) Kontrak asli disimpan oleh bagian keuangan dan umum Perusahaan dan semua Kontrak 

yang sudah ditandatangani para pihak harus terdaftar dalam database Kontrak yang 

dikelola oleh bagian keuangan dan umum Perusahaan. Database Kontrak akan 

memberikan ringkasan informasi seperti nilai Kontrak, mulai dan tanggal berakhir, 

jenis kontrak dan ruang lingkup. 

(3) Periode penyimpanan/pengarsipan Kontrak disesuaikan dengan peraturan Perusahaan 

terkait penyimpanan/pengarsipan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. 

  

Pasal 42 

Penundaan dan/atau Pembatalan Pekerjaan dan/atau Kontrak 

 

(1) Segala penundaan dan/atau pembatalan terhadap pekerjaan dan/atau Kontrak hanya 

dapat dilakukan secara tertulis dengan dasar-dasar sebagai berikut namun tidak terbatas 

pada: 

 a. berita acara kesepakatan Direksi; 

 b. Nota dinas permintaan dari Pengguna Anggaran ke Panitia Pengadaan (jika 

penundaan dan/atau pembatalan sebelum Kontrak ditandatangani) dilakukan pada 

saat proses pengadaan Barang/Jasa; atau 

 c. Nota dinas pemberitahuan penundaan dan/atau pembatalan Kontrak ke Panitia 

Pengadaan. 

(2) Penundaan dan/atau pembatalan jika dilakukan: 

 a. Sebelum Kontrak ditandatangani, maka jaminan (jika ada) akan dikembalikan; 
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 b. Setelah Kontrak ditandatangani, maka pembayaran dilakukan sesuai pelaksanaan 

pekerjaan dan jaminan (jika ada) akan dikembalikan. 

Pasal 43 

Ketentuan Lain Dalam Kontrak 

 

Bilamana diperlukan, secara selektif pihak Penyedia Barang/Jasa dapat diminta untuk 

menyediakan Asuransi Barang/Jasa atas sebagian atau seluruh komponen Barang/Jasa 

terhadap risiko kecelakaan, kerusakan, kehilangan serta resiko lain yang tidak terduga sejak 

dimulainya pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan kepada Perusahaan. 
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BAB V 

  JAMINAN 

 

Pasal 44 

Ketentuan Umum Jaminan 

 

(1) Penyedia Barang/Jasa wajib menyerahkan jaminan kepada Perusahaan dalam 

pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa, 

(2) Jaminan atas pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: 

 a. Jaminan Penawaran; 

 b. Jaminan Pelaksanaan;  

 c. Jaminan Uang Muka; 

 d. Jaminan Sanggah. 

  

Pasal 45 

Jaminan Penawaran 

 

Penyedia Barang/Jasa wajib memberikan Jaminan Penawaran dengan ketentuan: 

(1) Jaminan Penawaran dikenakan untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 500.000.000 

(lima ratus juta Rupiah) (tidak termasuk PPN) yang dilakukan dengan cara Pelelangan 

Umum dan Pelelangan Terbatas. 

(2) Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa bersamaan dengan 

penyerahan Dokumen Penawaran.  

(3) Besarnya Jaminan Penawaran minimal sebesar 3% (tiga persen) sampai 5% (lima 

persen) dari HPS. 

(4) Jaminan Penawaran ditujukan kepada Perusahaan dengan masa berlaku sekurangnya 90 

(sembilan puluh) hari kalender.  

(5) Jaminan Penawaran dikembalikan jika: 

 a. Peserta Lelang atau Peserta Pemilihan Langsung tidak ditetapkan sebagai 

Pemenang Lelang atau Pemenang Pemilihan Langsung; atau 
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 b. Telah ditukar dengan Jaminan Pelaksanaan. 

(6) Jaminan Penawaran menjadi milik Perusahaan jika Peserta Lelang atau Peserta 

Pemilihan Langsung mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang 

atau Pemenang Pemilihan Langsung. 

  

 

Pasal 46 

Jaminan Pelaksanaan 

 

Sebelum menandatangani Kontrak, Penyedia Barang/jasa harus menyediakan Jaminan 

Pelaksanaan dengan ketentuan: 

(1) Jaminan Pelaksanaan dikenakan untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 

1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) untuk semua metode pengadaan Barang/Jasa 

kecuali Pembelian Langsung.  

