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PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
NOMOR PD 07 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO),
Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang
dibiayai dengan Anggaran Internal Perusahaan wajib
dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance
(GCG),
sehingga
hasilnya
dapat
dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun
manfaatnya bagi kelancaran tugas Perseroan dan peningkatan
pelayanan kepada stakeholders;

b.

bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu
mengubah/menyempurnakan Peraturan Direksi Nomor PD 45
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero);

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;

4.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah;

5.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV
Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Negara;

8.

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 telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa
Badan Usaha Milik Negara;
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9.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-01/MBU/2011
tentang
Penerapan
Tata
Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada
Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik
Negara;

10. Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi
Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan;
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero)
bPT Pelabuhan Indonesia IV Nomor SK-103/MBU/05/2016
tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Pelabuhan Indonesia jo. SK-143/MBU/07/2017
tanggal 27 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV jo. SK-265/MBU/12/2017 tanggal
04 Desember 2017 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan,
Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan
Indonesia IV jo. SK-245/MBU/09/2018 tanggal 19 September
2018 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan
Indonesia IV jo. SK-290/MBU/11/2018 tanggal 05 November
2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan
Tugas, Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV;
12. Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 7 tanggal 1 Desember
1992 tentang Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nanda
Fauz Iwan, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 19 Januari 2017;
13. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor
KD 01 Tahun 2006 tentang Sistem Manajemen Resiko;
14. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor
PD 28 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Mekanisme
Pengendalian Anggaran Biaya dan Anggaran Investasi di
Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
15. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor
PD 09 Tahun 2014 tentang Pedoman Penundaan Transaksi
Bisnis Yang Terindikasi Terjadi Penyimpangan dan/atau
Kecurangan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero);
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16. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor
PD 09 Tahun2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Investasi di
Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
17. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor
PD 11 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
Memperhatikan

:

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor S-298/S-MBU/2007 tanggal 25 Juni 2007 Hal
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik
Negara;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKSI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO).

BAB I
UMUM
Pasal 1
Ketentuan Umum
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.

Perseroan adalah PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

2.

Anak Perusahaan adalah Perseroan terbatas yang didirikan
dan/atau dibentuk oleh Perseroan dengan kepemilikan Saham
Perseroan minimum 90% (sembilan puluh persen).

3.

Perusahaan Afiliasi adalah Perseroan terbatas yang didirikan
dan/atau dibentuk oleh Anak Perusahaan, dimana sahamnya
minimal 90% dimiliki Anak Perusahaan.

4.

Direksi adalah Direksi Perseroan.

5.

Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan.

6.

Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perseroan.

7.

Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Perseroan, sebagai
berikut :
a.

Kantor Cabang Kelas Utama adalah Cabang Makassar,
Terminal Petikemas Makassar (TPM);

b.

Kantor Cabang Kelas Satu adalah Cabang Balikpapan,
Samarinda, Bitung, Ambon, Sorong, dan Terminal
Petikemas Bitung (TPB);
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c.

Kantor Cabang Kelas Dua adalah Cabang Jayapura,
Tarakan, Pantoloan, dan Ternate;

d.

Kantor Cabang Kelas Tiga adalah Cabang Kendari,
Parepare, Biak, Manokwari, Merauke, dan Nunukan;

e.

Kantor Cabang Kelas Empat adalah Cabang Fakfak,
Gorontalo, Tolitoli, dan Manado;

f.

Unit Pelayanan Kepelabuhanan adalah Unit Pelayanan
Kepelabuhanan Bontang-Lhoktuan, Tanjung Redeb, serta
Sangata.

8.

General Manager adalah pimpinan atau penanggung jawab
pengelolaan Kantor Cabang
atau Unit
Pelayanan
Kepelabuhanan.

9.

Senior Manager adalah pimpinan atau penanggung jawab
pengelolaan Sub Direktorat Kantor Pusat.

10. Biro Logistik adalah unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa di
Kantor Pusat selaku penyelenggara proses Pengadaan Barang
dan Jasa, meliputi merencanakan, menyiapkan, melaksanakan,
mendokumentasikan dan melaporkan hasil evaluasi peserta
pelelangan kepada Direksi/Pemberi Kerja.
11. Komite e-Procurement adalah Komite yang dibentuk oleh
Direksi untuk memberikan persetujuan untuk setiap Pengadaan
Barang dan Jasa di Kantor Pusat melalui e-Procurement.
12. Investasi adalah suatu kegiatan yang menambah dan/atau
meningkatkan kuantitas, kapasitas, dan kualitas dan/atau umur
aset.
13. Pemeliharaan
adalah
kegiatan
perbaikan
untuk
mempertahankan dan/atau memperpanjang umur pakai aset
agar selalu dalam keadaan siap operasi/siap pakai.
14. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa yang dilakukan oleh Perseroan yang
pembiayaannya berasal dari anggaran internal Perseroan atau
anggaran eksternal Perseroan termasuk yang dibiayai dari
pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun
tidak dijamin oleh Pemerintah yang dilaksanakan secara
swakelola maupun oleh Penyedia Barang/Jasa, kecuali
pengadaan yang menggunakan dana langsung dari
APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya.
15. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan ukuran, yang
meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi,
peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Perseroan
selaku pengguna barang dan jasa.
16. Pemberi Kerja adalah unit kerja pada Kantor Pusat/Kantor
Cabang yang bertindak selaku pemberi pekerjaan kepada Biro
Logistik/Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pelelangan
Penyedia Barang/Jasa guna memenuhi kebutuhan Perseroan
pada unit kerja tersebut. Yang dimaksudkan sebagai Pemberi
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Kerja dalam hal ini adalah Direksi/Kepala Biro PSP/Kepala Biro
Hukum/Kepala Biro Teknologi dan Informasi/Sekretaris
Perusahaan/Satuan Pengelolaan Proyek/Project Manager
Officer/Senior Manager terkait pada Kantor Pusat dan General
Manager pada Kantor Cabang atau Unit Pelayanan
Kepelabuhanan.
17. Pengadaan Barang meliputi :
a. barang-barang kebutuhan pekerjaan teknik sipil, mesin,
listrik, komponen/suku cadang kapal, komponen/suku
cadang peralatan bongkar muat, kendaraan dan peralatan
petikemas;
b. barang-barang kebutuhan peralatan komputer, komunikasi,
dan telekomunikasi;
c. barang-barang kebutuhan
peralatan kantor;

peralatan rumah tangga dan

d. barang-barang kebutuhan alat tulis dan barang cetakan;
e. barang kebutuhan lainnya.
18. Unit Kerja pada Kantor Pusat yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
melalui sumber dana eksploitasi atau Investasi di Kantor Pusat
adalah Direktorat/Sub Direktorat/Sekretariat Perusahaan/
Satuan Pengelolaan Proyek/Project Manager Officer/Biro
terkait sesuai dengan substansinya.
19. Unit Kerja pada Kantor Cabang yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
melalui sumber dana eksploitasi atau Investasi di Cabang,
diatur sebagai berikut :
a. Unit Teknik : Divisi Teknik, Dinas Teknik, Dinas Operasi
dan Teknik
Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau
Pemeliharaan pekerjaan teknik sipil, mesin, listrik, Air
Conditioning (AC), perkapalan, peralatan bongkar muat,
peralatan peti kemas, telekomunikasi, peralatan kerja
teknik, kendaraan, PMK, Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
untuk alat produksi, serta Pelumas untuk kendaraan
operasional;
b. Unit Umum : Divisi SDM dan Umum, Dinas SDM dan
Umum, Dinas Keuangan, SDM dan Umum
Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau
Pemeliharaan pekerjaan ATK, komputer (software dan
hardware ), peralatan kerja kantor, pakaian dinas, bahan
makanan (konsumsi), asuransi, diklat, jasa tenaga kerja,
cleaning service, peralatan security, K3, serta BBM untuk
kendaraan dinas.
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c. Khusus untuk Unit Pelayanan Kepelabuhanan, seluruh
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Unit
Umum.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah layanan pekerjaan pelaksanaan
konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis
dan spesifikasinya ditetapkan oleh Pemberi Kerja atau wakil
yang ditunjuk dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh
Pemberi Kerja atau wakil yang ditunjuk, seperti pembangunan
gedung, perbaikan kapal, perbaikan peralatan bongkar muat,
pengadaan kapal, pengadaan alat bongkar muat dan lainlainnya;
21. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional
dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan
konstruksi Teknik (Sipil dan Peralatan), jasa pengawasan
konstruksi Teknik, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam
rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk
piranti lunak atau laporan/report yang disusun secara sistematis
berdasarkan KAK yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja atau
wakil yang ditunjuk, seperti pembangunan aplikasi komputer,
pembuatan master plan, penyusunan Standar Biaya Pokok, dan
lain-lainnya.
22. Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan
jasa selain Jasa Konsultansi, seperti pemilihan jasa eksternal
auditor, reviewer, kajian teknis/ekonomis, risiko dan keuangan,
jasa pendidikan dan latihan (diklat), seminar, jasa bantuan
hukum, jasa keamanan, kebersihan/cleaning service, jasa
perjalanan ibadah, dan lain-lain.
23. Pekerjaan Rehabilitasi Berat adalah kegiatan melaksanakan
pekerjaan perbaikan berat atau replacement fasilitas pelabuhan
yang mengalami kerusakan lebih dari 50% (lima puluh persen)
dari kondisi awal serta pekerjaan repowering mesin kapal/alat
bongkar muat, yang pembiayaannya diperoleh dari sumber
dana Investasi.
24. Persetujuan Alokasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
PAA adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan
permohonan penggunaan anggaran biaya yang ditetapkan
sebelum pekerjaan dimulai.
25. Engineer Estimate yang selanutnya disingkat EE adalah harga
yang dibuat oleh konsultan profesional yang ditunjuk oleh
Perseroan untuk menyiapkan dan membuat prakiraan biaya
suatu pekerjaan yang dapat dijadikan pedoman dalam
penyusunan RAB dengan ketentuan nilai Engineer Estimate
(EE) dan RAB dibuat pada periode yang sama.
26. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB
adalah harga yang dikalkulasikan oleh Unit Kerja terkait secara
profesional yang digunakan sebagai dasar pengajuan alokasi
anggaran biaya untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan
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ketentuan nilainya tidak boleh lebih besar dari Engineer
Estimate (EE).
27. Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate yang selanjutnya
disingkat HPS atau OE adalah Harga yang dikalkulasikan oleh
Unit Kerja terkait secara profesional yang digunakan sebagai
acuan dalam melaksanakan evaluasi kewajaran harga
penawaran pada pengadaan barang /jasa.
28. Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang selanjutnya disingkat
RKS adalah syarat pengajuan proposal administrasi, teknis,
dan biaya untuk pekerjaan konstruksi dan Pengadaan
Barang/Jasa yang dirinci secara lengkap, jelas dan tegas
termasuk lampiran-lampirannya dan Kriteria Evaluasi.
29. Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference yang selanjutnya
disingkat KAK atau TOR adalah syarat pengajuan proposal
administrasi, teknis dan biaya untuk pekerjaan konsultansi dan
Jasa Lainnya yang dirinci secara lengkap, jelas dan tegas
termasuk lampiran-lampirannya dan Kriteria Evaluasi.
30. Panitia Pengadaan dan Penilai Kewajaran Harga atau
disingkat Panitia Pengadaan adalah Panitia yang ditugaskan
untuk melakukan proses pelelangan, pemilihan langsung, dan
penunjukan langsung dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa
oleh Kantor Cabang, yang berperan sebaga penilai kewajaran
harga dalam pelaksanaan proses pelelangan, pemilihan
langsung, dan/atau penunjukan langsung.
31. Tim Swakelola adalah suatu tim yang dibentuk oleh Direksi
atau General Manager untuk maksud melaksanakan pekerjaan
secara swakelola.
32. Tim Pemeriksa Kebenaran Hasil Pengadaan Barang adalah
tim yang ditetapkan oleh Direksi/General Manager yang
bertugas memeriksa hasil pengadaan barang.
33. Tim Pendamping/Counterpart adalah tim yang ditetapkan
oleh Direksi/General Manager yang anggotanya terdiri atas
berbagai bidang pekerjaan atau hanya pada bidang pekerjaan
yang terkait dan mampu bertindak sebagai narasumber dan
pemberi saran bagi konsultan/kontraktor pelaksana pekerjaan.
34. Tim Penyusun Harga Satuan Upah dan Bahan adalah tim
yang ditetapkan oleh Direksi/General Manager yang bertugas
menyusun harga satuan upah dan bahan untuk menjadi acuan
Unit Kerja dalam menghitung RAB atau HPS.
35. Tim Khusus adalah tim yang ditetapkan oleh Direksi yang
bertugas sebagai pendamping/supporting Biro Logistik dalam
proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
36. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan dan
ditetapkan oleh Biro Logistik/Panitia Pengadaan sebagai
pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian
penawaran oleh calon Penyedia Barang/Jasa serta pedoman
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evaluasi penawaran, yang berisi sekurang-kurangnya antara
lain :
a. Untuk Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Barang
1) RKS adalah syarat-syarat dalam Pekerjaan Konstruksi/
Pengadaan Barang yang meliputi persyaratan
administrasi, teknis dan keuangan yang dirinci secara
lengkap dan jelas;
2) Kriteria Evaluasi Penawaran;
3) Lampiran-lampiran dari RKS.
b. Untuk Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya
1) KAK atau TOR adalah syarat-syarat dalam pengadaan
jasa yang meliputi persyaratan administrasi, teknis dan
keuangan yang dirinci secara lengkap dan jelas;
2) Kriteria Evaluasi Penawaran;
3) Lampiran-lampiran dari KAK.
37. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah proses pengadaan
barang/jasa melalui Penunjukan Langsung, Pemilihan
Langsung, atau Pelelangan Umum.
38. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
yang dilakukan secara terbuka untuk diikuti oleh semua Badan
Hukum yang disampaikan melalui media informasi sehingga
masyarakat luas dapat mengetahuinya dan yang berminat
dapat mengikutinya.
39. Pelelangan Ulang adalah pelelangan yang diumumkan
kembali paling banyak 1 (satu) kali dengan persyaratan yang
sama apabila pelelangan dinyatakan gagal
40. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia
Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
yang dilakukan dengan mengundang langsung paling kurang 3
(tiga) Badan Usaha dan atau Badan Hukum yang mempunyai
kualifikasi dan klasifikasi tertentu sesuai yang dipersyaratkan
dan terdaftar/memiliki sertifikat dari asosiasi profesi/keahlian
yang diakui oleh Pemerintah atau yang telah terdaftar dalam
DRP.
41. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa.
42. Direct Deal adalah proses pengadaan barang dengan cara
penunjukan langsung atau pemilihan langsung dari
manufacture atau Factory, ATPM, dan Authorized Dealer
melalui proses :
a. mencari informasi langsung;
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b. meminta penawaran langsung;
c. membandingkan langsung;
d. Klarifikasi dan secara langsung.
Direct Deal dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan
prinsip dari Direksi dengan pertimbangan nilai-nilai ekonomis
dan kesempatan meraih keuntungan yang signifikan dalam
momentum bisnis, dengan memperhatikan regulasi sektoral
yang ada
43. Pembelian Langsung adalah Pengadaan Barang dengan cara
membeli/memesan langsung kepada Penyedia Barang tanpa
melalui Pelelangan/Pemilihan Langsung
44. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi yang memperlombakan gagasan, orisinal,
kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat
ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
45. Kontrak/Perjanjian adalah perikatan antara Pemberi Kerja
dengan Pemasok/Kontraktor atau Konsultan sebagai Penyedia
Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa,
berupa Akta Perjanjian, Surat Perjanjian, Surat Perintah Kerja
serta Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan.
46. Dokumen Kontrak adalah perikatan tertulis termasuk seluruh
lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang
harus dipenuhi oleh pihak Pemberi Kerja maupun Penyedia
Barang/Jasa.
47. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang diterbitkan oleh
bank umum devisa di dalam negeri maupun dari luar negeri
yang memiliki perwakilan di Indonesia, tidak termasuk bank
perkreditan rakyat dan asuransi, yang diberikan oleh penyedia
barang dan jasa kepada Pemberi Kerja untuk menjamin
terlaksananya kewajiban Penyedia Barang/Jasa terkait dengan
pekerjaan yang diperjanjikan.
48. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha, badan hukum
atau orang perseorangan/subjek hukum yang kegiatan
usahanya menyediakan Pengadaan Barang/Jasa termasuk
BUMN dan anak perusahaannya.
49. Beauty Contest adalah suatu peragaan/pemaparan profil dan
program yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang
dilakukan di depan Biro Logistik/Panitia Pengadaan dan/atau
wakil Perseroan yang ditunjuk, yang berisi tentang
kemampuan dan keunggulan perusahaan tersebut di dalam
melaksanakan program/jasa yang ditawarkan.
50. Produksi Dalam Negeri adalah berbagai jenis barang/jasa
yang dibuat dan/atau dihasilkan di dalam negeri.
51. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala
kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan
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perundang-undangan tentang Usaha Kecil, termasuk Koperasi
skala Usaha Kecil.
52. Time Schedule adalah rencana/jadwal urutan kegiatan dan
waktu pelaksanaan pekerjaan yang dapat berupa Bar Chart, Scurve, Working Plan dan Network Planning.
53. Klarifikasi adalah suatu tahapan pelelangan yang ditempuh
apabila terdapat ketidakjelasan di dalam dokumen penawaran
dimana hasil Klarifikasi tidak boleh mengubah menambah atau
mengurangi substansi dokumen penawaran yang telah dibuka
dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
54. Negosiasi
adalah
proses
tawar
menawar
harga/waktu/spesifikasi dengan jalan berunding untuk
memperoleh penegasan bersama antara Pemberi Kerja
dengan penyedia Barang dan Jasa.
55. Barang/Jasa Spesifik adalah barang/jasa yang sifatnya
khusus dan hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan
nilai teknologi tinggi/khusus, kompleks atau hanya oleh satu
Penyedia Barang/Jasa, ATPM, Authorized Dealer, Factory,
atau pemegang hak paten yang tidak umum.
56. Pakta Integritas adalah surat pernyataan ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme
(KKN) yang dibuat dalam rangka proses pelelangan oleh
penyedia barang dan jasa yang dimasukkan sebagai bagian
dokumen adminstrasi penawaran.
57. Agen Tunggal Pemegang Merek yang selanjutnya disingkat
ATPM adalah agen pemegang tunggal dari suatu produk
barang/jasa yang ada di Indonesia, yang dibuktikan surat
keterangan dari instansi yang berwenang.
58. Authorized Dealer adalah perusahaan/agen distributor yang
mendapat penunjukan sebagai pemegang merek tertentu dari
suatu produk barang dan jasa.
59. Papan Pengumuman Resmi adalah papan pengumuman di
setiap Cabang/UPK, dan Kantor Pusat yang diberi identitas logo
dan nama Perseroan serta ditempatkan di lokasi yang strategis
sehingga masyarakat luas dapat mengetahui pengumuman
pelelangan dengan mudah;
60. Website Perseroan adalah website dengan alamat
www.inaport4.co.id atau alamat lain yang ditetapkan Direksi,
untuk mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Perseroan.
61. Portal BUMN adalah website resmi Kementerian BUMN yang
terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
BUMN.
62. E-Procurement adalah aplikasi online milik Perseroan yang
bertujuan untuk melakukan registrasi, proses pelelangan, dan
pemilihan langsung Pengadaan Barang dan Jasa melalui media
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internet antara Biro Logistik/Panitia Pengadaan dan peserta
pelelangan dan pemilihan langsung.
63. Daftar Rekam Jejak adalah suatu daftar yang berisi tentang
kinerja dari penyedia barang/jasa terhadap hasil dari
pekerjaan/kegiatan yang diberikan oleh Perseroan atau
perusahaan lain dan dapat dipakai sebagai acuan untuk
pemilihan penyedia barang/jasa berikutnya.
64. Daftar Rekanan Perusahaan yang selanjutnya disingkat DRP
adalah pengelompokan Penyedia Barang/Jasa sesuai
klasifikasi dan kualifikasi menurut bidang/sub bidang pekerjaan
dan dipergunakan sebagai pusat data dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa.
65. Jasa Konstruksi Terintegrasi (Jasa Engineering, Procurement,
dan Construction/EPC) adalah jasa perencanaan, pengadaan
material dan peralatan, pelaksanaan dan pengawasan yang
dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran
pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi tinggi serta
tingginya tingkat resiko bagi para pihak atau kepentingan umum
dalam suatu pekerjaan konstruksi.
66. E-Katalog adalah adalah system informasi elektronik yang
memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang
tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa.
67. Repeat Order adalah suatu Kontrak pengadaan berulang
barang dan jasa yang menguntungkan Perseroan dengan
ketentuan keperluan mendesak, harga maksimal sama dan
spefisikasi teknis minimal sama dengan Kontrak
sebelumnya, efisien dan efektif dalam pelaksanaanya,
dengan ketentuan telah dituangkan dalam Kontrak
sebelumnya.
68. Kontrak Lumpsum adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dimana nilai
kontrak tidak berubah.
69. Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
batas waktu yang telah ditetapkan, dimana nilai kontrak
berdasarkan item yang terpasang.
70. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah
Kontrak yang merupakan gabungan Lumpsum dan Harga
Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan.
71. Kontrak Persentase adalah merupakan Kontrak Pengadaan
Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
72. Kontrak Terima Jadi adalah merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu.
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73. Kontrak Tahun Tunggal adalah Kontrak yang pelaksanaan
pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu)
Tahun Anggaran.
74. Kontrak Tahun Jamak/Berganda atau Multiyears adalah
Kontrak kegiatan yang secara Kontraktual dilaksanakan
sekaligus dalam satu Kontrak/Surat Perjanjian tetapi
penyelesaian
fisik
pekerjaan
dan/atau
penyediaan
anggarannya dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran.setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi.
75. Dana Internal adalah sumber dana yang berasal dari internal
Perseroan pinjaman yang dilakukan oleh Perseroan, atau
Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk tunai yang
dijadikan modal perseroan, baik untuk kegiatan Investasi
maupun eksploitasi.
76. Dana Eksternal adalah sumber dana yang berasal dari
eksternal Perseroan, baik APBN, APBD, Hibah, Pinjaman
Luar Negeri, maupun kemitraan, dimana tata caranya tidak
diatur di dalam peraturan ini, tetapi mengikuti ketentuan yang
berlaku.
77. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal adalah Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri atas 1(satu)
pekerjaan baik itu perencanaan, pelaksanaan atau
pengawasan.
78. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Bersama adalah Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas beberapa pekerjaan
meliputi perencanaan dan/atau pelaksanaan dan/atau
pengawasan.
79. Kontrak Payung adalah Kontrak Harga Satuan antara unit
Kerja di lingkungan Perseroan dengan Penyedia Barang/Jasa
menggabungkan beberapa pekerjaan Pengadaan Barang
dan Jasa yang digunakan pada segmen yang sama di
beberapa Cabang dengan jangka waktu tertentu yang
perjanjiannya menetapkan satu harga Kontrak yang
realisasinya menyesuaikan pada kebutuhan dan berada
pada satu periode tertentu.
80. Kontrak Maintenance adalah perikatan yang dibuat dalam
perjanjian tertulis antara Perseroan dengan Pelaksana
Pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan
Pemeliharaan untuk periode tertentu, meliputi penyediaan
tenaga teknis di lapangan, penyediaan suku cadang, dan
penyediaan sarana penunjangnya di lapangan berupa kantor
dan workshop.
81. Kontrak Service adalah kontrak yang dibuat dalam
perjanjian tertulis antara Perseroan dengan Pelaksana
Pekerjaan yang meliputi penyediaan tenaga teknis secara
periodik yang datang ke lapangan untuk melakukan perbaikan
tanpa harus menyiapkan fasilitas kantor dan workshop serta
memberikan rekomendasi rencana perbaikan dan service
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periode berikutnya yang suku cadangnya dapat disediakan
oleh Pelaksana Pekerjaan atau Perseroan.
82. International Competitive Bidding adalah Pengadaan
Barang/Jasa
yang
mengikuti
standar
pelelangan
internasional, yang melibatkan Agen Perproject atau agen
tetap.
83. Agen Perproject adalah penunjukan oleh principal/pabrikan
kepada perusahaan lokal untuk menangani pengurusan
administrasi untuk setiap proyek yang diikuti.
84. Agen Tetap adalah penunjukan oleh principal/pabrikan
kepada perusahaan lokal yang bersifat permanen dalam
jangka waktu tertentu.
85. Delivery Duty Paid yang selanjutnya disingkat DDP adalah
suatu sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang seluruh nilai
pengadaan termasuk pajak dan bea menjadi tanggung jawab
Penyedia Barang/Jasa (Turn Key Project);
86. Delivery Duty Unpaid yang selanjutnya disingkat DDU
adalah suatu sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang nilai
pengadaannya tidak termasuk pajak dan bea, dimana pajak
dan bea menjadi tanggung jawab perseroan.
87. Kemitraan (KSO/Joint Operation) adalah perjanjian antara 2
(dua) pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk
melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset
dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama
menanggung risiko usaha tersebut.
88. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan
teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan
peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang
bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
89. Pengawas Pekerjaan adalah suatu Tim yang dibentuk oleh
Direksi atau General Manager dengan maksud melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Pasal 2
Prinsip Dasar
Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG) yang meliputi :
a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi manfaat
yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan;
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c. terbuka dan bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus
terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi
persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat
diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi
syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang jelas dan transparan;
d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai
Pengadaan Barang/Jasa, antara lain tentang persyaratan
teknis, administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil
evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya
terbuka bagi seluruh peserta Penyedia Barang/Jasa yang
berminat;
e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang
sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak
mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu,
dengan cara dan/atau alasan apapun;
f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik,
keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas
Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang
berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.
g. prudence, berarti tata cara Pengadaan Barang dan Jasa harus
memperhatikan kehati-hatian dengan memperhitungkan
keuntungan dan risiko yang dapat diterima perusahaan.
Pasal 3
Etika Pelaksanaan Pengadaan
Biro Logistik/Panitia Pengadaan, Pemberi Kerja, Penyedia
Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
a. melaksanakan
tugas
secara
tertib,
disertai
rasa
tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan
ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran,
serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang dan
Jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung mencegah dan menghindari terjadinya persaingan
tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak
langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (Conflict of
Interest);
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f.

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan Perseroan dalam Pengadaan
Barang/Jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan/atau persekongkolan/kolusi dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan Perseroan.
Pasal 4
Otorisasi, Wewenang, dan Tanggung Jawab
(1)

Pemberi Kerja memiliki wewenang dan tanggung jawab
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan
perencanaan,
penetapan
pemenang
pelelangan,
penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian, pelaksanaan
pekerjaan,proses pembayaran, dan serah terima hasil
pekerjaan.

(2)

Besaran nilai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sebagai berikut :
a. Kantor Cabang
1. General Manager Pelabuhan Cabang Kelas Utama dan
Kelas Satu, untuk pekerjaan dengan nilai sampai
dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah) tidak termasuk PPN 10% (sepuluh persen);
2. General Manager Pelabuhan Cabang Kelas Dua, untuk
pekerjaan
dengan
nilai
sampai
dengan
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak
termasuk PPN 10% (sepuluh persen);
3. General Manager Pelabuhan Cabang Kelas Tiga,
Kelas Empat dan General Manager UPK untuk
pekerjaan
dengan
nilai
sampai
dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak
termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
b. Kantor Pusat
1. Executive Vice President, Senior Vice President, dan
Vice President, untuk pekerjaan dengan nilai sampai
dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah) tidak termasuk PPN 10% (sepuluh persen);
2. Project Manager Officer/Satuan Proyek sesuai dengan
besaran pekerjaan yang ditangani.

(3)

Apabila nilai pekerjaan lebih besar dari batas wewenang
Cabang/Kantor Pusat, proses sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk, atau
dengan pertimbangan tertentu Direksi dapat melimpahkan
pelaksanaan
penandatanganan
kontrak
pekerjaan
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dimaksud melalui surat kuasa kepada Cabang yang
bersangkutan/Executive
Vice
President/Senior
Vice
President/Vice President.
(4)

Direksi dapat menetapkan Biro Logistik Kantor Pusat untuk
melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa di Kantor
Cabang yang merupakan kewenangan Kantor Cabang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. pekerjaan yang menurut tingkat kesulitannya tidak mampu
ditangani oleh Kantor Cabang, berdasarkan pertimbangan
teknis serta keterbatasan sumber daya manusia;
b. pekerjaan
Jasa
Konsultansi/Jasa
Lainnya
yang
membutuhkan keahlian khusus antara lain seperti
penyusunan Masterplan, RJPP, ISO, ISPS Code, Studi
Kelayakan, Survey, Rancang Bangun, Analisis mengenai
Lingkungan Hidup (AMDAL/RKL-UPL), pengembangan
program Aplikasi Komputer, pemilihan Kantor Akuntan
Publik,
Kajian
Teknis/Bisnis/Keuangan,
reviewer,
Konsultan DED, Kebersihan/cleaning service, keamanan
dan lain-lain;
c. lebih efisien bila dilakukan secara terpusat untuk beberapa
cabang secara bersamaan.

(5)

Dalam hal Kantor Cabang memiliki sumber daya manusia yang
terbatas, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
RKAP, Kantor Cabang dapat meminta secara tertulis kepada
Direksi untuk dilakukan proses Pengadaan Barang/Jasa di
Kantor Pusat.

Pasal 5
Jenis-Jenis Kontrak
(1)

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa menurut jenisnya :
a. Kontrak menurut cara pembayaran
1. Kontrak Lumpsum;
2. Kontrak Harga Satuan;
3. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
4. Kontrak Persentase;
5. Kontrak Terima Jadi (Turnkey atau EPC)/ Delivery
Duty Paid (DDP);
6. Kontrak Delivery Duty Unpaid (DDU).
b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran
1. Kontrak Tahun Tunggal;
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2. Kontrak Tahun Jamak/berganda atau multiyears.
c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan
1. Kontrak Pengadaan APBN, APBD, dan PMN;
2. Kontrak Pengadaan Non APBN (Bantuan Luar Negeri,
Hibah, Dana Internal Pelindo, dan Pinjaman Bank).
d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan
1. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal;
2. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Bersama;
3. Kontrak Payung (framework contract);
4. Kontrak Maintenance;
5. Kontrak Service.
(2)

Kontrak Lumpsum diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan
penyesuaian harga;
b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia
Barang/Jasa;
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran
yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output
based);
e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
f.

(3)

tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Kontrak Harga Satuan diatur dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat
perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran
bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
d. dimungkinkan
adanya
pekerjaan
tambah/kurang
berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan
yang diperlukan.

(4)

Kontrak Persentase diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima
imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan
tertentu; dan
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b. pembayarannya
didasarkan
pada
tahapan
produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi
Kontrak.
(5)

Kontrak Terima Jadi (Turnkey atau EPC) diatur dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. penetapan spesifikasi minimal oleh Pemberi Kerja dan
Harus dipenuhi oleh Penyedia Barang dan Jasa;
b. kriteria evaluasi
requirement;

ditetapkan

berdasarkan

minimal

c. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan
meliputi perencanaan, pengadaan dan pembangunan
selesai dilaksanakan; dan
d. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian
bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah
dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah
ditetapkan.
(6)

Kontrak Tahun Jamak/Berganda atau Multiyears diatur
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. kegiatan yang telah direncanakan sejak awal;
b. terjadinya pekerjaan tambah yang tidak dapat dihindari
karena alasan teknik dan alasan lainnya sehingga
memerlukan tambahan waktu dan biaya;
c. anggaran yang tersedia tidak cukup sedangkan revisi
tambahan anggaran tidak memungkinkan;
d. keadaan kahar (force majeure) yang mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;
e. pengaturan angsuran pembayaran pada Kontrak
pekerjaan tahun berganda diupayakan sedemikian rupa
sehingga pada akhir tahun bersangkutan, jumlah rencana
angsuran pembayaran sama dengan jumlah anggaran
yang tersedia pada tahun bersangkutan;
f.

(7)

pekerjaan tahun tunggal yang rencana berubah menjadi
tahun berganda harus mendapat persetujuan dari Direksi.

Kontrak Payung (Framework Contract)
ketentuan sebagai berikut :

diatur dengan

a. pelaksanaan Kontrak Payung dapat disentralisasi di Kantor
Pusat atau dilaksanakan langsung oleh Cabang;
b. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih
efisien, ketersediaan barang/jasa terjamin dan sifatnya
dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas
pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak
ditandatangani;
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c. penetapan harga untuk periode tertentu yang realisasi
penggunaanya sesuai kebutuhan dengan harga yang
sama;
d. pembayarannya dilakukan oleh setiap Unit Kerja yang
didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama
terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
(8)

Jenis Kontrak yang akan digunakan dalam Pengadaan
Barang/Jasa dimasukkan/dimuat dalam Dokumen Pengadaan
dan dijelaskan pada waktu aanwijzing
Pasal 6
Pengadaan Barang Bukan Baru (Used)

(1)

Perseroan dapat merencanakan untuk melakukan pengadaan
barang bukan baru (used) dengan terlebih dahulu melakukan
penilaian secara menyeluruh meliputi aspek teknis, ekonomis
dan yuridis yang menguntungkan.

(2)

Pembelian barang bukan baru (used) antara lain berupa
Fasilitas Peralatan, kapal, bangunan dan lain-lain yang
diperlukan untuk operasional Perseroan.

(3)

Pembelian barang tersebut harus disertai jaminan dari
perusahaan penjual bahwa barang yang dibeli masih prima
dan layak dioperasikan sesuai yang ditawarkan. Bila
diperlukan untuk menjamin kualitas barang dan kesiapan
operasi (availability) dapat dilakukan Kontrak Pemeliharan
kepada penjual barang yang berpengalaman dalam bidang
maintenance dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
Kontrak Pemeliharaan ini dapat dijadikan dalam satu paket
pengadaan dan harus dicantumkan dengan jelas dalam
dokumen pengadaan.

(4)

Pengadaan barang bukan baru (used) mengikuti prosedur
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan
ini.

(5)

Untuk penilaian secara menyeluruh sebagaimana disebutkan
dalam ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan oleh konsultan.
Pasal 7
Sinergi Antar-Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

(1)

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, Perseroan
mengutamakan sinergi antar-BUMN, Anak Perusahaan, Anak
Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN,
sepanjang barang/jasa tersebut merupakan hasil produksi
BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan
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Terafiliasi BUMN, dengan ketentuan kualitas, harga, dan
tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
(2)

Sasaran sinergi BUMN ini adalah untuk :
a. mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka
meningkatkan daya saing barang/jasa Produksi Dalam
Negeri pada perdagangan internasional;
b. meningkatkan nilai tambah bagi BUMN, Anak Perusahaan
BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.

(3)

Pengertian BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau
Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah sebagai berikut :
a. yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan;
b. yang dimaksud dengan Anak Perusahaan BUMN adalah :
1. perusahaan yang sahamnya minimal 90% (sembilan
puluh) dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan;
2. perusahaan yang sahamnya minimum 90% (sembilan
puluh) dimiliki oleh BUMN lain;
3. perusahaan patungan dengan jumlah gabungan
kepemilikan saham BUMN minimum 90% (sembilan
puluh).
4. untuk anak perusahaan yang kepemilikan sahamnya
90% (sembilah puluh persen) dapat dilakukan
penunjukan langsung
c. perusahaan terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang
sahamnya minimum 90% (sembilan puluh) dimiliki oleh
anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan
BUMN atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan
BUMN.
Pasal 8
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
dan Peran Serta Usaha Kecil

(1)

Kebijakan umum Perseroan di dalam Pengadaan Barang/Jasa
adalah dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan
Produksi Dalam Negeri, rancang bangun dan perekayasaan
nasional, yang sasarannya adalah untuk :
a. memperluas lapangan kerja;
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b. mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka
meningkatkan daya saing barang/jasa Produksi Dalam
Negeri pada perdagangan internasional;
c. perluasan kesempatan usaha bagi Usaha Kecil termasuk
koperasi kecil.
(2)

Pengertian Produksi Dalam Negeri adalah :
a. barang yang bahan baku dan pembuatannya di
Indonesia, terdiri atas :
1. barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku
cadang, komponen utama, dan komponen pembantu;
2. bahan baku, bahan pelengkap, dan bahan pembantu.
b. jasa yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia
meliputi Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa
Lainnya.

(3)

Guna mendukung Produksi Dalam Negeri, maka di dalam
penyusunan dokumen pengadaan Pengadaan Barang/Jasa
Perseroan, agar dicantumkan persyaratan penggunaan :
a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang
berlaku dan/atau standar internasional yang setara/lebih
tinggi;
b. Produksi Dalam Negeri sesuai dengan kemampuan
industri nasional dengan minimal TKDN 25% komponen
dari seluruh barang yang diproduksi;
c. tenaga ahli dan/atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.

(4)

Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah) diutamakan bagi Usaha Kecil
termasuk koperasi, kecuali untuk paket pekerjaan yang
menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh
Usaha Kecil dan/atau koperasi.

(5)

Kriteria Usaha Kecil/Koperasi adalah :
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah);
b. milik Warga Negara Indonesia;
c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi
baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha
menegah atau usaha besar; atau
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d. koperasi kecil yang mempunyai unit usaha Pekerjaan
Konstruksi, Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya.
e. pembuktian Usaha Kecil cukup dengan surat izin usaha
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
setempat.
Pasal 9
Kemitraan Penyedia Barang dan Jasa
Kemitraan (Joint Operation) dalam pekerjaan pengadaan Barang
atau Konstruksi dapat dilakukan antar perusahaan yang memiliki
kualifikasi setara dalam melaksanakan item pekerjaan utama
(Major Item) dan harus didukung dengan perjanjian kerjasama
kemitraan (Joint Operation Agreement) dimana memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan
(lead firm) dan dibuat dihadapan Notaris. Adapun yang dimaksud
dengan setara adalah sebagai berikut :
(1) Masing-masing perusahaan yang melakukan kemitraan (Joint
Operation) menyampaikan pernyataaan tertulis bahwa
perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk
dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana;
(2) Masing-masing perusahaan telah memenuhi kewajiban
perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki
laporan/pembayaran PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23 (bila ada
transaksi), PPh Pasal 25/29 dan PPN selama 3 (tiga) bulan
terakhir;
(3) Masing-masing perusahaan yang melakukan kemitraan atau
Joint Operation harus memiliki sertifikat Manajemen Mutu (ISO
9001), Lingkungan (ISO 14001) dan K3 (OHSAS 18001);
(4) Masing-masing perusahaan memiliki pengalaman pekerjaan
sejenis paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu
tertentu;
(5) Evaluasi yang dilakukan kepada Lead Firm adalah sebagai
berikut
a. Memiliki total saldo akhir setiap bulannya minimal 10%
(sepuluh persen) dari total nilai HPS (Harga Perkiraan
Sendiri) selama 3 (tiga) bulan terakhir.
b. Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) paling kurang sama
dengan nilai total HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
c.

Memiliki Kemampuan Dasar (KD) paling kurang sama
dengan nilai total HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dimana
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KD yang dimaksud adalah subbidang pekerjaan yang
sejenis.
Pasal 10
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pelelangan Internasional
(1)

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui
Pelelangan international tetap memberikan kesempatan
kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.

(2)

Dokumen Lelang melalui Pelelangan internasional ditulis
dalam 2 (dua) Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris.

(3)

Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap
Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.

(4)

Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor,
kredit lainnya dan/atau hibah :
a. dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat;
b. dilaksanakan
dengan
persyaratan
yang
paling
menguntungkan perseroan, dari segi teknis dan harga; dan
c. dilakukan
dengan
memaksimalkan
penggunaan
komponen dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa
nasional;
d. untuk kredit ekspor, penyerahan jaminan pelaksanaan
dapat dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan
dinyatakan berlaku efektif, dengan ketentuan jaminan
penawaran berlaku sampai dengan jaminan pelaksanaan
diserahkan.

(5)

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit
ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, dilakukan di dalam
negeri.

(6)

Dalam Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan international
memuat hal-hal sebagai berikut:
a. adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing
dengan industri dalam negeri, dalam hal diperlukan
dan/atau dimungkinkan;
b. adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara
pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan,
keahlian dan keterampilan, dalam hal diperlukan dan/atau
dimungkinkan; dan
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c. ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat
mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.
Pasal 11
Sinergitas Pengadaan Barang/Jasa
(1)

Sinergitas Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan
dengan berorientasi kepada penghematan biaya, fair,
independen, dan transparan;

(2)

Sinergitas Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan baik
antara sesama Pelindo (I, II, III, dan IV), sesama BUMN, non
BUMN, maupun perusahaan asing dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Sinergitas Pengadaan Barang/Jasa antara Pelindo
mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama
perseroan (Pelindo I, II, III, dan IV);
b. Sinergitas Pengadaan Barang/Jasa antara sesama BUMN,
non BUMN, serta perusahaan asing diatur dalam
Memorandum of Understanding (MoU);
c. teknis pelaksanaan Sinergitas Pengadaan Barang/Jasa
untuk ayat (2) diatur dalam Keputusan Direksi tersendiri.
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BAB II
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 12
Daftar Rekanan Perusahan (DRP)
(1)

Kantor Pusat dan Kantor Cabang menerima pendaftaran
calon rekanan untuk didaftar pada DRP baik pendaftaran
secara manual atau online.

(2)

DRP mengelompokan klasifikasi dan kualifikasi Barang/Jasa
menurut bidang/subbidang pekerjaan dan dipergunakan
sebagai pusat data yang dapat diundang untuk
melaksanakan pekerjaan yang diproses dengan cara
pemilihan langsung atau penunjukan langsung.

(3)

Terhadap Penyedia Barang/Jasa yang tertera dalam DRP
masih akan dilakukan prakualifikasi atau pascakualifikasi
pada saat mengikuti pelelangan.

(4)

DRP dapat diperbarui secara periodik paling sedikit 1 (satu)
kali setahun untuk menampung adanya perubahan jumlah
peserta terdaftar dan perubahan bidang pekerjaan maupun
kualifikasi.
Pasal 13
Pembentukan Panitia

(1)

Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Biro Logistik
di Kantor Pusat dan oleh Panitia Pengadaan dan Penilaian
Kewajaran Harga di Kantor Cabang.

(2)

Panitia untuk Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh General Manager.

(3)

Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kantor
Cabang terdiri atas wakil unit kerja di Kantor Cabang.

(4)

Selain Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direksi/General Manager setiap tahunnya harus membentuk :
a. Tim Pemeriksa Kebenaran Hasil Pengadaan Barang;
b. Tim Penyusun Harga Satuan, Upah, dan Bahan;
Tim sebagaimana dimaksud dapat dibentuk di unit Kantor
Pusat dan Kantor Cabang.
Pasal 14
Persyaratan Tim/Panitia

(1)

Tim/Panitia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
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a. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;
b. khusus untuk Panitia Pengadaan, Ketua/Sekretaris
Panitia Pengadaan harus memiliki sertifikat Pengadaan
Barang/
Jasa
yang
dikeluarkan
oleh
LKPP/Instansi/Lembaga yang berwenang;
c. mampu bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar
kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa;
d. memahami jenis pekerjaan yang akan diadakan;
e. memahami substansi tata cara pengadaan berdasarkan
Peraturan ini.
(2)

Jabatan Ketua Tim/Panitia dapat diangkat dari pejabat
struktural atau staf yang memiliki kompetensi keahlian.

(3)

Khusus Kepala Biro Logistik/Ketua Pengadaan
harus
menandatangani Pakta Integritas dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya untuk setiap kegiatan pekerjaan.