(2) Nilai Jaminan Pelaksanaan setidaknya 5% (lima persen) dari nilai kontrak termasuk 

PPN dan mempunya masa berlaku minimal 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama 

dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. 

(3) Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan kepada Perusahaan sebelum ditandatanganinya 

Kontrak dan Jaminan Pelaksanaan harus mencantumkan nama Penyedia Barang/Jasa 

yang sama dengan yang dicantumkan dalam Kontrak dan nama Perusahaan sebagai 

penerima jaminan. 

(4) Jaminan Pelaksanaan tidak diberlakukan untuk: 

 a. Penyedia Barang/Jasa merupakan perusahaan terafiliasi Perusahaan; 

 b. Pekerjaan yang jangka waktunya kurang dari 1 (satu) bulan; 

 c. Pekerjaan sewa yang fisik barangnya dikuasai oleh Perusahaan dan pembelian 

kendaraan bermotor secara inden; 

 d. Pekerjaan konsultan. 

(5) Pengembalian Jaminan Pelaksanaan kepada Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan setelah 

pelaksanaan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan ditandatanganinya berita 

acara serah terima pekerjaan. 

  

Pasal 47 

Jaminan Uang Muka 

 

Untuk Kontrak yang memberlakukan pembayaran di muka, Penyedia Barang/Jasa harus 

menyerahkan Jaminan Uang Muka dengan jumlah yang sama dengan uang muka yang telah 
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dibayarkan oleh Perusahaan. Jaminan Uang Muka akan dikembalikan kepada Penyedia 

Barang/Jasa. 

 

 

 

 

  

Pasal 48 

Jaminan Sanggah 

 

Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam 

pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas atau 

Pemilihan Langsung, Peserta Lelang atau Peserta Pemilihan langsung yang kalah pada saat 

masa sanggah berhak mengajukan sanggahan dengan menyediakan Jaminan Sanggah dengan 

ketentuan: 

 a. Nilai Jaminan Sanggah sama dengan nilai penawaran; 

 b. Jaminan Sanggah dibayarkan secara tunai ke rekening Bank Perusahaan; 

 c. Apabila sanggahan terbukti maka Jaminan Sanggah dikembalikan kepada 

penyanggah sedangkan apabila sanggahan tidak terbukti maka Jaminan Sanggah 

menjadi milik Perusahaan dan penyanggah dimasukkan kedalam daftar hitam 

(black list) selama 2 (dua) tahun; 

 d. Identitas pihak yang melakukan sanggahan harus tercantum dalam tanda terima 

Jaminan Sanggah. 
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BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 49 

Pelelangan Tidak Mengikat 
 

Perusahaan dapat melaksanakan pelelangan tidak mengikat dengan ketentuan dan pengertian 

sebagai berikut : 

(1) Pelelangan tidak mengikat adalah pelelangan yang dilaksanakan di akhir tahun untuk 

kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya, atau di awal tahun untuk 

kegiatan di tahun yang sama sebelum ada pengesahan formal RKAP kegiatan tersebut 

dan dilakukan setelah mendapat persetujuan. 

(2) Pelelangan tidak mengikat dapat dilakukan baik untuk Pelelangan Umum, Pelelangan 

Terbatas maupun Pemilihan Langsung dan harus disampaikan dengan jelas di dalam 

Dokumen Pengadaan. 

(3) Prosedur pelelangan tidak mengikat sama dengan prosedur pelelangan biasa, akan 

tetapi dibatasi hanya sampai dengan pengumuman pemenang. Surat penetapan 

pemenang dan Kontrak dilakukan setelah ada pengesahan formal RKAP. 

 

  

Pasal 50 

Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa 

 

(1) Evaluasi kinerja Penyedia Barang/Jasa harus dilakukan oleh Pengguna Anggaran. 