(4)

Kepala Biro Logistik/Asisten Kepala Biro Logistik yang
ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi menjadi Panitia
Pengadaan wajib memiliki sertifikasi tentang Proses
Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Eksternal/
Pemerintah/LKPP/Instansi/Lembaga yang berwenang.
Pemberi Kerja/Pemimpin Satuan Pelaksana Proyek dilarang
menjadi ketua/sekretaris/anggota dari Panitia Pengadaan
/Tim , kecuali untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bukan
merupakan tugas/wewenangnya.
Pasal 15
Keanggotaan dan Tanggung Jawab
Biro Logistik/Panitia Pengadaan/Tim

(1)

Panitia Pengadaan dan Penilai Kewajaran Harga Pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Cabang
a. susunan keanggotaan Panitia Pengadaan dan Penilai
Kewajaran Harga Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
1. ketua merangkap anggota;
2. sekretaris merangkap anggota;
3. anggota.
Jumlah anggota Panitia Pengadaan dan Penilai
Kewajaran Harga berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga)
orang disesuaikan dengan kebutuhan dan merupakan
perwakilan dari Divisi/Dinas;
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b. apabila dipandang perlu, keanggotaan Panitia Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat ditambah
sekretariat (bukan anggota) dan atau melibatkan tenaga
ahli (expert)/konsultan baik dari dalam maupun dari luar
perseroan sesuai kebutuhan;
c. Biro Logistik/Panitia Pengadaan mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut :
1.

menyusun DRP setiap awal tahun;

2.

menyusun dan menetapkan RKS;

3.

menyusun dan menetapkan metode, kriteria dan tata
cara evaluasi pengadaan barang/jasa dan jadwal
pelelangan;

4.

membuat pengumuman dan atau menyampaikan
undangan pelelangan;

5.

melaksanakan
kualifikasi
umum/pemilihan langsung;

6.

memberikan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) dan
melaksanakan peninjauan lapangan serta membuat
perhitungan volume bersama (bila diperlukan);

7.

menyelenggarakan
penawaran;

8.

meneliti dan mengevaluasi berkas penawaran;

9.

melaksanakan klarifikasi terhadap berkas penawaran
dan bila diperlukan dapat melibatkan Tim
Teknis/Konsultan Perencana yang ditunjuk oleh
Pemberi Kerja;

untuk

pelaksanaan

pelelangan

pemasukan

10. Melakukan Negosiasi terhadap calon pemenang;
11. membuat Berita Acara setiap tahapan pelaksanaan
pelelangan;
12. membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Pemberi
Kerja setelah dilakukan negosiasi;
13. mengumumkan hasil pelelangan;
14. menyerahkan salinan seluruh dokumen yang terkait
proses pelelangan kepada Pemberi Kerja;
(2)

Tim Pemeriksa Kebenaran Hasil Pengadaan Barang
a. susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Kebenaran Hasil
Pengadaan Barang di Kantor Pusat/Cabang/UPK terdiri
atas :
1. Ketua merangkap anggota;
2. Sekretaris merangkap anggota;
3. Anggota.
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Jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang yang merupakan
perwakilan dari Direktorat/Divisi/Dinas;
b. Tim Pemeriksa Kebenaran Hasil Pengadaan Barang,
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melakukan pemeriksaan, penelitian, pengujian, dan
perhitungan jumlah barang hasil pengadaan.
Pemeriksaan, penelitian, dan pengujian dimaksud
menyangkut jumlah barang, keaslian barang
(genuine), mutu/kualitas, bukan barang bekas pakai
(kecuali ditentukan lain) apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam Kontrak, termasuk pengadaan
bahan bakar minyak dan pelumas;
2. melakukan
pemeriksaan
dokumen
pendukung
pengadaan barang yang termasuk dalam Dokumen
Pengadaan,
termasuk
surat
garansi
dari
pemasok/pabrikan, surat bukti kalibrasi, dan lain-lain
yang dianggap perlu;
3. membuat berita acara rekomendasi dapat tidaknya
diterima barang yang disampaikan;
4. dalam hal dapat diterima, maka selanjutnya Tim
melakukan serah terima barang kepada unit
operasional atau penanggung jawab gudang
persediaan atau yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja.
(3)

Tim Penyusun Harga Satuan Upah dan Bahan
a. susunan keanggotaan Tim Penyusun Harga Satuan Upah
dan Bahan terdiri atas :
1.

ketua merangkap anggota;

2.

sekretaris merangkap anggota;

3.

anggota Tim disesuaikan kebutuhan.

Jumlah anggota Tim Penyusun Harga Satuan, Upah, dan
Bahan disesuaikan kebutuhan;
b. Tim Penyusun Harga Satuan Upah dan Bahan
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melakukan survey pasar besaran nilai harga satuan
upah dan bahan ke berbagai sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan;
2. menyusun harga satuan upah dan bahan untuk
pekerjan konstruksi/pengadaan barang.
c. Penyusunan Harga Satuan,
dilaksanakan per Triwulan.
(4)

Upah,

dan

Bahan

Perseroan melaksanakan sosialisasi dan atau sertifikasi
Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa kepada Panitia
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Pengadaan dan atau pegawai lain baik yang dilaksanakan
dari internal maupun eksternal Perseroan.
Pasal 16
Desain, RAB, dan RKS/TOR
(1)

Penanggung jawab pembuatan detail/gambar desain, RAB,
dan Syarat Teknis untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
ditetapkan oleh Direksi atau Pemberi Kerja.

(2)

Penyusunan detail/gambar desain, RAB, dan Syarat Teknis
harus disusun dan dikalkulasikan secara keahlian dan
berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan.

(3)

Penyusunan dan penetapan RAB dan Syarat Teknis
dilakukan sebelum pelaksanaan pelelangan.

(4)

Bagi Kantor Cabang yang tidak mempunyai keahlian dan
mempunyai keterbatasan sumber daya untuk proses
Pengadaan Barang/Jasa maupun pelaksanaan di lapangan
yang membutuhkan perhatian/pengawasan khusus dan
memerlukan analisis teknis yang mendalam, seperti
perhitungan konstruksi bangunan air, pembuatan kapal baru,
pengadaan peralatan bongkar muat petikemas dan lain-lain,
maka pembuatan desain/RKS dan RAB/pengawasan
lapangan dapat dilakukan oleh Direktorat/Biro terkait di Kantor
Pusat maupun wakil yang ditunjuk.

(5)

Pedoman
penyusunan
RAB,
khususnya
pekerjaan
sipil/konstruksi agar mengacu pada Analisis pada Lampiran
VIII Peraturan ini, dengan ketentuan Pengguna Jasa/Panitia
Pengadaan dapat menggunakan analisis alternatif dengan
persyaratan sebagai berikut :
a. analisis tidak terdapat dalam Lampiran VIII Peraturan ini;
b. analisis aternatif yang akan dipakai lebih efisien dan
ekonomis;
c. analisis
alternatif
tersebut
secara
teknis
kewajarannya dapat dipertanggungjawabkan;

dan

d. tidak terdapatnya material/peralatan tertentu pada daerah
tersebut.
(6)

Penyusunan RAB untuk Jasa Konsultansi sebagai berikut :

a. pedoman penyusunan Biaya Jasa Konsultansi di
lingkungan perseroan, digunakan pedoman standar
minimal Biaya Langsung Personel dan Biaya Langsung
Non personel untuk kegiatan Jasa Konsultansi yang
ditetapkan oleh asosiasi yang diakui pemerintah;
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b. pemilihan standar biaya jasa konsultan mengacu pada
standar yang ditentukan oleh pemerintah/instansi yang
berwenang.
(7)

RKS
Isi/materi pada RKS untuk pekerjaan Konstruksi/Pengadaan
Barang diatur sebagai berikut :
a. untuk nilai pekerjaan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) tidak termasuk PPN 10% (sepuluh persen), paling
kurang harus memuat :
1. syarat-syarat
mengenai :

umum

dan

teknis

berisi

minimal

a) penjelasan umum mengenai pekerjaan;
b) ruang lingkup pekerjaan;
c) detail spesifikasi teknis.
2. syarat-syarat penawaran harga harus memuat :
a) surat penawaran harga;
b) RAB;
c) analisis harga satuan pekerjaan dan harga satuan
upah, bahan dan alat (untuk pekerjaan konstruksi).
b. untuk nilai pekerjaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar Rupiah) s.d. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
tidak termasuk PPN 10% (sepuluh persen), paling kurang
harus memuat :
1. syarat-syarat umum, berisi minimal mengenai :
a) maksud dan tujuan pekerjaan/kegiatan;
b) keterangan tentang Pemberi Kerja;
c) keterangan mengenai pembiayaan;
d) garis besar lingkup pekerjaan;
e) peraturan umum;
f)

syarat-syarat peserta pelelangan;

g) sistem pelelangan, kelengkapan berkas dokumen
penawaran dan cara penyampaiannya;
h) prosedur/tahapan pelelangan.
2. syarat-syarat administrasi, berisi minimal mengenai :
a) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan masa
Pemeliharaan;
b) prosedur pembuatan Perjanjian/Kontrak;
c) syarat-syarat dan cara pembayaran;
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d) pengawas pekerjaan;
e) penyerahan pekerjaan;
f)

denda/sanksi;

g) pekerjaan tambah/kurang;
h) force majeure.
3. syarat-syarat teknis, berisi minimal mengenai :
a) penjelasan umum mengenai teknis pekerjaan;
b) jenis dan uraian pekerjaan;
c) detail spesifikasi
konstruksi;

teknis

dan

gambar-gambar

d) jadwal pelaksanaan;
e) sistem laporan dan dokumentasi;
f)

sistem
pengujian
diperlukan).

dan

pemeriksaan

(bila

4. syarat-syarat penawaran harga harus memuat :
a) surat penawaran harga;
b) RAB;
c) analisis harga satuan pekerjaan dan harga satuan
upah, bahan dan alat (untuk pekerjaan konstruksi).
5. formulir isian dan lampiran-lampiran.
c. untuk nilai pekerjaan di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah) tidak termasuk PPN 10% (sepuluh persen),
paling kurang harus memuat
1. syarat-syarat umum, berisi minimal mengenai :
a) maksud dan tujuan pekerjaan/kegiatan;
b) keterangan tentang Pemberi Kerja;
c) keterangan mengenai pembiayaan;
d) garis besar lingkup pekerjaan;
e) syarat-syarat peserta pelelangan;
f) sistem pelelangan, kelengkapan berkas dokumen
penawaran dan cara penyampaiannya;
g) keterangan mengenai pengawas;
h) prosedur/tahapan pelelangan.
2. syarat-syarat administrasi, berisi minimal mengenai :
a) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan masa
Pemeliharaan;
b) prosedur pembuatan Perjanjian/Kontrak;
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c) prosedur pengalihan pekerjaan;
d) preferensi harga (bila ada);
e) syarat-syarat dan cara pembayaran;
f)

pengenaan pajak-pajak yang berlaku;

g) asuransi;
h) denda/sanksi;
i)

jaminan-jaminan;

j)

pekerjaan tambah/kurang;

k) prosedur pemutusan sepihak dan pengunduran
diri;
l)

prosedur pelelangan gagal/ulang;

m) force majeure;
n) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
3. syarat-syarat teknis berisi minimal mengenai :
a) penjelasan umum mengenai teknis pekerjaan;
b) jenis dan uraian pekerjaan;
c) jenis dan mutu bahan;
d) standar-standar dan peraturan yang dipakai;
e) metode pelaksanaan pekerjaan;
f)

detail spesifikasi teknis;

g) gambar-gambar konstruksi dan detailnya;
h) persyaratan alat/material/bahan yang diperlukan;
i)

persyaratan tenaga ahli yang digunakan;

j)

jadwal pelaksanaan;

k) sistem laporan dan dokumentasi;
l)

sistem
pengujian
diperlukan);

dan

pemeriksaan

(bila

m) pelatihan (bila diperlukan).
4. syarat-syarat penawaran harga harus memuat :
a) surat penawaran harga;
b) RAB;
c) analisis harga satuan pekerjaan dan harga satuan
upah, bahan dan alat (untuk pekerjaan konstruksi);
d) jaminan penawaran.
5. kriteria evaluasi dan tata cara pelelangan;
6. formulir isian dan lampiran-lampiran.

II - 8

Great Ports, Great Connectivity, Great Indonesia

(8)

KAK/TOR
Isi/Materi pada KAK/TOR untuk pekerjaan Jasa Konsultansi
diatur sebagai berikut :
a. untuk nilai pekerjaan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) tidak termasuk PPN 10% (sepuluh persen), paling
kurang harus memuat :
1. syarat-syarat
mengenai :

umum

a) penjelasan
konsultansi;

dan

umum

teknis

berisi

mengenai

minimal
pekerjaan

b) ruang lingkup pekerjaan;
c) jangka waktu pelaksanaan konsultansi;
d) persyaratan kualifikasi dan klasifikasi tenaga ahli;
e) hak dan kewajiban konsultan;
f)

bentuk dan sistem pelaporan.

2. syarat-syarat penawaran harga harus memuat :
a) surat penawaran harga;
b) RAB lengkap dengan data pendukungnya;
b. untuk nilai pekerjaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar Rupiah) s.d. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
tidak termasuk PPN 10% (sepuluh persen), paling kurang
harus memuat :
1. syarat-syarat umum, berisi minimal mengenai :
a) maksud dan tujuan kegiatan;
b) keterangan tentang Pemberi Kerja;
c) keterangan mengenai pembiayaan;
d) garis besar lingkup pekerjaan;
e) sistem pelelangan, kelengkapan berkas dokumen
penawaran dan cara penyampaiannya;
f)

prosedur/tahapan pelelangan.

2. syarat-syarat administrasi, berisi minimal mengenai :
a) jangka waktu pelaksanaan konsultansi;
b) prosedur pembuatan Perjanjian/Kontrak;
c) syarat-syarat dan cara pembayaran;
d) denda/sanksi;
e) pekerjaan tambah/kurang;
f)

force majeure.
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3. syarat-syarat teknis, berisi minimal mengenai :
a) lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi;
b) standar-standar dan peraturan yang digunakan;
c) jadwal pelaksanaan dan manning schedule;
d) persyaratan kualifikasi dan klasifikasi tenaga ahli;
e) hak dan kewajiban konsultan;
f)

bentuk dan sistem pelaporan.

4. syarat-syarat
mengenai :

harga

penawaran,

berisi

minimal

a) surat penawaran harga;
b) RAB lengkap dengan data pendukungnya.
5. kriteria evaluasi pelelangan;
6. formulir isian dan lampiran-lampiran.
c. untuk nilai pekerjaan di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar Rupiah) belum termasuk PPN 10% (sepuluh
persen), paling kurang harus memuat :
1. syarat-syarat umum, berisi minimal mengenai :
a) maksud dan tujuan kegiatan;
b) keterangan tentang Pemberi Kerja;
c) keterangan mengenai pembiayaan;
d) garis besar lingkup pekerjaan;
e) syarat-syarat peserta pelelangan;
f)

sistem pelelangan, kelengkapan berkas dokumen
penawaran dan cara penyampaiannya;

g) prosedur/tahapan pelelangan.
2. syarat-syarat administrasi, berisi minimal mengenai :
a) jangka waktu pelaksanaan konsultansi;
b) prosedur pembuatan Perjanjian/Kontrak;
c) syarat-syarat dan cara pembayaran;
d) pengenaan pajak-pajak yang berlaku;
e) jaminan penawaran;
f)

asuransi;

g) denda/sanksi;
h) pekerjaan tambah/kurang;
i)

prosedur pemutusan sepihak dan pengunduran
diri;

j)

prosedur pelelangan gagal/ulang;
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k) force majeure.
3. syarat-syarat teknis, berisi minimal mengenai :
a) lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi;
b) standar-standar dan peraturan yang digunakan;
c) jadwal pelaksanaan dan manning schedule;
d) persyaratan kualifikasi dan klasifikasi tenaga ahli;
e) hak dan kewajiban konsultan;
f)

bentuk dan sistem pelaporan;

g) fasilitas yang disediakan untuk konsultan.
4. syarat-syarat
mengenai :

harga

penawaran,

berisi

minimal

a) surat penawaran harga;
b) RAB lengkap dengan data pendukungnya;
c) jaminan penawaran.
5. kriteria evaluasi pelelangan;
6. formulir isian dan lampiran-lampiran.

Pasal 17
Preferensi Harga
(1)

Dalam Dokumen Pengadaan diwajibkan mencantumkan
preferensi harga untuk barang Produksi Dalam Negeri.

(2)

Untuk pengadaan/penggunaan barang Produksi Dalam
Negeri atau produk yang memiliki kandungan lokal diberikan
preferensi harga sebesar 20% (dua puluh persen) di atas
harga penawaran barang produksi luar negeri/impor.

(3)

Pemberian preferensi harga tidak mengubah harga
penawaran
dan
hanya
dipergunakan
oleh
Biro
Logistik/Panitia Pengadaan untuk keperluan evaluasi
penawaran.

(4)

Pencantuman dan penjelasan preferensi diatur sebagai
berikut :

a. pencantuman tentang Preferensi Harga harus tertulis
dalam Dokumen Pengadaan;
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b. pada saat rapat penjelasan pekerjaan hendaknya
dijelaskan sejelas-jelasnya kepada semua peserta yang
hadir;
Apabila dikehendaki, preferensi yang nilainya berbeda
dengan preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka harus ada persetujuan tertulis dari Direksi sebelum
proses pelelangan dimulai.
Pasal 18
Kontrak Dalam Mata Uang Asing
(1)

Kontrak dalam mata uang asing dapat dilakukan apabila
barang/jasa dan atau pekerjaan mengandung komponen luar
negeri/barang impor, dengan ketentuan setelah mendapat
persetujuan tertulis Direksi.

(2)

Usulan Kontrak pekerjaan dalam mata uang asing yang
diajukan kepada Direksi harus dilampiri dengan proposal
penjelasan
yang
menguraikan
alasan-alasan
dan
keuntungannya bagi Perseroan.
Pasal 19
Penyiapan Proses Pengadaan

(1)

Sebelum dilakukan proses pengadaan, dibuatkan terlebih
dahulu alokasi anggaran pekerjaan untuk disetujui oleh Unit
Keuangan dengan acuan RAB yang dibuat oleh unit Pemberi
Kerja dan dilengkapi dengan Studi Kelayakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(2)

Unit Kerja menyiapkan spesifikasi teknis atau KAK/TOR
termasuk HPS/OE untuk dimintakan pengesahan oleh
Direksi/Senior
Manager/Sekertaris
Perusahaan/Kepala
Biro/Project Manager Officer/Satuan Pengelolaan Proyek
untuk Kantor Pusat atau General Manager untuk Cabang.
Selanjutnya disampaikan kepada Biro Logistik/Panitia
Pengadaan dengan melampirkan Alokasi Anggaran yang
telah disetujui serta Studi Kelayakan untuk dilakukan proses
pengadaannya lebih lanjut.

(3)

Dalam menyusun spesifikasi teknis barang/jasa untuk
Pengadaan Barang/Jasa, dapat dilakukan dengan mengacu
kepada salah satu produk/merk dagang tertentu atau jasa
tertentu, dengan pertimbangan khusus dan mendapat
persetujuan Direksi.

(4)

Dalam Dokumen Pengadaan, harus mencantumkan secara
jelas dan terperinci semua persyaratan pokok yang
diperlukan, baik administratif maupun teknis, unsur-unsur
yang dinilai, kriteria dan formula evaluasi yang akan
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digunakan, termasuk contoh-contoh formulir yang diperlukan
diisi dan lain-lain, sehingga dapat dimengerti dan diikuti oleh
para peserta.
(5)

Untuk Pengadaan Barang Spesifik yang sudah ditentukan
merknya, dokumen pengadaannya dibuat lebih sederhana
karena spesifikasinya dikeluarkan oleh produsen barang
tersebut. Spesifiksi teknis cukup memuat jangka waktu
penyerahan barang, syarat-syarat pembayaran dan after
sales service yang diharapkan oleh pengguna barang/jasa
atau yang dapat dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa.

(6)

Dalam hal-hal tertentu untuk pekerjaan yang mengandung
nilai estetika, maka pekerjaan dapat diintegrasikan
(disatukan) antara perencanaan dan pembangunan (Design
Built).

(7)

Apabila dipandang perlu, proses pelelangan pekerjaan
Investasi dapat dimulai terlebih dahulu meskipun anggaran
RKAP belum disetujui RUPS. Di dalam Dokumen Pengadaan
dicantumkan bahwa apabila anggaran pekerjaan tersebut
tidak disetujui RUPS, maka pelelangan batal tanpa tuntutan
dari peserta pelelangan (pelelangan tanpa komitmen), dan
biaya dokumen yang telah diterima akan dikembalikan.
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BAB III
TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 20
Metode Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
(1)

Penentuan metode Penyedia Barang dan Jasa akan
ditetapkan oleh Pemberi Kerja dengan memperhatikan
kondisi yang paling menguntungkan bagi Perseroan dan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

(2)

Pengadaan Barang dan Jasa dapat ditempuh melalui :
a. untuk pemilihan Penyedia Barang dilakukan melalui :
1. pelelangan umum;
2. pemilihan langsung;
3. penunjukan langsung;
4. pembelian langsung.
b. untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan
melalui :
1. pelelangan umum;
2. pemilihan langsung;
3. penunjukan langsung
c. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
dilakukan melalui :
1. pelelangan umum;
2. pemilihan langsung;
3. penunjukan langsung;
4. sayembara

(3)

Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dapat melalui
kerjasama dengan perusahaan asing (Joint Procurement)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kerjasama Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dengan
perusahaan
asing
sudah
diatur
dalam
Nota
Kesepahaman (MoU);
b. Barang dan Jasa yang diadakan mempunyai kualitas dan
spesifikasi yang minimal sama dengan yang dibutuhkan
perseroan dengan harga yang paling menguntungkan
bagi perseroan;
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c. Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
dilaksanakan oleh mitra kerjasama perusahaan asing
yang didampingi oleh Biro Logistik;
d. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui kerjasama
dengan perusahaan asing ditetapkan tersendiri oleh
Direksi dengan Surat Keputusan.
Pasal 21
Pengumuman Pelelangan
Pengumuman pelelangan dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. untuk Pekerjaan berdasarkan pagu anggaran di atas
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), wajib diumumkan di Papan
Pengumuman Resmi, Website Perseroan, dan Portal BUMN;
b. untuk Pekerjaan berdasarkan pagu anggaran di atas
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib diumumkan di
Papan Pengumuman Resmi, Website Perseroan, Portal BUMN,
dan melalui media cetak/surat kabar harian lokal;
c. untuk Pekerjaan berdasarkan pagu anggaran di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib diumumkan di
Papan Pengumuman Resmi, Website Perseroan, Portal BUMN,
dan melalui media cetak/surat kabar harian lokal dan surat
kabar nasional;
d. penayangan pengumuman dilaksanakan 1 (satu) kali di awal
masa pengumuman melalui media cetak/surat kabar, Website
Perseroan dan Portal BUMN, sedangkan apabila diumumkan
melalui Papan Pengumuman Resmi dilakukan paling kurang
selama 7 (tujuh) hari kerja;
e. isi pengumuman harus memuat paling kurang mengenai:
1. nama dan alamat Pemberi
mengadakan pelelangan umum;
2. uraian
singkat
dilaksanakan;

mengenai

Pekerjaan
pekerjaan

yang
yang

akan
akan

3. pagu anggaran;
4. syarat-syarat peserta;
5. masa pendaftaran 7 (tujuh) hari kerja;
6. tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen
prakualifikasi/dokumen lelang.
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7. jika pelelangan tanpa komitmen harus dicantumkan kalimat
“Pelelangan ini adalah Pelelangan tanpa komitmen
sehingga bilamana anggaran pekerjaan tidak disetujui
RUPS maka pelelangan batal tanpa tuntutan dari peserta
pelelangan, dan biaya dokumen yang diterima (bila ada)
akan dikembalikan.”
f.

apabila jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat
dan mendaftarkan diri dan/atau mengambil dokumen lelang
kurang dari 3 (tiga) peserta maka Biro Logistik/ Panitia
Pengadaan harus mengumumkan ulang untuk dilakukan
proses prakualifikasi atau pascakualifikasi;

g. sebelum melakukan pengumuman ulang sebagaimana
dimaksud pada huruf f, Biro Logistik/Panitia Pengadaan
melakukan evaluasi terhadap kegagalan pelelangan dan dapat
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga risiko
pelelangan gagal dapat diminimalisasi antara lain dengan
menambah media pengumuman pelelangan atau menambah
waktu pendaftaran;
h. pengumuman pelelangan termasuk pengumuman lelang ulang
dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali, yaitu :
1. pengumuman lelang;
2. pengumuman lelang ulang (bila lelang angka 1 gagal);
Pasal 22
HPS/OE
(1)

Pemberi Kerja menetapkan Harga Perkiraan Sendiri sebelum
pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan. HPS/OE
disusun dan dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan
data yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)

Nilai total HPS/OE terbuka dan tidak bersifat rahasia, serta
diumumkan pada saat rapat penjelasan lelang/Aanwijzing,
sedangkan rincian HPS bersifat rahasia.

(3)

HPS/OE digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran
harga penawaran termasuk rinciannya dan merupakan salah
satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan
pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah.

(4)

HPS/OE telah memperhitungkan :
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
b. keuntungan yang wajar bagi Penyedia Barang/Jasa.

(5)

HPS/OE tidak boleh mencantumkan biaya yang tidak terkait
langsung dengan pekerjaan (biaya tak terduga, biaya lainlain, biaya-biaya yang bersifat umum) dan Pajak Penghasilan
(PPh).

III - 3

Great Ports, Great Connectivity, Great Indonesia

(6)

Untuk pekerjaan Pengadaan Barang import dengan cara
DDU maka HPS/OE tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku
di Indonesia.

(7)

Perhitungan HPS/OE harus dilakukan dengan cermat,
dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
a. RAB yang dibuat oleh Pemberi Kerja dan/atau
perhitungan biaya yang dibuat oleh konsultan
(Engineering Estimate);
b. harga satuan upah dan bahan yang disusun oleh Tim
Penyusun Harga Satuan dan Bahan;
c. harga pasar
pengadaan;

setempat

menjelang

dilaksanakannya

d. harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk
barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah
dilaksanakan;
e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan
sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
f.

harga/tarif
barang/jasa
yang
dikeluarkan
pabrikan/agen tunggal/ atau lembaga independen;

oleh

g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang;
h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
i.

perubahan spesifikasi teknis/volume pekerjaan yang
terjadi pada rapat penjelasan (Aanwijzing) dan
perhitungan volume bersama.

(8)

Bilamana pada rapat penjelasan, perhitungan volume
bersama dan peninjauan lapangan terjadi perubahan volume
dan spesifikasi teknis, HPS/OE yang telah dihitung agar
dikoreksi menyesuaikan perubahan tersebut dan ditetapkan
kembali oleh Pemberi Kerja.

(9)

Pemberi Kerja wajib mendokumentasikan (daftar harga
satuan hasil survey pasar, foto dan Berita Acara)
penyusunan/penetapan HPS/OE.

(10) Khusus untuk pekerjaan Jasa Konsultansi, HPS/OE dibuat
pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri atas
dua komponen pokok, yaitu Biaya Personel (Remuneration),
dan Biaya Langsung Non Personel (Direct Reimbursable
Cost) yang meliputi antara lain biaya perjalanan, biaya
pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya
komunikasi, sewa perumahan, biaya administrasi kantor,
biaya sewa kantor, dan sewa kendaraan;
(11) KAK dan HPS/OE digunakan sebagai acuan dalam evaluasi
penawaran, Klarifikasi, dan/atau Negosiasi dengan calon
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konsultan terpilih. Dimungkinkan adanya perbedaan hasil
Negosiasi terhadap KAK dan HPS/OE seperti kualifikasi,
jumlah penggunaan tenaga ahli (man-month), satuan biaya
personel sepanjang tidak mengubah sasaran, tujuan, dan
keluaran/ouput yang dihasilkan serta tidak melampaui pagu
anggaran, yang dipertanggungjawabkan secara keahlian
(professional).
(12) HPS tidak menjadi dasar perhitungan kerugian Perseroan
apabila telah disusun dan dikalkulasikan secara keahlian dan
berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 23
Prakualifikasi dan Pascakualifikasi
(1)

Kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu
lainnya dari Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan oleh Biro
Logistik/Panitia Pengadaan sesuai dengan ketentuan dan
prosedur yang berlaku.

(2)

Kualifikasi terdiri atas :
a. prakualifikasi, yaitu proses penilaian kompetensi dan
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu
lainnya dari Penyedia Barang/Jasa sebelum memasukkan
penawaran;
b. pascakualifikasi, yaitu proses penilaian kompetensi dan
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu
lainnya dari Penyedia Barang/Jasa setelah memasukkan
penawaran.

(3)

Proses prakualifikasi secara umum meliputi :
a. pengumuman pelelangan prakualifikasi;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
e. penetapan calon
prakualifikasi;
f.

peserta

pengadaan

yang

lulus

pengumuman hasil prakualifikasi;

g. masa sanggah hasil prakualifikasi.
(4)

Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, sehingga
apabila terdapat data kualifikasi yang kurang, masih
dimungkinkan untuk dilengkapi. Klarifikasi dan/atau
konfirmasi terhadap data, khususnya bila ada keraguan atau
penambahan data kualifikasi dapat dilakukan sepanjang tidak
mengubah substansi.
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(5)

Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan
dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran
dan terhadap peserta pelelangan yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan, akan dievaluasi dokumen
kualifikasinya.

(6)

Biro
Logistik/Panitia
Pengadaan
wajib
melakukan
prakualifikasi atau pascakualifikasi untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya
persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyakbanyaknya Penyedia Barang/Jasa.

(7)

Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan
harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat
secara luas.

(8)

Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani surat
pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang
disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar,
dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi
yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan
sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan
dalam daftar hitam dan tidak boleh mengikuti Pengadaan
Barang dan Jasa selama 2 (dua) tahun di lingkungan
Perseroan, serta diancam dituntut secara perdata dan/atau
pidana.

(9)

Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa :
a. memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang
dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang
yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa
perdagangan, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin
Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk jasa konstruksi, dan
sebagainya;
b. Penyedia Barang/Jasa secara hukum
kapasitas menandatangani Kontrak;

mempunyai

c. Penyedia Barang dan Jasa yang dijaring melalui
International Competitive Bidding tidak terutang pajak dan
harus memiliki Agen di Indonesia;
d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau
tidak sedang menjalani sanksi pidana;
e. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan
kemitraan, Penyedia Barang/Jasa wajib mempunyai
perjanjian kerjasama operasi/kemitraan (Joint Operation
Agreement) yang memuat antara lain mengenai
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili
kemitraan tersebut, dimana dalam satu kemitraan
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maksimal 3 (tiga) perusahaan. Ketentuan kemitraan
sebagaimana diatur pada Pasal 9;
f.

telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh)
serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal
21/Pasal 23 atau PPN paling kurang 3 (tiga) bulan
terakhir dan Surat Keterangan Fiskal (SKF) terakhir yang
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;

g. selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki
pengalaman
menyediakan
barang/jasa
termasuk
pengalaman subkontrak Khusus untuk anak perusahaan
dan perusahaan afiliasi dengan metode penunjukan
langsung tidak memerlukan pengalaman sejenis;
h. memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi
atau daftar hitam di Perseroan dan suatu instansi lain
yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
i.

bagi Usaha Kecil termasuk koperasi, harus memiliki
kemampuan untuk melakukan pekerjaan pengadaan/
Pekerjaan Konstruksi sesuai pada bidang yang akan
dilaksanakan;

j.

memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil
pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai;

k. untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat
ditambahkan persyaratan antara lain seperti peralatan
khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau
pengalaman tertentu;
l.

memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan
serta personel yang diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan;

m. menyampaikan
daftar
pekerjaan
yang
sedang
dilaksanakan (on going project) khusus untuk Pekerjaan
Konstruksi;
n. tidak membuat keterangan/pernyataan yang tidak benar
tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang
dimilikinya;
o. untuk pekerjaan Pekerjaan Konstruksi memiliki Sisa
Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa
Kemampuan Paket (SKP) sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
Pasal 24
Biaya Pengganti Dokumen
(1)

Besaran biaya pengganti Dokumen Pengadaan adalah
sebagai berikut :
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a. pekerjaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), tidak dikenakan biaya pengganti dokumen;
b. pekerjaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
dikenakan biaya pengganti dokumen sebagai berikut :
1. HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
sampai dengan Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
dikenakan biaya dokumen sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah);
2. HPS di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
dikenakan biaya dokumen sebesar 10/00 (satu permil)
dari nilai HPS dan paling tinggi Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah);
3. untuk HPS dari pekerjaan tertentu, pengenaan biaya
dokumen dapat ditetapkan tersendiri oleh Pemberi
Kerja.
(2)

Biaya
pengganti
Dokumen
Pengadaan
merupakan
penerimaan Perseroan dan harus langsung disetor ke kas
Perseroan.

(3)

Apabila
terjadi
pelelangan
ulang
yang
Dokumen
Pengadaannya tidak berubah, terhadap peserta pelelangan
sebelumnya tidak dikenakan lagi biaya pengganti dokumen,
kecuali bagi peserta yang sudah mendaftar tetapi tidak
memasukkan dokumen penawaran.

(4)

Apabila terjadi pelelangan batal maka terhadap seluruh
peserta yang telah mendaftar akan dilakukan pengembalian
biaya penggantian dokumen.

(5)

Proses prakualifikasi pada prinsipnya tidak dikenakan biaya
pengganti dokumen, kecuali ditentukan lain oleh Pemberi
Kerja dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan nilai
pekerjaan.
Pasal 25
Asuransi Pekerjaan

(1)

Ketentuan asuransi tenaga kerja baik pada pekerjaan
swakelola maupun Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi
serta Jasa Lainnya mengikuti ketentuan yang berlaku baik
yang ditetapkan instansi yang berwenang di bidang
ketenagakerjaan maupun Pemerintah Daerah.

III - 8

Great Ports, Great Connectivity, Great Indonesia

(2)

Terhadap pekerjaan, atas pertimbangan teknis mempunyai
risiko tinggi seperti penyeberangan kapal/alat bongkar muat
pemasangan alat bongkar muat petikemas, pekerjaan
konstruksi dan lain-lainnya, wajib dimintakan kepada
pelaksana pekerjaan berupa asuransi dengan nilai
pertanggungan paling sedikit 100% (seratus persen) dari
harga pekerjaan dan dalam kondisi All Risk/Unconditional,
sedangkan untuk pekerjaan lainnya dengan pertimbangan
tertentu, dapat diasuransikan dengan nilai pertanggungan
dan kondisi asuransi yang menguntungkan bagi Perseroan
dan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Pelaksana
Pekerjaan wajib menyampaikan salinan polis asuransi
pekerjaan dimaksud kepada Pemberi Pekerjaan.

(3)

Khusus untuk pekerjaan jasa konstruksi asuransi
ditambahkan dengan perluasan pertanggungan gempa bumi
dan kebakaran.

(4)

Apabila dipandang perlu dan dengan pertimbangan tertentu,
asuransi pihak ketiga (Tripartiet Insurance) dapat pula
dilaksanakan pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap
berisiko cukup besar.

(5)

Apabila suatu pekerjaan telah ditetapkan akan diasuransikan,
penawaran yang disampaikan harus mencantumkan biaya
dan jenis asuransinya secara tersendiri di dalam RAB.

(6)

Penentuan perusahaan asuransi untuk asuransi tenaga kerja
adalah asuransi tenaga kerja/astek sedangkan asuransi
pekerjaan dan asuransi lainnya haruslah asuransi yang
mempunyai reputasi baik dan masuk dalam daftar
rekomendasi dari Kementerian Keuangan.

(7)

Jangka waktu asuransi dimulai sejak penandatangan kontrak
sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan.

(8)

Biaya asuransi menjadi beban Pelaksana Pekerjaan dan
wajib menyampaikan salinan polis asuransi pekerjaan
dimaksud kepada Pemberi Pekerjaan.
Pasal 26
Jaminan

(1)

Jaminan
diberlakukan
bagi
pekerjaan
Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengadaan

a. Jaminan penawaran dan jaminan masa sanggah untuk
nilai pekerjaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
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b. Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan untuk
nilai pekerjaan di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
(2)

Jaminan diterbitkan oleh Bank Umum Devisa (tidak termasuk
Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Asuransi).

(3)

Jaminan dapat berupa uang tunai.

(4)

Nama peserta lelang, Pemberi Kerja, serta paket pekerjaan
yang tercantum pada Jaminan harus sesuai dengan
pekerjaan yang dilelangkan/dilaksanakan.

(5)

Penyerahan Jaminan milik peserta lelang dibuatkan bukti
tanda penerimaan Jaminan.

(6)

Jaminan Penawaran (Bid Bond)
a. mempunyai nilai nominal antara 1% (satu persen) sampai
dengan 3% (tiga persen) dari HPS/OE;
b. masa berlaku jaminan penawaran paling cepat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal pemasukan Surat
Penawaran
yang
ditetapkan
dalam
Dokumen
Pengadaan/Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Untuk halhal tertentu yang mengakibatkan masa berlakunya surat
jaminan penawaran telah habis, dilakukan konfirmasi
secara tertulis kepada seluruh peserta lelang untuk
memperpanjang surat penawaran dan Jaminan
Penawaran, bagi peserta lelang yang tidak bersedia
memperpanjang masa berlaku jaminan dianggap
mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi;
c. pengembalian Jaminan Penawaran dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. setelah
diterbitkannya
Keputusan
Penetapan
Pemenang yang diterbitkan oleh Pemberi Pekerjaan
maka seluruh Jaminan Penawaran milik peserta
lelang
kecuali
pemenang
pelelangan,
akan
dikembalikan dengan bukti tanda terima;
2. sesaat sebelum Kontrak/Perjanjian ditandatangani,
calon pemenang pelelangan diwajibkan menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan untuk ditukar dengan Jaminan
Penawaran dimaksud;
d. pencairan Jaminan Penawaran dilakukan apabila peserta
lelang yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan
berdasarkan Keputusan tentang Penetapan Calon
Pemenang yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja ternyata
mengundurkan diri dan masa penawarannya masih
berlaku, dengan kondisi di bawah ini :
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1. pengunduran diri tersebut dilakukan berdasarkan
alasan yang dapat diterima secara objektif oleh
Pemberi Pekerjaan maka jaminan penawaran yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas
Perseroan;
2. namun apabila alasan pengundurkan diri tersebut
tidak dapat diterima oleh Pemberi Pekerjaan,
disamping jaminan penawaran yang bersangkutan
dicairkan dan disetorkan pada Kas Perseroan, yang
bersangkutan juga dikenakan sanksi berupa larangan
untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Perseroan selama 2 (dua) tahun berturutturut (dimasukkan dalam daftar hitam/black list).
(7)

Jaminan Masa Sanggah
a. mempunyai nilai nominal minimal sama dengan Jaminan
Penawaran (Bid Bond);
b. masa berlaku Jaminan Masa Sanggah adalah paling
kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal
pengajuan sanggahan;
c. selama masa berlakunya masih mencukupi, Jaminan
Penawaran dapat dijadikan sebagai Jaminan Masa
Sanggah.

(8)

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)
a. untuk pekerjaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan
jaminan
pelaksanaan,
kecuali
untuk
pekerjaan
pembangunan sistem informasi kepelabuhanan;
b. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai
berikut :
1. apabila Nilai Penawaran Terkoreksi/Kontrak di atas
80% (delapan puluh persen) dari HPS, nilai jaminan
sebesar minimal 5 % (lima persen) dari Nilai/Harga
Kontrak;
2. apabila Nilai Penawaran Terkoreksi/Kontrak di bawah
80% (delapan puluh persen) dari HPS, nilai jaminan
sebesar minimal 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
c. masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah paling kurang
sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak/Perjanjian
sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah serah
terima barang/jasa atau serah terima pertama pekerjaan
konstruksi.
Bilamana terjadi penambahan waktu pelaksanaan
pekerjaan
(Addendum
Kontrak)
maka
jaminan
pelaksanaan yang telah/akan berakhir masa berlakunya
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wajib diperpanjang kembali, paling kurang sampai dengan
14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya
Addendum Kontrak tersebut;
d. khusus untuk pekerjaan yang Kontrak pelaksanaannya
lebih dari 1 (satu) tahun dan Jaminan Pelaksanaannya
dibuat dengan masa berlaku 1 (satu) tahun, maka :
1. nilai jaminan harus sebesar 5% (lima persen) dari nilai
HPS/OE (tidak dapat dipecah sesuai jangka waktu);
2. harus diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum berakhir masa berlakunya.
e. jaminan pelaksanaan agar dikembalikan paling lambat
selama 14 (empat belas) hari setelah dilakukan Serah
Terima Barang/Jasa atau Serah Terima Pekerjaan I
(Pertama) dan dibuatkan bukti Tanda Terimanya;
f.

(9)

pencairan jaminan pelaksanaan, dilakukan apabila terjadi
pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini pelaksana
pekerjaan selain diputuskan kontraknya juga dikenakan
sanksi, yaitu berupa larangan untuk mengikuti kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perseroan selama
2 (dua) tahun berturut-turut (dimasukkan dalam daftar
hitam/black list).

Jaminan Pemeliharaan atau uang retensi
Jaminan Pemeliharaan diperlukan apabila pelaksana
pekerjaan menagih pembayaran untuk masa Pemeliharaan
atau berupa uang retensi;
a. untuk pekerjaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan
jaminan Pemeliharaan atau uang retensi;
b. mempunyai nilai nominal sebesar 5% (lima persen) dari
nilai total pekerjaan;
c. masa berlaku jaminan Pemeliharaan atau uang retensi
paling kurang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima
ke-I (pertama) pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal masa Pemeliharaan berakhir;
d. untuk Jaminan Pemeliharaan, agar dikembalikan paling
lambat selama 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan
Serah Terima Pekerjaan II (Kedua) dan dibuatkan bukti
Tanda Terimanya;
e. pencairan Jaminan Masa Pemeliharaan atau uang retensi
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan
kewajiban Pemeliharaan sebagaimana mestinya maka
Pemberi Pekerjaan berhak menggunakan uang
retensi untuk membiayai perbaikan/Pemeliharaan atau
mencairkan jaminan Pemeliharaan dimaksud;
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2. apabila nilai perbaikan/Pemeliharaan dimaksud
melebihi
uang
retensi/jaminan
Pemeliharaan
dimaksud maka pihak Penyedia Barang/Jasa selaku
pelaksana pekerjaan wajib untuk memberikan
tambahan atas kekurangan tersebut dan apabila yang
bersangkutan tidak dapat memenuhi hal dimaksud
maka yang bersangkutan dikenai sanksi berupa
larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa di lingkungan Perseroan selama 2 (dua)
tahun (dimasukkan dalam daftar hitam/black list).
Klausul sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, agar
dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan pekerjaan
dimaksud.
(10) Apabila dalam Kontrak menggunakan porsi rupiah dan valuta
asing maka digunakan jaminan dalam mata uang rupiah dan
valuta asing, dengan besaran sesuai proporsi yang
ditentukan untuk masing-masing mata uang.
(11) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa harus dapat dicairkan
tanpa syarat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
surat pernyataan diterima oleh Penerbit Jaminan.
(12) Khusus kepada anak perusahaan dan perusahaan afiliasi
dapat
tidak dipersyaratkan menyampaikan jaminan
penawaran dan jaminan pelaksanaan serta Jaminan
Pemelihanaan dalam proses Pemilihan Penyedia Barang dan
Jasa.
Pasal 27
Pelelangan Umum
(1)

Pelelangan Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. nilai
pekerjaan
berdasarkan
HPS/OE
di
atas
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
b. penilaian kompetensi dan kemampuan usaha dari Badan
Hukum yang mengikuti pelelangan pada prinsipnya
dilakukan dengan metode pascakualifikasi kecuali jika
diperlukan dapat dilakukan dengan metode prakualifikasi;
c. pengumuman pekerjaan/kegiatan dimaksud dilakukan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21.

(2)

Pelaksanaan pekerjaan dengan metode Pelelangan Umum
pada prinsipnya ditempuh melalui pascakualifikasi kecuali jika
diperlukan dapat dilakukan dengan prakualifikasi;.

(3)

Prosedur Pelelangan Umum dengan prakualifikasi adalah
sebagai berikut :
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a. Biro Logistik/Panitia Pengadaan mengumumkan tentang
adanya pelelangan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari
kerja;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal
pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas
akhir pemasukan dokumen prakualifikasi;
c. batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi yang telah
diisi oleh peserta prakualifikasi, paling kurang 4 (empat)
hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman
prakualifikasi melalui media informasi dan dibuatkan
Berita
Acara
Penutupan
Pemasukan
Dokumen
Prakualifikasi;
d. Biro Logistik/ Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dan
klarifikasi terhadap dokumen prakualifikasi yang telah diisi
oleh para peserta prakualifikasi paling lambat 3 (tiga) hari
kerja terhitung dari batas akhir pemasukan dokumen
prakualifikasi;
e. pengumuman hasil prakualifikasi dilakukan paling lambat
1 (satu) hari setelah dilakukan evaluasi;
f.

masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama
3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pengumuman hasil
kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;

g. Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus prakualifikasi,
dapat menyatakan keberatan/mengajukan sanggahan
kepada
Pemberi
Kerja.
Pemberi
Kerja
wajib
menyampaikan keputusan/jawaban atas sanggahan
tersebut paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan sanggahan dimaksud.
h. calon peserta lelang yang dinyatakan lulus tahap
prakualifikasi, akan dimasukkan ke dalam Daftar Calon
Peserta Lelang;
i.

Biro Logistik/ Panitia Pengadaan mengundang peserta
lelang yang tercantum dalam Daftar Calon Peserta Lelang
untuk mengambil Dokumen Pengadaan dalam tempo
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak undangan diterbitkan;

j.