(2) lndikator kinerja utama Penyedia Barang/Jasa terkait aktivitas pengadaan mencakup 

hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada: 

 a. Waktu penyerahan Barang/Jasa, dimana waktu penyerahan barang dan/atau 

jasa/hasil pekerjaan dibandingkan dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan 

dalam Kontrak/Addendum Kontrak/PO. 

 b. Kualitas Barang/Jasa/pekerjaan yang telah diserahkan/dilaksanakan, yaitu 

realisasi kualitas Barang/Jasa/pekerjaan yang diserahkan dibandingkan 

dengan spesifikasi barang dan/atau jasa /pekerjaan/KAK yang ditentukan dalam 

Kontrak/Addendum Kontrak/PO. 
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 c. Hubungan kerjasama, berupa: 

(i) ketaatan Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaan yang tercanturn 

dalam Kontrak/Addendum Kontrak/PO; dan  

(ii) frekuensi teguran atau pernyataan tidak puas yang disampaikan secara tertulis 

dan respon terhadap teguran atau pernyataan tidak puas. 

 d. Aspek Penunjang: 

  (i) Teknologi/peralatan yang digunakan; 

(ii) Keahlian/ketrampilan/pengalaman sumber daya manusia yang dipekerjakan; 

(iii)Penerapan norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan 

(iv) Kebersihan dan kepedulian terhadap dampak lingkungan berkaitan dengan 

proyek yang dikerjakan. 

 e. Evaluasi dilakukan dengan cara memberikan pembobotan kriteria kualifikasi Nilai 

Akhir (NA) hasil penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa adalah: 

  NA = 3: Kualifikasi "Sangat Baik" (berarti melebihi dari yang dipersyaratkan 

dalam Kontrak/Addendum); 

  2 ≤ NA < 3 : Kualifikasi "Baik" (berarti sama dengan yang dipersyaratkan dalam 

Kontrak/Addendum Kontrak); 

  NA < 2 : Kualifikasi "Kurang" (berarti kurang atau tidak dapat memenuhi yang 

dipersyaratkan dalam Kontrak/Addendum Kontrak). 

 f. Pengguna Anggaran menyampaikan hasil evaluasi kinerja Penyedia Barang/Jasa 

kepada Panitia Pengadaan untuk diarsipkan dalam database Penyedia Barang/Jasa. 

  

Pasal 51 

Daftar Hitam 

 

Sanksi administrasi yaitu pengurangan atau penghilangan hak Penyedia Barang/Jasa untuk 

mengikuti proses pengadaan dalam jangka waktu tertentu. Perbuatan atau tindakan Penyedia 

Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi administrasi antara lain: 

(1) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar 

untuk mempengaruhi persyaratan pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam 

Dokumen Pengadaan; 

(2) Mengundurkan diri setelah memasukkan penawaran/ditunjuk sebagai pemenang 

dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh Pengguna Anggaran; 

(3) Dinyatakan wanprestasi oleh Perusahaan; 

(4) Kontrak dibatalkan sepihak/mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang atau 

pelaksana pekerjaan; 
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(5) Sanggahan terbukti tidak benar. 

Penyedia Barang/Jasa yang melakukan tindakan-tindakan seperti yang dimaksud angka (1) 

sampai (5) Pasal ini dimasukkan dalam daftar hitam dan tidak diperbolehkan mengikuti 

pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. 

Daftar hitam berlaku bagi perusahaan Penyedia Barang/Jasa serta pemiliknya. 

BAB VI 

P E N U T U P 

 

Pasal 52 

Ketentuan Penutup 
 

(1) Semua yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan, baik 

Unsur Pengadaan Barang/Jasa dari internal Perusahaan dan Penyedia Barang/Jasa 

tunduk pada peraturan ini. 

(2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direksi PT. Akses Pelabuhan Indonesia 

nomor : HK.569/09/25/01/API-17 tanggal 4 September 2017 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT. Akses Pelabuhan 

Indonesia dinyatakan tidak berlaku. 

(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

  Ditetapkan di  : Jakarta 

  Tanggal : 11 Januari 2018 

  ATAS NAMA DIREKSI  

PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

DIREKTUR UTAMA 

 

 

 

 

IWAN RIDWAN 

 

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia; 

2. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok; 

3. Dewan Komisaris PT Akses Pelabuhan Indonesia; 
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4. Anggota Direksi PT Akses Pelabuhan Indonesia. 
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LAMPIRAN I  : KEPUTUSAN DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

Nomor  :   HK.569/01/02/01/API-18 

Tanggal  :   11 Januari 2018 
 
 

PROSEDUR PERSIAPAN PENGADAAN 

 
 

 

  Ditetapkan di  : Jakarta 

  Tanggal :  11 Januari 2018 

 

  DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

DIREKTUR UTAMA 

 

 

 

 

IWAN RIDWAN 
 



 

 

 54 

 

 

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

Nomor  :   HK.569/01/02/01/API-18 

Tanggal  :   11 Januari 2018 
 
 