Rapat penjelasan/Aanwijzing pekerjaan, termasuk
perhitungan volume bersama dan peninjauan lapangan
dilaksanakan dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak hari terakhir pembelian/pengambilan Dokumen
Pengadaan atau sampai dengan 8 (delapan) hari kerja
sejak pengambilan Dokumen Pengadaan dan dibuatkan
Berita Acara Aanwijzing. Materi Aanwizjing hanya
menjelaskan penjelasan pekerjaan dan perubahannya
(jika ada), serta penjelasan total HPS/OE dan tidak boleh
memasukkan penjelasan lain yang tidak berkaitan dengan
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pekerjaan, sebagai contoh Lampiran yang ada pada
Lampiran Peraturan ini;
k. pemasukan penawaran dilakukan paling cepat 2 (dua)
hari kerja setelah Rapat penjelasan/Aanwijzing.
Penetapan waktu pemasukan dokumen penawaran harus
memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk
mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan
kompleksitas dan lokasi penawaran;
l.

setelah pemasukan penawaran dinyatakan ditutup,
selanjutnya dilakukan pembukaan penawaran yang
disaksikan oleh seluruh peserta pelelangan yang hadir.
Hasil pembukaan penawaran dituangkan dalam Berita
Acara Pembukaan penawaran;

m. bagi peserta pelelangan yang dinyatakan lengkap dan
sah dokumen penawarannya selanjutnya akan dievaluasi
dan diklarifikasi (bila perlu) untuk menetapkan urutan
peringkat penawaran dalam waktu paling cepat 2 (dua)
hari kerja setelah pemasukan penawaran atau sesuai
dengan
waktu
yang
diperlukan
dengan
mempertimbangkan kompleksitas penawaran. Apabila
diperlukan klarifikasi dapat melibatkan tenaga konsultan
perencana atau
yang berfungsi sebagai konsultan
perencana yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja.
n. klarifikasi berupa pembuktian kualifikasi dan dokumen
penawaran wajib dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar
urutan 1, 2, dan 3;
o. Biro Logistik/ Panitia Pengadaan melakukan Negosiasi
dengan Calon Pemenang;
p. Biro Logistik/ Panitia Pengadaan membuat Berita Acara
setiap tahapan pelaksanaan pelelangan;
q. Biro Logistik/ Panitia Pengadaan membuat Laporan Hasil
Pelelangan kepada Pemberi Kerja berdasarkan hasil
evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi yang dilakukan dalam
jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan
negosiasi;
r.

jika dipandang perlu, Pemberi Kerja dapat melakukan
penelaahan terhadap Prosedur Pelelangan dengan
ketentuan yang berlaku;

s. Pemberi Kerja menetapkan
dengan ketentuan :

pemenang

pelelangan,

1. jika prosedur pelelangan telah sesuai maka Pemberi
Kerja menetapkan Pemenang Pelelangan dan
selanjutnya diumumkan oleh Biro Logistik/ Panitia
Pengadaan ;
2. jika prosedur pelelangan tidak sesuai maka Pemberi
Kerja meminta Biro Logistik/ Panitia Pengadaan untuk
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mengkaji kembali hasil evaluasi
atau dilakukan
Pelelangan Ulang;
3. untuk pelelangan tanpa komitmen, Pemberi kerja
menetapkan pemenang lelang setelah anggarannya
disetujui oleh RUPS.
t.

apabila hasil pelelangan tidak diterima oleh Pemberi Kerja
karena :
1. sanggahan
dari
peserta
yang
memasukkan
penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum
dalam dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa
ternyata benar; dan/atau
2. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan
ini;
3. pelaksanaan
Pelelangan
tidak
sesuai
atau
menyimpang dari Dokumen Pengadaan; dan/atau
4. pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan ini;
maka pelelangan dinyatakan Gagal.

u. masa sanggah ditetapkan selama 4 (empat) hari kerja
terhitung sejak hari pengumuman pemenang dan dibuat
Berita Acara berakhirnya masa sanggah;
v. Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus, dapat
menyatakan keberatan/mengajukan sanggahan kepada
Pemberi Pekerjaan dengan alasan yang jelas. Apabila
sanggahan/keberatan Penyedia Barang/Jasa terbukti
benar maka Biro Logistik/Panitia Pengadaan melakukan
evaluasi ulang dan selanjutnya diumumkan kembali;
w. Keputusan Pemberian Pekerjaan (Gunning) diterbitkan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya masa
sanggah;
x. setelah pemenang pelelangan menerima keputusan
pemberian pekerjaan (gunning) dan menerima pekerjaan
tersebut sesuai syarat-syarat dan perubahannya maka
sebelum
penandatanganan
Kontrak/Perjanjian,
pemenang pelelangan wajib menyampaikan Surat
Pernyataan Menerima Pekerjaan/Letter of Acceptance
(LoA) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Gunning;
y. apabila pemenang pelelangan tidak menyampaikan Surat
Pernyataan Menerima Pekerjaan/Letter of Acceptance
(LoA) maka :
1. pemenang pelelangan dinyatakan mengundurkan diri
dan Jaminan Penawarannya dicairkan oleh Pemberi
Kerja;
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2. menunjuk Pemenang Kedua sebagai calon pemenang
pelelangan dengan syarat dan ketentuan, termasuk
harga, yang sama dengan pemenang pertama.
z. Penandatangan Pakta Integritas antara Pemberi Kerja,
Biro Logistik/ Panitia Pengadaan dan Penyedia Jasa
sebelum penandatanganan kontrak.
aa. penandatanganan Kontrak/Perjanjian dilaksanakan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah setelah
penyampaian
Surat
Pernyataan
Menerima
Pekerjaan/Letter of Acceptance (LoA) dan Penyedia
Barang/Jasa telah menyerahkan jaminan pelaksanaan.
bb. Biro Logistik/ Panitia Pengadaan menyerahkan 1 (satu)
rangkap salinan seluruh dokumen yang terkait proses
Pelelangan kepada Pemberi Kerja;
(4)

Prosedur pelelangan umum dengan pascakualifikasi adalah
sebagai berikut :
a. Biro Logistik/ Panitia Pengadaan mengumumkan tentang
adanya pelelangan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari
kerja;
b. pendaftaran dan pengambilan/pembelian Dokumen
Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai
dengan batas akhir pengambilan/pembelian dokumen,
dan dibuatkan Berita Acara Penutupan pengambilan
dokumen;
c. Rapat penjelasan/Aanwijzing termasuk perhitungan
volume bersama dan peninjauan lapangan dilaksanakan
paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak batas akhir
pengambilan Dokumen Pengadaan dan dibuatkan Berita
Acara Aanwijzing. Materi Aanwijzing hanya menjelaskan
penjelasan pekerjaan dan perubahannya (jika ada), serta
penjelasan total HPS/OE dan tidak boleh memasukkan
penjelasan lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan,
sebagai contoh Lampiran yang ada pada Lampiran
Peraturan ini;
d. pemasukan penawaran dilakukan paling cepat 2 (dua)
hari kerja setelah Rapat penjelasan/Aanwijzing.
Penetapan waktu pemasukan dokumen penawaran harus
memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk
mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan
jenis, kompleksitas dan lokasi penawaran;
e. setelah pemasukan penawaran dinyatakan ditutup,
selanjutnya dilakukan pembukaan penawaran yang
disaksikan oleh seluruh peserta pelelangan yang hadir.
Hasil pembukaan penawaran dituangkan dalam Berita
Acara Pembukaan Penawaran;
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f.

bagi peserta pelelangan yang dinyatakan lengkap dan
sah dokumen penawarannya selanjutnya akan dievaluasi
dan diklarifikasi (bila perlu) untuk menetapkan urutan
peringkat penawaran dalam waktu paling cepat 2 (dua)
hari kerja setelah pemasukan penawaran atau sesuai
dengan
waktu
yang
diperlukan
dengan
mempertimbangkan kompleksitas dan lokasi penawaran.
Apabila diperlukan klarifikasi dapat melibatkan tenaga
konsultan perencana atau
yang berfungsi sebagai
konsultan perencana yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja.

g. klarifikasi berupa pembuktian kualifikasi dan dokumen
penawaran wajib dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar
terbaik;
h. Biro Logistik/Pemberi Kerja melakukan Negosiasi dengan
Calon Pemenang;
i.

Biro Logistik/Panitia Pengadaan membuat Berita Acara di
setiap tahapan pelaksanaan pelelangan;

j.

Biro Logistik/ Panitia Pengadaan membuat Laporan hasil
Pelelangan kepada Pemberi Kerja berdasarkan hasil
evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi yang dilakukan dalam
jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan
negosiasi;

k. Pemberi Kerja menetapkan
dengan ketentuan :

l.

pemenang

pelelangan,

1.

jika prosedur pelelangan telah sesuai maka Pemberi
Kerja menetapkan Pemenang Pelelangan dan
selanjutnya diumumkan oleh Biro Logistik/ Panitia
Pengadaan ;

2.

jika prosedur pelelangan tidak sesuai maka Pemberi
Kerja meminta Biro Logistik/ Panitia Pengadaan
untuk mengkaji kembali hasil evaluasi atau dilakukan
Pelelangan Ulang;

3.

untuk pelelangan tanpa komitmen, Pemberi kerja
menetapkan pemenang lelang setelah anggarannya
disetujui oleh RUPS.

apabila hasil pelelangan tidak diterima oleh Pemberi Kerja
karena :
1. sanggahan
dari
peserta
yang
memasukkan
penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum
dalam dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa
ternyata benar; dan/atau
2. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan
ini;
3. pelaksanaan
Pelelangan
tidak
sesuai
atau
menyimpang dari Dokumen Pengadaan; dan/atau
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4. Pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan ini;
maka pelelangan dinyatakan Gagal.
m. masa sanggah ditetapkan paling lama 4 (empat) hari kerja
terhitung sejak hari pengumuman pemenang dan dibuat
Berita Acara berakhirnya masa sanggah;
n. Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus, dapat
menyatakan keberatan/mengajukan sanggahan kepada
Pemberi Kerja. Apabila sanggahan/keberatan Penyedia
Barang/Jasa terbukti benar maka Biro Logistik/ Panitia
Pengadaan melakukan evaluasi ulang dan selanjutnya
diumumkan kembali;
o. keputusan pemberian pekerjaan (Gunning) diterbitkan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya masa
sanggah;
p. setelah pemenang pelelangan menerima keputusan
pemberian pekerjaan (Gunning) dan menerima pekerjaan
tersebut sesuai syarat-syarat dan perubahannya maka
sebelum
penandatanganan
Kontrak/Perjanjian,
pemenang pelelangan wajib menyampaikan Surat
Pernyataan Menerima Pekerjaan/Letter of Acceptance
(LoA) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Gunning;
q. apabila pemenang pelelangan tidak menyampaikan Surat
Pernyataan Menerima Pekerjaan/Letter of Acceptance
(LoA) maka :
1. pemenang pelelangan dinyatakan mengundurkan diri
dan Jaminan Penawarannya dicairkan oleh Pemberi
Kerja;
2. menunjuk Pemenang Kedua sebagai calon pemenang
pelelangan dengan syarat dan ketentuan, termasuk
harga, yang sama dengan pemenang pertama.
r.

Penandatangan Pakta Integritas antara Pemberi Kerja,
Biro Logistik/Panitia Pengadaan dan Penyedia Jasa
sebelum penandatanganan kontrak.

s. penandatanganan Kontrak/Perjanjian dilaksanakan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah setelah
penyampaian
Surat
Pernyataan
Menerima
Pekerjaan/Letter of Acceptance (LoA) dan Penyedia
Barang/Jasa telah menyerahkan jaminan pelaksanaan.
t.

Biro Logistik/ Panitia Pengadaan menyerahkan 1 (satu)
rangkap salinan seluruh dokumen yang terkait proses
Pelelangan kepada Pemberi Kerja;
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Pasal 28
Pemilihan Langsung
(1)

Pemilihan Langsung dapat dilakukan apabila memenuhi
salah satu ketentuan sebagai berikut :
a. Nilai
pekerjaan
berdasarkan
HPS
di
atas
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
b. Melalui Direct Deal.
c. Pemilihan langsung antar manufacturing/pabrikan/vendor
atau
Penyedia
Barang/Jasa
yang
mempunyai
pengalaman dan keahlian yang terbatas.
d. Pemilihan langsung antar-BUMN, Anak Perusahaan
BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN yang
berada di wilayah Republik Indonesia, dapat dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. apabila BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau
Perusahaan Terafiliasi BUMN yang memproduksi atau
yang menyediakan pelayanan yang dibutuhkan
tersebut lebih dari satu perusahaan;
2. pemilihan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau
Perusahaan Terafiliasi BUMN dimaksud harus tetap
memperhatikan aspek kemampuan teknis, sumber
daya, dan finansial sehingga didapatkan hasil
pekerjaan yang menguntungkan bagi Perseroan.

(2)

Penilaian kompetensi dan kemampuan usaha dari Badan
Usaha yang diundang dilakukan dengan mengisi formulir
isian Penilaian Kualifikasi yang disampaikan pada saat
pemasukan penawaran.

(3)

Pelaksanaan pekerjaan melalui
ditempuh melalui pascakualifikasi.

(4)

Prosedur Pemilihan Langsung adalah sebagai berikut :

Pemilihan

Langsung

a. Biro Logistik/ Panitia Pengadaan mengundang secara
langsung paling sedikit 3 (tiga) Penyedia Barang/Jasa
yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi pekerjaan yang
akan dilelang;
b. Penyedia Barang/Jasa dipilih dari daftar perusahaan yang
telah mendaftarkan diri ke Perseroan;
c. Pada saat mendaftarkan diri, para peserta Pemilihan
Langsung dibagikan dokumen pemilihan langsung
termasuk kriteria evaluasinya;
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d. Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing dilakukan paling cepat
2 (dua) hari kerja setelah pendaftaran dan pengambilan
dokumen pemilihan langsung dan dibuatkan Berita Acara
Aanwijzing serta menyampaikan nilai total HPS;
e. Penyampaian/pemasukan penawaran dilakukan secara
bersamaan terhadap seluruh peserta Pemilihan
Langsung;
f.

Secara
umum
Biro
Logistik/Panitia
Pengadaan
melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga
terhadap semua penawaran yang masuk serta menyusun
urutan penawaran berdasarkan harga terendah sebagai
dasar untuk melakukan Klarifikasi dan Negosiasi
selanjutnya, kecuali untuk pekerjaan yang memerlukan
keunggulan teknis;

g. Klarifikasi dan Negosiasi dilaksanakan sebagai berikut :
1. Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan di dalam dokumen
Pemilihan Langsung yang telah disampaikan kepada
peserta pemilihan langsung;
2. Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan kepada peserta
pemilihan langsung yang menawarkan harga
terendah/nilai terbaik sampai mendapatkan barang
dan
jasa
dengan
spesifikasi
yang
paling
menguntungkan bagi Perseroan;
3. dibuatkan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi
yang ditandatangani oleh Biro Logistik/Panitia
Pengadaan dan peserta pemilihan langsung. Apabila
tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama
maka dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi kepada
urutan penawar terendah/terbaik berikutnya;
h. Biro Logistik/ Panitia Pengadaan membuat laporan hasil
pemilihan langsung dan mengusulkan penetapan calon
pemenang pemilihan langsung kepada Pemberi Kerja;
i.

Pemberi Kerja menetapkan pemenang pemilihan
langsung dan menyampaikan kepada Biro Logistik/
Panitia Pengadaan untuk diumumkan 1 (satu) hari kerja
setelah diterimanya pemberitahuan usulan penetapan
pemenang;

u. Masa sanggah ditetapkan paling lama 4 (empat) hari kerja
terhitung sejak hari pengumuman pemenang dan dibuat
Berita Acara berakhirnya masa sanggah;
v. Keputusan Pemberian Pekerjaan (Gunning) diterbitkan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya masa
sanggah;
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w. Pemenang Pemilihan Langsung wajib menyampaikan
Surat Pernyataan Menerima Pekerjaan/Letter of
Acceptance (LoA) paling lambat 3 (tiga) hari setelah
Gunning;
x. Apabila pemenang pelelangan tidak menyampaikan Surat
Pernyataan Menerima Pekerjaan/Letter of Acceptance
(LoA) maka :
1. pemenang
Pemilihan
Langsung
dinyatakan
mengundurkan diri dan Jaminan Penawarannya
dicairkan oleh Pemberi Kerja;
2. menunjuk Pemenang Kedua sebagai calon pemenang
Pemilihan Langsung dengan syarat dan ketentuan,
termasuk harga, yang sama dengan pemenang
pertama.
y. Penandatangan Pakta Integritas antara Pemberi Kerja,
Biro Logistik/Panitia Pengadaan dan Penyedia Jasa
sebelum penandatanganan kontrak.
z. Penandatanganan Kontrak/Perjanjian dilaksanakan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyampaian Surat
Pernyataan Menerima Pekerjaan/Letter of Acceptance
(LoA) dan Penyedia Barang/Jasa telah menyerahkan
jaminan pelaksanaan.
aa. Biro Logistik/ Panitia Pengadaan menyerahkan 1 (satu)
rangkap salinan seluruh dokumen yang terkait proses
Pemilihan Langsung kepada Pemberi Kerja;
Pasal 29
Penunjukan Langsung
(1)

Biro Logistik/Panitia Pengadaan dilarang memecah
Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket pengadaan
dengan maksud menghindari pelelangan atau pemilihan
langsung.

(2)

Penunjukan Langsung
sebagai berikut :

dilaksanakan

dengan

ketentuan

a. Penunjukan Langsung dengan nilai sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh
Unit Kerja terkait di Kantor Pusat, Cabang Makassar dan
Cabang TPM.
b. Penunjukan Langsung dengan nilai sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh
Unit Kerja terkait pada Cabang Kelas I, Kelas II, Kelas III,
Kelas IV dan UPK
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c. Penunjukan Langsung dengan nilai di atas nilai tersebut
huruf a dan huruf b pasal ini dilaksanakan oleh Biro
Logistik/Panitia Pengadaan.
d. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus,
Penunjukan Langsung untuk nilai tak terbatas dapat
dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu
ketentuan sebagai berikut :
1. barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kinerja utama
perusahaan
dan
tidak
dapat
ditunda
keberadaannya/kebutuhannya
(business
critical
asset);
2. keadaan mendesak misalnya :
a) kecelakaan
pelabuhan;

operasional

terhadap

fasilitas

b) kerusakan fasilitas pelabuhan yang disebabkan
oleh bencana alam, huru hara dan keadaan force
majeure lainnya;
yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat
merugikan Perseroan baik materiil maupun nonmateriil dan berdampak mengganggu perekonomian
regional dan/atau nasional;
3. pekerjaan spesifik, yang menurut sifatnya hanya dapat
dipenuhi oleh satu perusahaan/lembaga/institusi
tertentu (non sertifikat/non ATPM) sehingga harus
disertai data pendukung menyangkut profesionalisme
perusahaan tersebut di bidang tertentu yang relevan
dengan pekerjaan spesifik tersebut;
4. Penunjukan Langsung dengan nilai tak terbatas hanya
dapat dilakukan atas Penyedia Barang/Jasa yang
menurut sifatnya hanya dapat dipenuhi oleh
perusahaan yang merupakan ATPM yang dibuktikan
dengan surat penunjukan resmi dari prinsipalnya,
dengan ketentuan sistem Pengadaan Barang yang
dilakukan langsung kepada ATPM atau Prinsipal,
menggunakan cara pembelian dengan pajak dan bea
masuk ditanggung oleh Pembeli (DDU)
5. barang dan jasa yang bersifat knowledge intensive
yang untuk menggunakan dan memelihara produk
tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan
dari Penyedia Barang/Jasa tertentu;
6. barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang memiliki
jaminan
(warranty)
dari
Original
Equipment
Manufacturer (OEM);

III - 23

Great Ports, Great Connectivity, Great Indonesia

7. telah dilakukan pelelangan ulang atau Pemilihan
Langsung ulang namun mengalami kegagalan;
8. Repeat Order adalah suatu Kontrak Pengadaan
barang dan jasa berulang yang menguntungkan
Perseroan dengan ketentuan keperluan mendesak,
harga maksimal sama dan spesifikasi teknis minimal
sama dengan kontrak sebelumnya, efisien dan efektif
dalam pelaksanaannya dengan ketentuan telah
dituangkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat
serta Kontrak sebelumnya
9. barang yang merupakan pengadaan berulang (Repeat
Order) adalah barang yang menguntungkan
Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. spesifikasi teknis minimal harus sama dengan
kontrak induk sebelumnya;
b. harga minimal sama dengan kontrak sebelumnya;
c. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan
sebelumnya;
d. efisiensi dan efektifitas.
10. jasa yang merupakan pengadaan berulang (Repeat
Order) misalnya kontrak pemeliharaan, asuransi, jasa
penyedia tenaga kerja, cleaning service, dan jasa
lainnya paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu)
tahun anggaran sepanjang harga yang ditawarkan
sama dengan harga jasa sebelumnya (kecuali untuk
jasa penyedia tenaga kerja) dan menguntungkan bagi
Perseroan dengan tetap mempertimbangkan hasil
evaluasi pelaksanaan sebelumnya serta telah
dinyatakan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat
(RKS) dan dalam Pasal Perjanjian / Kontrak
sebelumnya;
11. untuk penyeragaman brand/merek dalam rangka
efisiensi
pelaksanaan
Pemeliharaan
dan
mendukung/meningkatkan kualitas pelayanan serta
memudahkan proses Repair and Replacement;
12. barang dan jasa lanjutan yang secara teknis
merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat
dipecah-pecah
dari
pekerjaan
yang
sudah
dilaksanakan
sebelumnya
(bukan
merupakan
addendum tetapi Kontrak baru);
13. migrasi suatu aplikasi sistem informasi manajemen
tertentu yang telah berhasil diterapkan pada Kantor
Pusat atau Kantor Cabang dan telah dievaluasi serta
menguntungkan bagi Perseroan;
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14. Penyedia barang dan jasa adalah BUMN, Anak
Perusahaan BUMN atau Perusahaan terafiliasi
BUMN, sepanjang barang dan/atau jasa dimaksud
adalah merupakan produk atau layanan dari BUMN,
sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat
dipertanggungjawabkan, serta dimungkinkan dalam
peraturan sektoral, dan diutamakan untuk perusahaan
yang telah menandatangani Nota Kesepahaman
dengan Perseroan;
15. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Anak Perusahaan
atau Perusahaan Afiliasi Perseroan dalam Rangka
Penugasan dari Perseroan;
16. Lembaga Pendidikan atau Universitas Negeri/Swasta
(terakreditasi) atau Tenaga Ahli yang mempunyai
spesialisasi keahlian yang dibutuhkan oleh Perseroan;
17. Penunjukan Langsung kepada perusahaan /vendor
yang telah memenangkan Joint Procurement antara
PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV atau anak
perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV atau
perusahaan afiliasi PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV
sebagai kontrak turunan dan kontrak hasil joint
procurement dimaksud;
18. Adanya
kebijakan
khusus
Direksi
dengan
mempertimbangkan kriteria selain angka 1 sampai
dengan angka 17 di atas, yang didukung dengan
kajian/telaahan/rekomendasi dari unit kerja terkait,
sehubungan dengan aspek waktu, operasional, teknis,
efisiensi biaya serta aspek relevan lainnya.
e. Pelaksanaan Penunjukan Langsung dengan nilai tak
terbatas di Kantor Pusat ditetapkan dalam Risalah Rapat
Direksi.
f.

(3)

Pelaksanaan Penunjukan Langsung dengan nilai tak
terbatas di Cabang ditetapkan dalam Berita Acara Rapat
General Manager dan Para Manager, setelah mendapat
persetujuan Direksi atau salah satu Direktur.

Tata cara Penunjukan Langsung dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
a. Dilakukan oleh Unit Kerja :
1.

2.

Pemberi Kerja mengundang secara tertulis 1 (satu)
Penyedia Barang/Jasa,
untuk menyampaikan
Penawaran Harga yang sesuai dengan spesifikasi
teknis yang tercantum pada Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa.
selanjutnya dilakukan klarifikasi dan negosiasi
terhadap penawaran tersebut.
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3.

kontrak dilakukan dalam bentuk Surat Perintah
Pelaksanaan Pekerjaan.

b. Dilakukan oleh Biro Logistik/Panitia Pengadaan :
1.

Pemberi Kerja secara tertulis meminta Biro
Logistik/Panitia Pengadaan
untuk melakukan
Penunjukan
Langsung
dengan
melampirkan
spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
gambar kerja (bila perlu) serta usulan Penyedia Jasa
yang akan ditunjuk.

2.

Biro Logistik/Panitia Pengadaan mengundang secara
tertulis 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang
memenuhi kriteria dan syarat yang telah dievaluasi
dan disarankan oleh Pemberi Kerja, untuk
menyampaikan penawaran harga sesuai spesifikasi
yang tercantum pada Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa dan jika diperlukan dapat dilakukan
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dan atau Beauty
Contest.

3.

Biro Logistik/Panitia Pengadaan melakukan evaluasi,
klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran
tersebut dan dibuatkan Berita Acara, dengan waktu
paling lambat 5 (lima) hari kerja;

4.

Biro Logistik/Panitia Pengadaan menyampaikan
rekomendasi kepada Pemberi Kerja, tentang calon
Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk;

5.

penandatanganan Pakta Integritas antara Pemberi
Kerja /Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa
sebelum penandatanganan Kontrak;

6.

apabila kedudukan/domisili Penyedia Barang/Jasa
dimaksud berada di luar kota/wilayah/Cabang dari
lokasi kegiatan bersangkutan maka pemasukan
penawaran dapat diatur tersendiri.
Pasal 30
Pembelian Langsung

(1)

Pembelian Langsung dilakukan dengan cara :
a. membeli secara langsung pada Penyedia Barang, dengan
mengutamakan Penyedia Barang dari Usaha Kecil
termasuk koperasi (cash dan carry)
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b. Memesan langsung dari Penyedia Barang sesuai dengan
kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia
barang.
(2)

Pembelian Langsung dilakukan, dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. nilai pekerjaan berdasarkan HPS tidak lebih dari
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaksanakan
secara langsung oleh Unit Kerja terkait atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pemberi Pekerjaan;
b. Pengadaan BBM;

(3)

Pelaksanaan Pembelian Langsung diatur sebagai berikut :
a. Unit Kerja terkait mencari barang sebagaimana yang
disebutkan pada ayat (2) pasal ini langsung ke penyedia
barang;
b. Barang yang diadakan dengan cara membeli langsung ke
penyedia barang (cash and carry), harus dilengkapi
dengan bukti transaksi pembelian dalam bentuk kuitansi
atau yang setara dengan itu;
c. Barang yang diadakan dengan cara memesan langsung
ke penyedia barang dapat dilakukan secara lisan maupun
secara penawaran tertulis. Dalam hal pembelian barang
dengan cara tersebut maka Unit Kerja terkait segera
memproses tagihan dari penyedia barang dan
mempertanggungjawabkan pembelian tersebut kepada
Unit Kerja Keuangan.
d. pembelian langsung diutamakan kepada Pengusaha
Kena Pajak (PKP), dalam hal Pembelian Langsung tidak
kepada PKP maka akan dikenakan aturan perpajakan
sesuai dengan aturan yang berlaku;
Pasal 31
Sayembara

(1) Sayembara dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Digunakan untuk Pengadaan Jasa
karakteristik sebagai berikut :

yang memiliki

1. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,
inovasi, budaya, dan metode pelaksanaan tertentu;
2. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan;
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b. Biro Logistik/Panitia Pengadaan menetapkan persyaratan
administrasi dan teknis bagi Penyedia Jasa yang akan
mengikuti sayembara;
c. Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli di
bidangnya;
d. Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi
dilakukan oleh tim yang ahli di bidangnya.
Pasal 32
Beauty Contest
(1)

Beauty Contest merupakan alat bantu yang dapat digunakan
untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa, yang merupakan
bagian dari proses pengadaan barang/jasa

(2)

Beauty Contest dilakukan pada saat evaluasi administrasi
dan teknis.

(3)

Pelaksanaan Beauty Contest agar dilakukan
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

dengan

a. peserta Beauty Contest diberikan waktu yang cukup untuk
menyiapkan materi presentasi yang dibutuhkan;
b. penentuan jadwal presentasi agar memperhatikan lokasi
perusahaan para peserta Beauty Contest;
c. pelaksanaan presentasi agar diatur/disediakan alokasi
waktu yang sama dan memadai, penyediaan fasilitas dan
sarana pendukung lainnya secara adil dan memadai.
d. penilai Beauty Contest terdiri dari Biro Logistik/ Panitia
Pengadaan, Pemberi Kerja, dan Konsultan yang ditunjuk
oleh perseroan (bila ada).
(4)

Pada Beauty Contest, penilaian terhadap perusahaan paling
kurang meliputi :
a. Profil perusahaan;
b. Citra dan reputasi perusahaan;
c. Pengalaman perusahaan;
d. Kemampuan teknis, keuangan, dan personil.

(5)

Kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang dapat ditambahkan
tahapan beauty contest adalah kegiatan/program/pekerjaan
yang terkait dengan :
a. Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia;
b. Pengelolaan dana dan asset Perseroan;
c. Penggunaan teknologi yang canggih dan/atau spesifik
dan/atau berisiko tinggi;
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d. Penanganan kasus yang besar dan kompleks;
e. Penggunaan anggaran dan sumber daya yang besar;
f.

Perlindungan aset Perseroan;

g. Penyelenggaraan suatu kegiatan yang melibatkan Event
Organizer;
h. Pertimbangan/kebijakan khusus dari Direksi.
Pasal 33
Swakelola
(1)

Pengadaan Barang/Jasa dapat dikerjakan sendiri (swakelola)
apabila memenuhi salah satu kriteria di bawah ini :
a. Pekerjaan
tersebut
menurut
perhitungan
lebih
menguntungkan Perseroan jika dibandingkan apabila
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
b. Apabila tidak terdapat
memenuhi persyaratan;

pemborong/rekanan

yang

c. Pekerjaan yang memerlukan perbaikan mendadak,
sehubungan dengan kepentingan operasional, sehingga
pelaksanaan perbaikannya tidak dapat ditunda lagi;
d. Pekerjaan penelitian, pemrosesan data, pengembangan
suatu sistem/metode kerja tertentu yang dilakukan oleh
badan-badan
penelitian
Kementerian/Lembaga/
Perguruan Tinggi atau Perseroan;
e. Pekerjaan yang sangat spesifik;
f.

Bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari
karyawan perseroan.

(2)

Pekerjaan swakelola dapat dilaksanakan secara keseluruhan
dari masing-masing komponen pengadaan bahan, suku
cadang, sewa peralatan dan jasa/upah kerja atau sebagian
dari ketiga komponen tersebut.

(3)

Pekerjaan swakelola dilaksanakan oleh suatu Tim Swakelola
yang ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Direksi/
General Manager yang mengatur tugas dan tanggung jawab
Tim.

(4)

Jenis pekerjaan yang dapat diswakelolakan termasuk tapi
tidak terbatas pada :
a. Pekerjaan pemeliharaan/perawatan/perbaikan;
b. Pekerjaan pembersihan;
c. Pekerjaan pembangunan baru;
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d. Pekerjaan perencanaan/desain;
e. Pekerjaan survey dan investigasi;
f. Pekerjaan pengawasan (supervisi);
g. Pekerjaan penelitian dan studi;
h. Pekerjaan modifikasi dan pengembangan;
i.
(5)

Pekerjaan pembuatan sistem informasi.

Dalam menentukan pekerjaan yang akan diswakelola harus
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Jumlah, kualifikasi, serta ketersediaan waktu personel
memungkinkan untuk membentuk Tim Swakelola;
b. Lebih menguntungkan bila dikerjakan dengan swakelola
meliputi waktu atau biaya atau mutu;
c. Setelah dilakukan pelelangan tidak ada perusahaan yang
berminat/memenuhi syarat;
d. Tim Swakelola diberikan honorarium sesuai aturan yang
berlaku.
Pasal 34
Keikutsertaan Perusahaan Asing

(1)

Perusahaan Asing dapat ikut serta di dalam Pengadaan
Barang/Jasa dengan nilai :
a. Untuk
Pekerjaan
Konstruksi
di
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

atas
tidak

b. Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya di atas
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
c. Untuk Jasa Konsultansi di atas Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN);
d. Dengan nilai tidak terbatas untuk pengadaan alat bongkar
muat, pengadaan/pembangunan kapal, pengadaan alat
control system, pengadaan spare parts atau suku cadang
yang spesifik dan mempunyai tekhnologi yang tinggi dan
belum dapat diproduksi di dalam negeri.
(2)

Perusahaan asing yang ikut serta dalam Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
melakukan kerjasama dengan Badan Hukum Indonesia yang
memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan dalam
bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain, berdasarkan
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kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian
tertulis (Agreement).
(3)

Proses pelelangan untuk perusahaan asing dapat dilakukan
melalui International Competitive Bidding atau Pengadaan
Barang/Jasa yang mengikuti standar pelelangan internasional
yang ditetapkan tersendiri oleh Direksi dalam Surat
Keputusan.
Pasal 35
Persyaratan Penawaran

(1)

Persyaratan penawaran meliputi :
a. syarat administrasi;
b. syarat teknis; dan
c. syarat penawaran harga.

(2)

Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen antara
lain :
a.

Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;

b.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (PKP);

c.

Laporan Pajak (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan
PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN paling
kurang 3 (tiga) bulan terakhir dan Surat Keterangan
Fiskal (SKF) terakhir yang dikeluarkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak;

d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

e.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

f.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Surat Keterangan
Domisili/Surat Izin Gangguan (HO);

g.

Sertifikat SMK3/OHSAS dari instansi berwenang (untuk
pekerjaan tertentu);

h.

Sertifikat klasifikasi subbidang usaha dari Asosiasi/LPJK
yang diakreditasi oleh Pemerintah;

i.

Daftar Susunan Pengurus Perusahaan dan Daftar
Susunan Kepemilikan Modal;

j.

Surat pernyataan tunduk kepada Peraturan Direksi yang
mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Perseroan;
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k.

Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit, kegiatan usahanya tidak dihentikan, dan tidak
sedang menjalani sanksi pidana;

l.

Surat Pernyataan Tidak Dalam Pencekalan/Black List;

m. Surat Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen;
n.

Informasi lainnya yang diperlukan; dan

o.

Syarat lain yang dibutuhkan.

(3)

Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dipersyaratkan pada saat pendaftaran.

(4)

Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen antara lain :
a. Pengalaman perusahaan dalam menangani pekerjaan
sejenis paling sedikit 4 (empat) tahun terakhir (dapat
diminta saat pendaftaran);
b. Tenaga ahli yang dimiliki/ditempatkan;
c. Peralatan yang dimiliki/ditempatkan;
d. Proposal metode pelaksanaan (bila diperlukan);
e. Time schedule/jadwal waktu pelaksanaan;
f.

Informasi lainnya yang diperlukan; dan

g. Syarat lain yang dibutuhkan.
(5)

Syarat kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen
antara lain :
a. Surat Penawaran Harga
penyelesaian pekerjaan;

termasuk

jangka

waktu

b. RAB dan analisis harga satuan pekerjaan dilengkapi
dengan daftar harga satuan, upah dan bahan (sesuai
jenis pekerjaan);
c. Jaminan Penawaran (untuk pekerjaan di atas satu miliar
rupiah);
d. Harga yang diajukan tidak lebih besar dari HPS/OE dan
tidak lebih kecil 70% (tujuh puluh persen) dari HPS/OE.
Pasal 36
Metode Pemasukan Penawaran
(1)

Pemasukan penawaran dalam pelelangan dapat ditempuh
dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut :
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a. Sistem 1 (satu) Tahap dan 1 (satu) Sampul;
b. Sistem 1 (satu) Tahap dan 2 (dua) Sampul; dan
c. Sistem 2 (dua) Tahap dan 2 (dua) Sampul.
(2)

Sistem 1 (satu) Tahap dan 1 (satu) Sampul sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
a. digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki
karakteristik sebagai berikut :
1. Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah
ditetapkan Pemerintah;
2. pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki TOR/KAK
yang sederhana;
3. Pengadaan Barang/Jasa yang spesifikasi teknis dan
volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam
dokumen.
b. berkas penawaran terdiri atas :
1. berkas kelengkapan administrasi;
2. berkas persyaratan teknis;
3. berkas penawaran harga;
c. berkas penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf b
dimasukkan dalam 1 (satu) sampul dan dibuka sekaligus
pada waktu pembukaan penawaran.

(3)

Sistem 1 (satu) Tahap dan 2 (dua) Sampul sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :
a. digunakan untuk Pengadaan
karakteristik sebagai berikut :

Barang/Jasa

dengan

1. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan evaluasi
sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis;
2. Pengadaan
Barang/Jasa
yang
membutuhkan
penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dan
harga penawaran, agar penilaian harga tidak
mempengaruhi penilaian teknis;
3. pekerjaan yang bersifat kompleks sehingga diperlukan
evaluasi teknis yang lebih mendalam.
b. berkas penawaran dibagi dalam 2 (dua) sampul dan
dimasukkan bersama-sama dalam 1 (satu) sampul yang
lebih besar serta dimasukkan/diserahkan kepada Biro
Logistik/Panitia
Pengadaan
dalam
waktu
yang
bersamaan, dengan ketentuan :
1. sampul
pertama
berisi
Administrasi dan Teknis;

berkas

kelengkapan
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2. sampul kedua berisi berkas harga penawaran.
c. selanjutnya dilakukan pembukaan terhadap sampul
pertama, sedangkan sampul kedua disimpan dalam
kondisi tersegel/tidak terbuka. Apabila dokumen sampul
pertama dinyatakan lengkap, akan dilanjutkan dengan
evaluasi terhadap dokumen sampul pertama;
d. setelah dilakukan evaluasi maka terhadap peserta yang
dokumen sampul pertamanya dinyatakan lulus/memenuhi
syarat, akan diundang kembali untuk menghadiri
pembukaan sampul kedua. Peserta yang dinyatakan tidak
lulus/tidak memenuhi syarat, tidak akan diundang di
dalam pembukaan sampul kedua, dan dokumen sampul
keduanya dikembalikan dalam kondisi tetap tidak
terbuka/tersegel.
(4)

Sistem 2 (dua) Tahap dan 2 (dua) Sampul sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut :
a. digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki
karakteristik sebagai berikut :
1. pekerjaan yang bersifat kompleks;
2. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari seluruh sistem,
termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi
pengoperasian dan Pemeliharaan peralatannya;
3. mempunyai alternatif penggunaan sistem dan desain
penerapan teknologi yang berbeda.
b. pelelangan dilakukan dengan 2 (dua) tahap, sebagai
berikut :
1. tahap pertama, peserta memasukkan proposal
kelengkapan administrasi dan teknik. Berkas ini
kemudian dievaluasi. Terhadap proposal administrasi
dan teknik, Panitia dapat melakukan Klarifikasi atau
penjelasan lebih lanjut apabila dijumpai hal-hal yang
belum jelas;
2. tahap kedua, peserta yang lulus pada evaluasi tahap
pertama, diundang untuk memasukkan penawaran
harga dan selanjutnya dievaluasi sesuai kriteria yang
telah ditetapkan.

(5)

Persyaratan sampul dalam sistem pelelangan diatur sebagai
berikut :
a. pada pelelangan dengan Sistem 1 (satu) Tahap 1 (satu)
Sampul maka pada sampul hanya ditulis kata-kata :
Kepada
Yth. Biro Logistik/Panitia Pengadaan..................(nama
kegiatan/pekerjaan/proyek)
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di ……………………………….(nama tempat)
b. pada pelelangan dengan Sistem 1 (satu) Tahap 2 (dua)
Sampul maka pada sampul luar (besar) ditulis kata-kata :
Kepada
Yth. Biro Logistik/Panitia Pengadaan.................. (nama
kegiatan/pekerjaan/proyek)
di ……………………………….(nama tempat)
Pada sampul di dalam diatur sebagai berikut :
1. Sampul nomor 1 ditulis kata-kata
Proposal Administrasi dan Teknik dari ……… (nama
perusahaan dan alamat perusahaan)
2. Sampul nomor 2 ditulis kata-kata
Proposal Harga ……… (nama perusahaan dan alamat
perusahaan)
Pasal 37
Metode Evaluasi Pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi
(1)

Dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi
dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metode evaluasi
penawaran yang wajib dicantumkan dalam dokumen lelang,
yang meliputi :
a. Sistem gugur;
b. Sistem nilai/bobot;
c. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

(2)

Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan
cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran
terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan
dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan
urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan
administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga,
terhadap Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus penilaian
pada setiap tahapan dinyatakan gugur, dan pemenang
ditetapkan berdasarkan harga terendah.

(3)

Sistem nilai/bobot adalah evaluasi penilaian penawaran
dengan cara memberikan bobot angka tertentu pada setiap
unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah
ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa,
kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran
peserta dengan penawaran peserta lainnya. Kecuali karena
adanya pertimbangan tertentu, evaluasi dengan sistem
nilai/bobot ditetapkan bervariasi tergantung tingkat kesulitan
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pekerjaan baik bobot teknis maupun penawaran harga yang
disebutkan dalam RKS.
(4)

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah
evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai
pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur
ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan
nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia
Barang/Jasa,
kemudian
nilai
unsur-unsur
tersebut
dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan
dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran
peserta dengan penawaran peserta lainnya.

(5)

Dalam
mengevaluasi
dokumen
penawaran,
Biro
Logistik/Panitia Pengadaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa
tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan/atau
mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan
alasan apapun dan/atau melakukan tindakan lain yang
bersifat post bidding.

(6)

Apabila semua harga penawaran yang masuk kurang dari
80% (delapan puluh persen) dari HPS maka digunakan HPS
rata-rata yang diambil dari harga penawaran yang ada
tersebut sebagai acuan dalam melakukan evaluasi harga.

(7)

Apabila harga penawaran kurang dari 70% (tujuh puluh
persen) dari HPS, tidak dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut,
dan penawaran dinyatakan gugur.

(8)

Uraian mengenai Metode/Tata cara Evaluasi Pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi adalah sebagaimana
Lampiran I Peraturan ini.
Pasal 38
Metode Evaluasi Pemilihan
Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya

(1)

Dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
dapat dipilih salah satu dari 5 (lima) metode evaluasi
penawaran berdasarkan jenis Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
yang akan diadakan dan harus dicantumkan dalam dokumen
seleksi, yaitu :
a.
b.
c.
d.
e.

(2)

Metode evaluasi kualitas;
Metode evaluasi kualitas dan biaya;
Metode evaluasi pagu anggaran;
Metode evaluasi biaya terendah;
Metode evaluasi penunjukan langsung.

Metode evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya berdasarkan kualitas penawaran

III - 36

Great Ports, Great Connectivity, Great Indonesia

teknis terbaik, dilanjutkan dengan Klarifikasi dan Negosiasi
teknis serta biaya.
(3)

Metode evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi
pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya berdasarkan nilai
kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi
dilanjutkan dengan Klarifikasi dan Negosiasi teknis serta
biaya. Kecuali karena adanya pertimbangan tertentu, evaluasi
kualitas dan biaya ditetapkan sesuai kualitas teknis dan
batas penawaran harga yang disebutkan dalam RKS.

(4)

Metode evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi
pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya berdasarkan
kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang
penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan
pagu anggaran, dilanjutkan dengan Klarifikasi dan Negosiasi
teknis serta biaya.

(5)

Metode evaluasi biaya terendah adalah evaluasi
pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya berdasarkan
penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang
nilai penawaran teknisnya di atas ambang batas persyaratan
teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan Klarifikasi
dan Negosiasi teknis serta biaya.

(6)

Metode evaluasi penunjukan langsung adalah evaluasi
terhadap hanya satu penawaran Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya
berdasarkan
kualitas
teknis
yang
dapat
dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar setelah
dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi teknis dan biaya.

(7)

Uraian mengenai Metode/Tata Cara Evaluasi Pemilihan
Penyedia
Jasa
Konsultansi/Jasa
Lainnya
adalah
sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.
Pasal 39
Klarifikasi dan Negosiasi

(1)

Di dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Biro
Logistik/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi
apabila terdapat ketidakjelasan dalam penawaran.

(2)

Hasil klarifikasi harus dicantumkan secara tertulis dalam
bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah
pihak.

(3)

Hasil Klarifikasi tidak boleh mengubah baik menambah
maupun mengurangi dokumen penawaran.

(4)

Negosiasi penawaran dilakukan oleh Biro Logistik/Panitia
Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Negosiasi harga penawaran hanya dilakukan terhadap
peserta pelelangan/pemilihan langsung dengan urutan
peringkat 1 (pertama), 2 (kedua) dan 3 (ketiga).;
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b. Negosiasi diprioritaskan pada peserta peringkat 1
(pertama) dan jika diperoleh kesepakatan maka negosiasi
dinyatakan selesai dan tidak dilakukan lagi terhadap
peserta pelelangan peringkat berikutnya;
c. Jika tidak diperoleh kesepakatan maka
negosiasi pada peserta peringkat berikutnya.

dilakukan

(5)

Untuk pekerjaan yang dilakukan secara Penunjukan
Langsung oleh Unit Kerja, maka negosiasi dilakukan oleh Unit
Kerja.