PROSEDUR PELELANGAN UMUM 
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  Ditetapkan di  : Jakarta 

  Tanggal :  11 Januari 2018 

 

  DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

DIREKTUR UTAMA 

 

 

 

 

IWAN RIDWAN 
 



 

 

 56 

 

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

Nomor  :   HK.569/01/02/01/API-18 

Tanggal  :   11 Januari 2018 

 
 

PROSEDUR PELELANGAN TERBATAS  

A. TAHAP PRAKUALIFIKASI 
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B. TAHAP PELAKSANAAN PELELANGAN 
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  Ditetapkan di  : Jakarta 

  Tanggal :  11 Januari 2018 

  DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

DIREKTUR UTAMA 

 

 

 

 

IWAN RIDWAN 
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LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

Nomor  :   HK.569/01/02/01/API-18 

Tanggal  :   11 Januari 2018 
 

PROSEDUR PEMILIHAN LANGSUNG  

 

  

  Ditetapkan di  : Jakarta 

  Tanggal :  11 Januari 2018 

  DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

DIREKTUR UTAMA 

 

 

 

 

IWAN RIDWAN 
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LAMPIRAN V : KEPUTUSAN DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

Nomor  :   HK.569/01/02/01/API-18 

Tanggal  :   11 Januari 2018 
 

PROSEDUR PENUNJUKAN LANGSUNG 

 

 

 

  Ditetapkan di  : Jakarta 

  Tanggal :  11 Januari 2018 

  DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

DIREKTUR UTAMA 

 

 

 

 

IWAN RIDWAN 
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LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

Nomor  :   HK.569/01/02/01/API-18 

Tanggal  :   11 Januari 2018 
 
 

PROSEDUR PENGADAAN LANGSUNG 

 
 

 

 

 

 

  Ditetapkan di  : Jakarta 

  Tanggal :  11 Januari 2018 

 

  DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

DIREKTUR UTAMA 

 

 

 

 

IWAN RIDWAN 
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LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

Nomor   :   HK.569/01/02/01/API-18 

Tanggal   :   11 Januari 2018 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa dalam rangka Pelaksanaan Proses 
*) Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pekerjaan 
.......................................... pada PT Akses Pelabuhan Indonesia ("Proses Pengadaan"), 
menyatakan sebagai berikut : 

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi 
KKN di dalam Proses Pengadaan; 

3. Akan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar, 
peraturan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan (sebagaimana berlaku), 
berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, secara bersih, 
akuntabel dan profesional, dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan 
maupun pengaruh dari pihak lain, mulai dari penyiapan dokumen pengadaan, pelelangan, 
pelaksanaan dan penyelesaian Proses Pengadaan; 

4. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk 
melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak terkait dengan 
diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki 
posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan, termasuk dengan seluruh pihak 
yang terlibat dengan tindakan di atas. 

5. Kami telah melaksakan Proses Pengadaan dengan pemahaman yang cukup tentang 
berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan best practice, 
yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam Proses Pengadaan. 

6. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS 
ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan 
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

........................................, 20..... 

 

No 

 

Penyelenggara 

 

No. 

 

Nama 

 

Jabatan 

 

Tandatangan 

1 Pejabat Berwenang     

2 Pengguna Anggaran      

3 Panitia Pengadaan 
(semua ketua dan 
semua anggota) 

1    

2    

3    
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Catatan : 

- Coret yang tidak perlu. 
 
  Ditetapkan di  : Jakarta 

  Tanggal :  11 Januari 2018 

 

  DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

DIREKTUR UTAMA 

 

 

 

 

IWAN RIDWAN 
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LAMPIRAN VIII :   KEPUTUSAN DIREKSI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 

Nomor   :   HK.569/01/02/01/API-18 

Tanggal   :   11 Januari 2018 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan ……………… pada PT Akses 
Pelabuhan Indonesia ("Proses Pengadaan"), dengan ini menyatakan bahwa saya : 

1. Tidak akan melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN); 

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi 
KKN di dalam Proses Pengadaan; 

3. Dalam Proses Pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan 
profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara 
optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik; 

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS 
ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan 
pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 
Tempat, tanggal, bulan, tahun 
PT. ....................... 
 
 
Materai Rp. 6000 
 
 
 
…………………………... 
Direktur Utama 

 

  Ditetapkan di  : Jakarta 

  Tanggal :  11 Januari 2018 
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