(6)

Negosiasi dilakukan terhadap :
a. Harga Satuan Pekerjaan penawaran diatas
(seratus sepuluh persen) Harga Satuan HPS;

110%

b. Harga Satuan Pekerjaan yang ditawarkan tidak wajar
berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan;
c. Item pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan Bill
of Quantity dalam Dokumen Pengadaan.
(7)

Selain terhadap harga, negosiasi juga dapat dilakukan
terhadap waktu pelaksanaan dan/atau spesifikasi teknis
pekerjaan sepanjang menguntungkan bagi perseroan.

(8)

Harga Satuan Pekerjaan Kontrak adalah untuk volume
Kontrak awal. Apabila terdapat Addendum penambahan
volume pekerjaan maka harga satuan pekerjaan yang dipakai
adalah harga terendah antara HPS atau harga Kontrak..
Ketentuan ini dituangkan dalam Dokumen Pengadaan.
Pasal 40
Laporan Pelelangan

(1)

Setelah menyelesaikan Klarifikasi dan Negosiasi Harga, Biro
Logistik/Panitia
Pengadaan
wajib
membuat
dan
menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan
kepada Pemberi Kerja secara lengkap meliputi :
a. Prosedur dan proses/tahapan pelelangan;
b. Metode evaluasi, hasil negosiasi dan rekomendasi
peringkat peserta pelelangan.
Laporan disampaikan langsung kepada Pemberi Kerja paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya evaluasi.

(2)

Pemberi Kerja akan memberikan persetujuan terhadap hasil
evaluasi Penawaran untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan
hasil evaluasi.
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(3)

Pemberi Kerja menyampaikan kepada Biro Logistik/Panitia
Pengadaan untuk mengumumkan hasil pelelangan.

(4)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen terkait.

(5)

Biro Logistik/Panitia Pengadaan wajib membuat 2 (dua)
rangkap dokumen asli proses pelelangan mulai tahap
Permohonan Pelaksanaan Pelelangan dari Pemberi Kerja
hingga hasil evaluasi dan negosiasi. Asli Dokumen Proses
Pelelangan ini akan diarsipkan dengan baik oleh Pemberi
Kerja dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dengan
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemberi Kerja.
Pasal 41
Sanggahan

(1)

Pada tahap prakualifikasi, Penyedia Barang/Jasa yang tidak
lulus prakualifikasi, dapat menyatakan keberatan/mengajukan
sanggahan kepada Pemberi Kerja. Pemberi Kerja wajib
menyampaikan keputusan/jawaban atas sanggahan tersebut
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
diterimanya pengajuan sanggahan dimaksud. Apabila
sanggahan Penyedia Barang/Jasa terbukti benar maka Biro
Logistik/Panitia Pengadaan melakukan evaluasi ulang dan
daftar Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hasil
evaluasi ulang, diumumkan kembali.

(2)

Pada proses pelelangan, sanggahan yang dapat disampaikan
oleh peserta adalah yang berkaitan dengan kesesuaian
antara pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan
prosedur/tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

(3)

Sanggahan tersebut disampaikan oleh peserta paling lambat
4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman/
pemberitahuan.

(4)

Sanggahan disampaikan kepada Pemberi Kerja yang
menetapkan pemenang pelelangan dalam hal ini
Direksi/Senior
Manager/Sekertaris
Perusahaan/Kepala
Biro/Satuan Pengelolaan Proyek/Project Manager Officer
untuk Kantor Pusat dan General Manager untuk Kantor
Cabang serta ditembuskan kepada Biro Logistik/Panitia
Pengadaan .

(5)

Diterima atau ditolaknya sanggahan, akan disampaikan
secara tertulis Pemberi Kerja kepada peserta lelang paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat
sanggahan dimaksud.
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(6)

Pemberi Kerja dapat mengatur persyaratan sanggahan
dengan menuangkannya di dalam Dokumen Pengadaan,
antara lain :
a. Mensyaratkan adanya jaminan sanggahan dari pihak
penyanggah dengan nilai minimal sama dengan nilai
jaminan penawaran (bid bond), dapat berupa uang tunai
atau pencairan jaminan penawaran (bid bond);
b. Mensyaratkan
penyanggah;

adanya

pembuktian

dari

pihak

c. Jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada
penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara
hukum dan akan menjadi hak Perseroan apabila
sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum.
d. Untuk beberapa pekerjaan dengan pertimbangan tertentu
dapat tidak dipersyaratkan Jaminan Masa Sanggah.
(7)

Penerimaan maupun penolakan oleh Pemberi Kerja atas
sanggahan yang diajukan oleh pihak penyanggah adalah
bersifat final.
Pasal 42
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Gagal

(1)

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kecuali Penunjukan
Langsung dinyatakan gagal oleh Biro Logistik/Panitia
Pengadaan apabila memenuhi salah satu kriteria di bawah
ini:
a. Perusahaan yang
perusahaan;

mendaftar

kurang

dari

3

(tiga)

b. Perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi
kurang dari 3 (tiga) peserta;
c. Perusahaan yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga)
peserta;
d. Peserta yang memasukkan dokumen penawaran pada
pascakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
e. Berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi tidak ada
penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi,
keuangan dan teknis;
f.

Semua harga penawaran yang masuk lebih tinggi dari
HPS/OE atau lebih rendah 70% (tujuh puluh persen) dari
HPS/OE;

g. Sanggahan dari peserta atas kesalahan prosedur yang
tercantum dalam Dokumen Pengadaan ternyata benar
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dan dapat diterima oleh Pemberi Kerja yang menetapkan
pemenang pelelangan;
h. Dapat dibuktikan bahwa terjadi kolusi/persengkongkolan
di antara peserta atau antara peserta dengan Biro
Logistik/ Panitia Pengadaan;

(2)

i.

Tidak tercapai kesepakatan dalam Negosiasi dengan
calon pemenang urutan 1, 2, dan 3;

j.

Calon pemenang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri
dan tidak bersedia ditunjuk.

Direksi/General Manager dapat menyatakan
Penyedia Barang/Jasa gagal apabila :

Pemilihan

a. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan ini;
b. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tidak
sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
c. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melanggar
Peraturan ini.
(3)

Indikasi kolusi/persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa
kecuali Penunjukan Langsung harus dipenuhi paling sedikit 2
(dua) indikasi di bawah ini :
a. Terdapat kesamaan dokumen penawaran;
b. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa
yang berada dalam 1 (satu) kendali;
c. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran,
antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan,
dan format penulisan;
d. Jaminan Penawaran dikeluarkan dari penjamin yang
sama dengan nomor seri yang berurutan.

(4)

Apabila pelelangan dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka kepada peserta Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi atas seluruh biaya
yang telah dikeluarkan.

Pasal 43
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ulang
(1)

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ulang dilakukan apabila
terjadi kegagalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Apabila pelelangan dinyatakan gagal karena memenuhi
salah satu dari kriteria yang disebutkan dalam pasal 43
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j maka dilakukan
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pelelangan ulang dengan cara mengumumkan kembali
pelelangan pekerjaan dengan pagu dan persyaratan yang
sama, dan peserta lelang sebelumnya dapat mendaftar
kembali.
b. Apabila sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dari calon
pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 dan/atau terjadi KKN
dalam pelaksanaan lelang ternyata benar maka :
1. apabila Biro Logistik/Panitia Pengadaan tidak terbukti
terlibat KKN maka dilakukan undangan ulang kepada
semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar
calon peserta lelang (tidak termasuk peserta lelang
yang terlibat KKN) untuk mengajukan penawaran
ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga).
Bilamana perlu Biro Logistik/Panitia Pengadaan
melakukan pelelangan ulang dengan mengundang
calon peserta lelang yang baru;
2. apabila (oknum) Biro Logistik/Panitia Pengadaan
terbukti terlibat KKN maka dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan, dan
dibentuk Panitia Pengadaan baru untuk melakukan
pelelangan ulang. Dilarang mengikutsertakan peserta
lelang yang terlibat KKN.
c. Apabila calon pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3
mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk maka
dilakukan dengan cara :
1. Biro Logistik/Panitia Pengadaan mengundang peserta
lain yang memenuhi syarat untuk menyampaikan
penawaran harga yang baru;
2. apabila tidak ada peserta yang lain memenuhi syarat,
Biro
Logistik/Panitia
Pengadaan
melakukan
pelelangan ulang, dan calon pemenang yang telah
mengundurkan diri tidak dapat mengikuti pelelangan
dan dimasukkan dalam black list.
(2)

Apabila
Pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa
dengan
prakualifikasi gagal, maka Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Ulang dilakukan dengan pascakualifikasi.

(3)

Pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ulang kecuali
Penunjukan
Langsung,
apabila
jumlah
Penyedia
Barang/Jasa, yang memasukkan dokumen penawaran atau
yang dokumen penawarannya dinyatakan lengkap dan sah
pada pembukaan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta
maka proses pelelangan ulang tetap dilanjutkan dengan
jumlah peserta yang ada;
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(4)

Peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ulang adalah
peserta yang telah mendaftar pada proses Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa sebelumnya maupun peserta
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa baru yang mendaftar pada
proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ulang.

(5)

Apabila Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ulang gagal, maka
Biro Logistik/ Panitia Pengadaan dapat melakukan
Penunjukan Langsung setelah mendapat rekomendasi dari
Pemberi Kerja sebagaimana diatur pada Bab III Pasal 29 ayat
(2) huruf d angka 7. Penunjukan Langsung dilakukan
terhadap 1 (satu) perusahaan selain peserta lelang yang
dianggap mampu dan memenuhi persyaratan yang
mempunyai pengalaman dan keahlian dalam bidangnya,
dengan terlebih dahulu dibuatkan kajian pendukung.

(6)

Apabila Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ulang dinyatakan
gagal maka kepada peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Ulang tidak diberikan ganti rugi atas seluruh biaya yang telah
dikeluarkan.
Pasal 44
Pelelangan Batal

(1)

Atas pertimbangan kebijakan perusahaan, Direksi dapat
membatalkan proses pelelangan pekerjaan yang sementara
berlangsung.

(2)

Apabila terjadi pelelangan batal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Biro Logistik/Panitia Pengadaan
menginformasikan kepada para peserta pelelangan serta
berkoordinasi dengan Direktorat/Divisi Keuangan untuk
pengembalian uang dokumen peserta.
Pasal 45
Pembuatan Kontrak

(1)

Pengadaan Barang dengan cara Pembelian Langsung untuk
nilai pekerjaan sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
cukup menggunakan kuitansi asli dan melampirkan faktur
pajak dari Penyedia Barang.

(2)

Pembuatan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan
nilai di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah dalam
bentuk Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) yang
minimal memuat :
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a. Objek pekerjaan;
b. Para pihak
c. Harga pekerjaan;
d. Waktu pelaksanaan pekerjaan;
e. Cara pembayaran;
f.

Denda;

g. Berkas penawaran
gambar-gambar.
(3)

beserta

lampirannya

termasuk

Pembuatan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan
nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai
dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah dalam
bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang minimal memuat :
a. Objek pekerjaan;
b. Para Pihak
c. Harga pekerjaan;
d. Waktu pelaksanaan pekerjaan;
e. Cara pembayaran;
f.

Denda;

g. Berkas penawaran beserta lampirannya;
h. Lampiran RKS;

(4)

i.

Lampiran gambar;

j.

Lampiran lain yang dianggap perlu.

Pembuatan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan
nilai di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) s.d.
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah dalam bentuk Surat
Perjanjian yang minimal memuat :
a. Objek pekerjaan;
b. Para pihak
c. Harga pekerjaan;
d. Waktu pelaksanaan pekerjaan;
e. Cara pembayaran;
f.

Denda;

g. Berkas penawaran beserta lampirannya;
h. Lampiran RKS;
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(5)

i.

Lampiran gambar;

j.

lampiran lain yang dianggap perlu.

Pembuatan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan
nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s.d.
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibuat dalam
bentuk Surat Perjanjian yang disahkan/dilegalisasi oleh
Notaris yang minimal memuat :
a. Objek pekerjaan;
b. Para pihak
c. Dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan;
d. Harga borongan dan cara pembayaran;
e. Jangka waktu pelaksanaan dan masa Pemeliharaan;
f.

Denda dan sanksi;

g. Pengawasan pekerjaan;
h. Laporan dokumentasi pekerjaan;
i.

force majeure;

j.

Penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga;

k. Pekerjaan tambah kurang;
l.

Bea meterai/pajak;

m. Penghentian Kontrak sepihak oleh Direksi bilamana
berindikasi KKN;
n. Perselisihan;
o. Tempat kedudukan;
p. Dokumen proses pelelangan;
q. Fotokopi jaminan pelaksanaan;
r.

Lampiran RKS;

s. Lampiran gambar;
t.

Lampiran lain yang dianggap perlu.

(6)

Pembuatan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan
nilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib dibuat
dalam bentuk Akta Perjanjian yang dibuat oleh Notaris.

(7)

Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan ayat (6) dibuat dan dijilid dalam rangkap 5
(lima), dengan peruntukan sebagai berikut :
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a. Asli pertama untuk Pemberi Pekerjaan;
b. Asli kedua untuk Penyedia Barang/Jasa;
c. Fotokopi untuk Biro Logistik/Panitia Pengadaan;
d. Fotokopi untuk Tim Pengawas/Pemeriksa Barang;
e. Fotokopi untuk Unit Fungsional atau keuangan.
(8)

Kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini
pada prinsipnya menggunakan azas harga satuan tetap
(Fixed Unit Price) kecuali ditentukan lain atas persetujuan
Pemberi Kerja.

(9)

Untuk jenis kontrak yang pelaksanaan pelelangannya
dilakukan secara sentralisasi diatur dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Kontrak Induk ditandatangani oleh Kantor Pusat,
sedangkan setiap Cabang dibuatkan Petunjuk Teknis
pelaksanaan yang merujuk kepada kontrak;
b. Proses pembayaran pekerjaan dilaksanakan oleh Kantor
Pusat tetapi anggarannya dibebankan ke Kantor Cabang;
c. Dokumen pendukung untuk pembayaran pekerjaan harus
ditandatangani oleh Pejabat Kantor Cabang dan Tim
Pendamping Kantor Cabang.
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BAB IV
TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA ELEKTRONIK (e-Procurement)
Pasal 46
Umum
(1)

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik/e-Procurement
dapat dilakukan untuk semua jenis pemilihan penyedia
barang dan jasa.

(2)

Tata cara pemilihan Penyedia Barang dan Jasa adalah
mengacu pada BAB III Peraturan ini.

(3)

e-Procurement dapat ditempuh dalam dua cara yaitu :
a. e-Auction yaitu metode pengadaan yang penawaran
harga dari rekanan disampaikan ke Biro Logistik/Panitia
Pengadaan melalui media elektronik yang selanjutnya
dilakukan bidding dalam jaringan Local Area Network
(LAN) secara langsung dalam ruang bidding yang telah
disediakan secara khusus;
b. e-Tendering yaitu metode pengadaan yang penawaran
harga dari rekanan disampaikan ke Perseroan melalui
jaringan internet dengan melakukan upload data harga
penawaran dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

(4)

Aplikasi e-Procurement adalah aplikasi online yang bertujuan
untuk memfasilitasi antara Rekanan Penyedia Barang dan
Jasa dengan Perseroan agar dapat melakukan transaksi
pengadaan barang dan jasa melalui media internet, termasuk
registrasi online untuk menjadi rekanan Penyedia Barang dan
Jasa.

(5)

Perseroan secara bertahap akan melaksanakan Pengadaan
Barang Dan Jasa secara elektronik sesuai dengan kapasitas
bandwith yang tersedia.

(6)

Jika terjadi perbedaan pendapat antara Biro Logistik/Panitia
Pengadaan dengan peserta pengadaan dalam hal
penyampaian data/file secara elektronik, maka Biro Logistik
/Panitia
Pengadaan
wajib
mengkonfirmasikan
dan
membuktikan kepada peserta yang mengajukan keberatan
menyangkut pendaftaran dan penawaran yang diajukannya.

(7)

Waktu yang digunakan untuk proses pengadaan melalui
e-Procurement adalah waktu dari server Perseroan setempat.

(8)

Dalam pelaksanaan e-Procurement, ditunjuk pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Direksi yang membidangi Teknologi
Informasi bertanggung jawab atas kelancaran jalannya
e-Procurement.
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(9)

Untuk menjamin keamanan sistem aplikasi e-Procurement,
Direksi dapat membentuk Komite e-Procurement yang
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang
mengatur tugas dan tanggung jawab Komite e-Procurement.
Pasal 47
Tujuan e-Procurement

Tujuan pelaksanaan e-Procurement di lingkungan Perseroan
adalah :
a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
c. memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
Pasal 48
Etika e-Procurement
Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement wajib
menaati etika dan ketentuan sebagai berikut :
a. mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan ini;
b. para pihak wajib :
1. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode
akses yang terdiri dari user ID dan password para pihak;
2. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data
dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi
umum;
3. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku tentang informasi dan transaksi elektronik;
c. para pihak dilarang :
1. mengganggu, mengacaukan dan/atau merusak sistem
e-Procurement;
2. mencuri informasi, memanipulasi data dan atau berbuat
curang dalam sistem e-Procurement.
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Pasal 49
Syarat Keanggotaan e-Procurement
Syarat keanggotaan e-Procurement Perseroan adalah :
a. anggota e-Procurement berbentuk Badan Hukum Indonesia
atau Badan Usaha Indonesia sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan
untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang
dan jasa;
b. melakukan registrasi online dengan data yang benar dan akurat
sesuai keadaan yang sebenarnya, untuk ditetapkan dalam
DRP;
c. calon anggota e-Procurement resmi tercatat sebagai anggota
apabila
telah
menerima
e-mail
konfirmasi
aktivasi
keanggotaannya di Perseroan;
d. anggota e-Procurement wajib memperbaharui data-data
perusahaan, jika tidak sesuai lagi dengan keadaan yang
sebenarnya atau jika tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Perseroan;
e. dapat menunjukkan dokumen asli yang diminta oleh sistem
e-Procurement dan menyerahkan rekaman dokumen untuk
dilakukan verifikasi;
f.

bersedia untuk diverifikasi secara asas nyata termasuk
kunjungan apabila diperlukan oleh Biro Logistik atau Panitia
Pengadaan;

g. menyetujui bahwa transaksi melalui website tidak boleh
menyalahi peraturan perundang-undangan maupun asas sopan
santun yang berlaku di Indonesia;
h. tunduk pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang
berhubungan dengan, tetapi tidak terbatas pada penggunaan
jaringan yang terhubung pada jasa dan transmisi data teknis
baik di wilayah Indonesia maupun ke luar dari wilayah
Indonesia melalui Website Perseroan;
i.

dengan menjadi pengguna e-Procurement maka pengguna
dianggap telah memahami/ mengerti dan menyetujui semua isi
di dalam Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik, User Guide, dan ketentuan lain
yang di terbitkan oleh e-Procurement Perseroan;

j.

keanggotaan e-Procurement berakhir apabila:
1. anggota mengundurkan diri dengan cara mengirimkan
e-mail kepada Perseroan dan mendapatkan e-mail
konfirmasi atas pencabutan keanggotaannya;
2. anggota melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Perseroan;
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3. anggota dicabut keanggotaannya karena kinerja Penyedia
Barang dan Jasa berada pada status suspended atau black
list sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
pada Perseroan;
4. memberikan keterangan tidak benar pada dokumen
keanggotaan atau pelelangan baik yang sedang atau sudah
berlangsung;
5. tidak mengaktifkan akunnya selama 2 (dua) tahun berturutturut.
Pasal 50
Tanggung Jawab Penyedia Barang dan Jasa
Pada Proses e-Procurement
(1)

Penyedia Barang dan Jasa bertanggung jawab untuk
menjaga kerahasiaan password serta bertanggung jawab
atas seluruh informasi yang disampaikan melalui akun
miliknya.

(2)

Penyedia Barang dan Jasa setuju untuk segera
memberitahukan kepada Perseroan apabila mengetahui
adanya penyalahgunaan password dan user ID miliknya oleh
pihak lain yang tidak berhak atau jika ada gangguan
keamanan atas akun miliknya.

(3)

Penyedia Barang dan Jasa setuju untuk segera
memberitahukan kepada Perseroan apabila mengetahui
adanya penyalahgunaan akun miliknya oleh pihak lain yang
tidak berhak atau jika ada gangguan keamanan atas akun
miliknya itu.

(4)

Penyedia Barang dan Jasa wajib menyampaikan dokumen
asli jaminan penawaran yang disyaratkan dalam Dokumen
Pengadaan untuk diserahkan kepada Biro Logistik/Panitia
Pengadaan pada saat sebelum pembukaan penawaran dan
dibuatkan tanda terima.

Pasal 51
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Procurement
(1)

Pelelangan Umum
Pada dasarnya tahapan pelelangan umum melalui
e-Procurement sama dengan Pasal 27 Peraturan ini.
a. Pelelangan Umum Pascakualifikasi
1. pengumuman
e-Procurement;

pelelangan

2. pendaftaran pekerjaan/paket
website e-Procurement;

melalui
pelelangan

website
melalui
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3. mengunduh dokumen pengadaan (termasuk dokumen
kualifikasi) dari website e-Procurement;
4. Aanwijzing online atau tatap muka;
5. mengunggah dokumen penawaran melalui website eProcurement kecuali Asli Jaminan Penawaran harus
diterima
langsung
oleh
Biro
Logistik/Panitia
Pengadaan secara fisik dibuktikan dengan tanda
terima sebelum dilakukan pembukaan penawaran,
auction on line (apabila diperlukan);
6. evaluasi penawaran dan kualifikasi;
7. Klarifikasi dan Negosiasi;
8. penetapan Pemenang;
9. pengumuman
e-Procurement;

pemenang

melalui

website

melalui

website

10. masa sanggah;
11. gunning;
12. Kontrak.
b. Pelelangan Umum Prakualifikasi
1. pengumuman
e-Procurement;

pelelangan

2. pendaftaran pekerjaan/paket
website e-Procurement;

pelelangan

melalui

3. mengunduh dokumen prakualifikasi dari website
e-Procurement;
4. pemasukan dokumen kualifikasi dan melengkapi data
kualifikasi website e-Procurement;
5. evaluasi data kualifikasi;
6. pengumuman hasil prakualifikasi melalui website
e-Procurement;
7. masa sanggah hasil prakualifikasi;
8. mengunduh dokumen
e-Procurement;

pelelangan

dari

website

9. aanwijzing online atau tatap muka dan kalau
diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan;
10. mengunggah dokumen penawaran melalui website
e-Procurement kecuali Asli Jaminan Penawaran harus
diterima langsung oleh Panitia Pengadaan/Biro
Logistik secara fisik dibuktikan dengan tanda terima
Pembukaan penawaran, auction online (apabila
diperlukan);
11. evaluasi penawaran dan kualifikasi;
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12. klarifikasi dan negosiasi;
13. penetapan Pemenang;
14. pengumuman
e-Procurement;

pemenang

melalui

website

15. masa sanggah;
16. gunning;
17. Pakta Integritas;
18. Kontrak.
(2)

Pemilihan Langsung
Pada dasarnya tahapan pemilihan langsung
e-Procurement sama dengan Pasal 28, yaitu :

melalui

a. undangan
pemilihan
e-Procurement;

website

langsung

melalui

b. pendaftaran pekerjaan/paket pekerjaan melalui website
e-Procurement;
c. mengunduh dokumen pengadaan (termasuk dokumen
kualifikasi) dari website e-Procurement;
d. aanwijzing online atau tatap muka dan kalau diperlukan
dapat dilakukan peninjauan lapangan;
e. mengunggah dokumen
e-Procurement;
f.

pembukaan
diperlukan);

penawaran,

penawaran
auction

melalui

website

online

(apabila

g. evaluasi penawaran dan kualifikasi;
h. Klarifikasi dan Negosiasi;
i.

penetapan Pemenang;

j.

pengumuman pemenang melalui website e-Procurement ;

k. masa sanggah;
l.

gunning;

m. Pakta Integritas;
n. kontrak.
(3)

Penunjukan Langsung
Pada dasarnya tahapan penunjukan langsung melalui
e-Procurement sama dengan Pasal 29, yaitu :
a. undangan penunjukan
e-Procurement;

langsung

melalui

website
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b. pendaftaran pekerjaan/paket pekerjaan melalui website
e-Procurement ;
c. mengunduh dokumen pengadaan (termasuk dokumen
kualifikasi) dari website e-Procurement;
d. aanwijzing online atau tatap muka dan kalau diperlukan
dapat dilakukan peninjauan lapangan;
e. pemasukan dokumen penawaran dan mengunggah
dokumen penawaran melalui website e-Procurement;
f.

pembukaan
diperlukan);

penawaran,

auction

online

(apabila

g. evaluasi penawaran dan kualifikasi;
h. Klarifikasi dan Negosiasi;
i.

pengumuman penetapan penunjukan langsung melalui
website e-Procurement;

j.

Pakta Integritas;

k. Kontrak.
(4)

Pembelian Langsung
Pada dasarnya tahapan Pembelian langsung
e-Procurement sama dengan pasal 30, yaitu :

melalui

a. mencari harga dan spesifikasi barang melalui e-Katalog
yang terdaftar dalam sistem;
b. mencetak daftar harga barang dari e-Katalog yang terpilih
sesuai dengan tanggal dan waktu penayangan e-Katalog
tersebut;
c. usulan daftar pembelian barang oleh Pemberi Kerja;
d. permintaan barang kepada penyedia barang dan jasa;
e. persetujuan penjualan oleh penyedia barang dan jasa.
Pasal 52
e-Katalog
(1)

Biro Logistik dapat melakukan pengadaan barang melalui eKatalog yang disediakan oleh LPSE setempat atau
membangun e-Katalog perusahaan.

(2)

Sistem e-Katalog merupakan sistem yang digunakan untuk
hal-hal sebagai berikut :
a. e-Katalog memuat beberapa contoh barang/jasa yang
ditawarkan oleh Penyedia barang/jasa;
b. e-Katalog digunakan
barang/jasa melalui
langsung;

untuk melakukan pemesanan
metode pengadaan/pembelian
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c. mengelola data dan informasi perkiraan harga atau data
pembelian barang/jasa sebelumnya sebagai referensi
pembelian berikutnya;
d. mengelola dan mengelompokkan data dan informasi
sesuai spesifikasi barang/jasa;
e. barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik
ditetapkan oleh Kepala Biro Logistik sesuai kebutuhan
perseroan.

IV-8

Great Ports, Great Connectivity, Great Indonesia

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN
DAN PENGAWASAN PEKERJAAN
Pasal 53
Pelaksanaan Kontrak
(1)

Penyedia Barang/Jasa memulai pelaksanaan pekerjaan
apabila peserta yang ditetapkan sebagai pemenang
pelelangan :
a. telah menerima surat keputusan pemberian pekerjaan
(gunning) dan menerima pekerjaan tersebut sesuai
syarat-syarat dan perubahannya, atau
b. telah menandatangani kontrak;
c. sebelum
penandatanganan
Kontrak/Perjanjian,
pemenang pelelangan wajib menyampaikan Surat
Pernyataan Menerima Pekerjaan/Letter of Acceptance
(LoA) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Gunning;
d. apabila pemenang pelelangan tidak menyampaikan Surat
Pernyataan Menerima Pekerjaan/Letter of Acceptance
(LoA) maka :
1. pemenang pelelangan dinyatakan mengundurkan diri
dan Jaminan Penawarannya dicairkan oleh Pemberi
Kerja;
2. Pemberi Kerja menunjuk pemenang kedua sebagai
calon pemenang pelelangan dengan syarat dan
ketentuan yang sama dengan pemenang pertama.
e. penandatanganan Kontrak/Perjanjian dilaksanakan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyampaian Surat
Pernyataan Menerima Pekerjaan/Letter of Acceptance
(LoA) dan penyedia barang/jasa telah menyerahkan
jaminan pelaksanaan;
f.

(2)

Ketentuan mengenai mulainya pelaksanaan pekerjaan
harus dituangkan di dalam Keputusan Pemberian
Pekerjaan (Gunning).

Untuk beberapa pekerjaan tertentu yang terkait dengan
pekerjaan lain, seperti Konsultan Supervisi, pekerjaan kapal,
dan pekerjaan lain-lain maka perhitungan awal mulainya
pekerjaan dapat di hitung dari :
a. untuk pekerjaan konsultan supervisi paling lama 1 (satu)
bulan setelah penandatanganan Kontrak fisik yang
disampaikan melalui surat resmi;
b. untuk pekerjaan fisik dapat ditentukan sebagai berikut :
1. pada saat penandatanganan Kontrak;
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2. setelah pelaksanaan design concept meeting atau
kick off meeting atau setelah penyampaian
pelaksanaan pekerjaan;
3. pada saat diterbitkannya Notice to Proceed;
4. pada saat penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK).
(3)

Penyedia barang/jasa harus menyampaikan rencana kerja
secara detail dalam bentuk time schedule/ bar chart/ dan atau
network planning sesuai kebutuhan untuk mendapat
persetujuan dari Pemberi Kerja.

(4)

Untuk pekerjaan yang dirasakan memerlukan perhatian
khusus, dapat dilakukan Rapat persiapan pelaksanaan
pekerjaan (Kick Off Meeting) Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi, dengan membahas antara lain sebagai berikut:
a. organisasi kerja/proyek;
b. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
c. penyerahan lahan proyek;
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2);
e. jadwal pemasukan material mobilisasi peralatan dan
personel;
f.

jadwal Rapat Bulanan/Mingguan

g. penunjukan Person In Charge (PIC)/penanggung jawab
dari pihak kontraktor, konsultan, dan Pemberi Kerja;
h. jam kerja dan lembur;
i.

metode pengetesan material baik untuk sampel material
maupun untuk menguji kualitas pelaksanaan pekerjaan di
lapangan;

j.

percobaan campuran (trial mix design); dan

k. hal-hal lain yang dianggap perlu.
(5)

Untuk pekerjaan yang dirasakan memerlukan perhatian
khusus, dapat dilakukan rapat persiapan pelaksanaan
pekerjaan (Kick Off Meeting) jasa konsultansi, dengan
membahas antara lain sebagai berikut :
a. organisasi kerja;
b. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2);
d. hal-hal lain yang dianggap perlu.
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(6)

Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) minggu sekali
dengan membahas hal-hal sebagi berikut :
a. kemajuan realisasi pekerjaan dibandingkan dengan
rencana pada Time Schedule/bar chart yang telah
disepakati;
b. bila
terjadi
keterlambatan
dilakukan
penyebabnya dan langkah-langkah untuk
keterlambatan tersebut;

evaluasi
mengejar

c. masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
pekerjaan;
d. rencana kegiatan pekerjaan dalam tempo 2 (dua) minggu
kedepan ;
e. hal-hal lain yang dianggap perlu.
(7)

Pemberi Kerja memberi teguran tertulis kepada penyedia
barang/jasa bilamana dijumpai pelaksanaan pekerjaan yang
tidak sesuai dengan Kontrak.

(8)

Apabila pelaksanaan pekerjaan mengalami hambatan di luar
kemampuan pelaksana pekerjaan termasuk force major yang
menyebabkan waktu pelaksanaan bertambah maka Pemberi
Pekerjaan dapat menempuh langkah-langkah sebagai
berikut:
a. melakukan pemutusan pekerjaan sesuai ketentuan yang
berlaku;
b. mengambil alih lingkup pekerjaan dari pelaksana
pekerjaan dan Pemberi kerja dapat melakukan
penunjukan langsung dengan Berita Acara sebesar nilai
pekerjaan yang diambil alih tanpa menambah pekerjaan
baru;
c. untuk huruf (b) di atas, selain Berita Acara pengawas
diperlukan opini dari lembaga independen lain untuk
memberikan masukan atas pekerjaan tersebut.

(9)

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan
pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan
subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan
utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis/khusus.

(10) Khusus pekerjaan docking kapal yang telah selesai 100%
(seratus persen) harus dikirimkan ke Kantor Pusat beberapa
dokumen sebagai berikut :
a. gambar bukaan kulit sesuai hasil realisasi pelaksanaan
pekerjaan docking;
b. hasil ultrasonic test dan replating/doubling plat;
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c. sertifikat BKI yang meliputi :
1. sertifikat lambung;
2. sertfikat garis muat;
3. sertifikat mesin (lengkap dengan hasil pengukuran).
d. surat-surat dari syahbandar antara lain :
1. Sertifikat Kesempurnaan;
2. Sertifikat Radio;
3. Sertifikat Life Raft;
4. Sertifikat OWS;
5. dan lain-lain.
e. Kontrak (Akta/Surat Perjanjian) dan Addendum (bila ada).
Pasal 54
Dokumentasi dan Pelaporan
(1)

Dokumentasi pekerjaan berupa foto atau video (bila
diperlukan) wajib dibuatkan sebelum dimulai pelaksanaan
pekerjaan (fisik 0% (nol persen)), tahap pelaksanaan
pekerjaan dan setelah selesainya pekerjaan (fisik 100%
(seratus persen)) dari pengambilan titik yang sama serta
pada setiap hasil dokumentasi tersebut agar diberi
penjelasan.

(2)

Pada kegiatan yang pelaksanaannya berada di bawah
permukaan (tanah/air), yang setelah pekerjaan itu selesai
secara visual tidak lagi tampak harus dibuat foto tersendiri
untuk meyakinkan bahwa pekerjaan tersebut telah
dilaksanakan
sesuai
persyaratan.
Pekerjaan
yang
dimaksudkan antara lain :
a. pekerjaan pondasi bangunan;
b. pekerjaan galian tanah;
c. pekerjaan lambung kapal yang berada di bawah garis air;
d. pekerjaan bagian dalam mesin (general overhaul);
e. pekerjaan lainnya.

(3)

Jumlah foto dokumentasi tersebut dibuat paling sedikit 2
(dua) set dan disimpan dengan baik dalam media
penyimpanan digital (CD, DVD, Flashdisk, dan lain-lain) atau
negatif film sehingga memudahkan untuk mencari kembali
bilamana diperlukan.
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(4)

Dalam pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan yang
mempunyai Akta/Surat Perjanjian agar dibuat laporan
sebagai berikut :
a. Laporan Harian, yang berisi paling kurang :
1. kondisi cuaca;
2. jumlah dan jenis kedatangan material;
3. jumlah dan jenis peralatan yang digunakan;
4. jumlah tenaga kerja;
5. jenis kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan;
6. hal-hal penting yang terjadi.
Contoh laporan harian sebagaimana Lampiran Peraturan
ini.
b. Laporan Mingguan, yang berisi paling kurang :
1. prestasi fisik pekerjaan ;
2. lampiran laporan harian dalam kurun 1 (satu) minggu
yang telah dibuat;
3. hal-hal lain yang menonjol dan perlu dilaporkan.
Contoh
laporan
Peraturan ini.

mingguan

sebagaimanaLampiran

c. Laporan Bulanan, yang berisi paling kurang :
1. prestasi fisik pekerjaan pada bulan laporan;
2. membuat Kurva S/Time Schedule/bar chart yang
berisikan rencana dan realisasi prestasi fisik
pekerjaan yang telah disepakati;
3. bilamana terjadi keterlambatan agar dilaporkan
penyebabnya dan rencana penanggulangannya;
4. masalah-masalah penting yang terjadi dalam bulan
pelaporan, serta usulan pemecahannya;
5. rencana kegiatan pekerjaan yang akan dilaksanaan
pada bulan mendatang, serta hal-hal mana yang perlu
mendapat perhatian agar pelaksanaan pekerjaan
berjalan lancar;
6. laporan harian dan mingguan pada bulan pelaporan
agar dilampirkan;
7. hasil tes laboratorium baik menyangkut kualitas
material maupun pelaksanaan pekerjaan (apabila
ada);
8. hal-hal lainnya yang diperlukan.
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d. Laporan Khusus
Selain pembuatan laporan tersebut di atas bisa pula
ditambahkan laporan khusus tentang kegiatan pekerjaan
tertentu, misalnya Laporan Pemancangan, Laporan Akhir
Proyek (Project Completion Report), dan lain-lain.
Pasal 55
Pengawasan Pekerjaan
(1)

Untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh pelaksana pekerjaan agar sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam kontrak maka Pemberi Kerja
mengangkat pengawas/supervisi pekerjaan.

(2)

Susunan keanggotaan Tim Pengawas/Supervisi Pekerjaan
paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas Unit Fungsional
dan Unit kerja pengguna pekerjaan tersebut (user) yang
memiliki integritas dan pengetahuan serta kompetensi sesuai
dengan pekerjaan yang akan diawasinya

(3)

Ketentuan penunjukan pengawas/supervisi pekerjaan diatur
sebagai berikut :
a. untuk pekerjaan dengan nilai sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pengawas
pekerjaan
ditunjuk
berdasarkan
Berita
Acara
Pemeriksaan Kerusakan/Kondisi Teknis.
b. untuk pekerjaan dengan nilai di atas Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) pengawas pekerjaan ditunjuk
berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT)
dari Pemberi Kerja.

(4)

Dalam melaksanakan tugas pengawasan maka tugas pokok
pengawas pekerjaan adalah sebagai berikut :
a. mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan agar sesuai
dengan ketentuan dalam RKS, gambar kerja dan
ketentuan perubahannya, seperti yang tercantum dalam
Kontrak;
b. memberi petunjuk-petunjuk pelaksanaan teknis di
lapangan, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar
dan sesuai dengan kontrak;
c. mengambil tindakan-tindakan koreksi bila terjadi
penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan pekerjaan
dan bila tak mampu segera melaporkan kepada Pemberi
Kerja;
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d. membuat Berita Acara tentang adanya kejadian-kejadian
selama pelaksanaan pekerjaan termasuk dalam rangka
serah terima pekerjaan;
e. meneliti kebenaran laporan kemajuan pekerjaan yang
dibuat oleh pelaksana pekerjaan baik laporan harian,
maupun mingguan.
(5)

Pengawas pekerjaan bertanggung jawab atas ketepatan dan
kebenaran pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan
oleh pelaksana pekerjaan dan dilarang mengadakan
perubahan-perubahan
di
lapangan
tanpa
adanya
perintah/persetujuan tertulis dari Pemberi Pekerjaan.
Pasal 56
Pemutusan Kontrak

(1)

Pemberi Kerja dapat memutuskan kontrak secara sepihak
pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila
terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan
berdasarkan :
a. temuan Pemberi Kerja, termasuk atas dasar masukan SPI
dan/atau Komite Audit;
b. laporan dari auditor eksternal;
c. permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis
Hakim.

(2)

Direksi juga dapat memutuskan kontrak secara sepihak
pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila
terjadi wanprestasi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. apabila pelaksanaan pekerjaan baik secara nyata
menurut penilaian tertulis Pemberi Kerja maupun melalui
pernyataan pelaksana pekerjaan sendiri, tidak sanggup
atau tidak dapat memenuhi dan melaksanakan isi
perjanjian.
b. apabila pelaksana pekerjaan dinyatakan pailit, oleh
pengadilan atau melakukan likuidasi dan tindakantindakan hukum lainnya yang bermaksud menghentikan
jalannya usaha.
c. apabila pelaksana pekerjaan dalam waktu 60 (enam
puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) belum memulai pekerjaan, tanpa alasan yang
dapat diterima oleh Pemberi Kerja.
d. apabila pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan hal-hal
yang ditetapkan dalam Surat Peringatan dari Pemberi
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Kerja secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali dengan
interval waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
e. apabila pelaksana pekerjaan tidak menyerahkan
pekerjaan kepada Pemberi Kerja dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa denda
maksimal.
(3)

Apabila terjadi indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan
dan/atau wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) maka:
a. dilakukan pemeriksaan fisik bersama kedua belah pihak
atau dapat meminta bantuan instansi yang independen
untuk melakukan perhitungan progres fisik yang sudah
dilaksanakan sebagai dasar Pembayaran terhadap
pekerjaan
yang
telah
dilaksanakan
dengan
memperhitungkan hak dan kewajiban masing-masing
pihak;
b. jaminan pelaksanaan dicairkan.
c. Pemberi Kerja dapat melakukan Penunjukan Langsung
kepada pemenang cadangan urutan berikutnya pada
paket pekerjaan yang sama. Apabila tidak ada pemenang
cadangan yang memenuhi syarat dapat dilakukan
Penunjukan Langsung kepada Penyedia Barang/Jasa
yang mampu atau memenuhi syarat, atau dilakukan
proses pemilihan penyedia barang/jasa terhadap sisa
pekerjaan.
Pasal 57
Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan

(1)

Pada prinsipnya pekerjaan harus dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang telah diatur di dalam kontrak namun
dalam pelaksanaannya memungkinkan akan mengalami
perubahan yang misalnya disebabkan oleh :
a. kebutuhan teknis;
b. penyesuaian dengan kebutuhan lapangan;
c. kebutuhan operasional;
d. adanya perubahan regulasi baik dari eksternal maupun
internal perseroan setelah kontrak ditanda tangani;
e. kebutuhan lain yang tidak mungkin dihindarkan.

(2)

Perubahan pelaksanaan pekerjaan meliputi :
a. penambahan item/jenis pekerjaan;
b. penambahan volume dan harga pekerjaan;
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c. pengurangan item/jenis pekerjaan;
d. pengurangan volume dan harga pekerjaan; dan/atau
e. penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
(3)

Perubahan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan setelah
mendapat perintah/persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja.

(4)

Prosedur perubahan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, diatur
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pelaksana pekerjaan harus menyampaikan rencana
perubahan pelaksanaan pekerjaan (tambah/kurang)
secara tertulis kepada Pemberi Kerja;
b. pengawas pekerjaan dan pelaksana pekerjaan melakukan
perhitungan bersama terhadap item/jenis, volume dan
harga pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara
Tambah/Kurang untuk disetujui Pemberi Kerja;
c. untuk item/jenis pekerjaan yang sudah ada dalam kontrak
maka perubahannya harus mengacu pada harga satuan
pekerjaan yang sudah ada dalam Kontrak, dengan
ketentuan :
1. untuk penambahan volume pekerjaan maka harga
satuan pekerjaan yang digunakan adalah harga
terendah antara HPS atau harga Satuan Pekerjaan
dalam Kontrak.
2. untuk pengurangan volume pekerjaan maka satuan
pekerjaan yang digunakan adalah Harga Satuan
Pekerjaan dalam Kontrak.
d. untuk item/jenis kegiatan pekerjaan yang tidak ada dalam
kontrak maka perubahannya ditentukan dengan cara
sebagai berikut :
1. Pemberi Kerja menyusun HPS/OE sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
2. Pemberi Kerja mengundang pelaksana pekerjaan
untuk menyampaikan harga penawarannya dan
selanjutnya dilakukan evaluasi kewajaran harga dan
Negosiasi oleh Biro Logistik /Panitia Pengadaan
dengan mengacu pada HPS hingga diperoleh
kesepakatan harga;
3. hasil Negosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 2
dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya
dibuatkan Kontrak Addendum Pekerjaan.
e. untuk pekerjaan konstruksi/pengadaan barang/jasa
konsultansi/ jasa lainnya, besaran nilai pekerjaan/
addendum tambah suatu pekerjaan adalah maksimum
10% (sepuluh persen) dari Kontrak induk kecuali untuk
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kontrak Pemeliharaan (Docking) Alat Apung dapat sampai
dengan maksimum 50% (lima puluh persen) dari kontrak
Induk dan tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia
sesuai dengan RKAP tahun bersangkutan yang
bersumber dari anggaran eksploitasi maupun investasi;
f.

sepanjang
anggarannya
tersedia,
untuk
Pekerjaan/Addendum dengan nilai lebih besar dari 10%
(sepuluh persen) sampai dengan maksimal 50% (lima
puluh persen) kecuali untuk kontrak Pemeliharaan
(Docking) Alat Apung, ditetapkan dalam risalah
rapat/Berita Acara Direksi dan merupakan kesatuan dari
pekerjaan sebelumnya;

g. untuk Addendum pekerjaan dengan nilai lebih besar 50%
(lima puluh persen), yang merupakan satu kesatuan dari
pekerjaan sebelumnya dilakukan Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa.
(5)

Pekerjaan tambah dapat dilakukan oleh Pemberi Kerja
sepanjang
anggarannya
tersedia
dengan
tetap
memperhatikan aspek manfaat, urgensi, efisiensi, dan
efektifnya, namun apabila anggarannya tidak tersedia maka
harus dilaporkan ke Direksi untuk mendapatkan persetujuan.

(6)

Apabila dilakukan penambahan harga pekerjaan maka
jaminan pelaksanaan harus ditambah secara proporsional
sebelum Kontrak addendum ditandatangani.

(7)

Prosedur perubahan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, diatur dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. pelaksana pekerjaan harus menyampaikan rencana
penambahan waktu pekerjaan secara tertulis kepada
pemberi pekerjaan;
b. Pemberi Kerja menyampaikan secara tertulis persetujuan
penambahan waktu pekerjaan kepada pelaksana
pekerjaan;
c. penambahan waktu pekerjaan dituangkan dalam Kontrak
addendum pekerjaan.

(8)

Apabila dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan maka jaminan pelaksanaan harus diperpanjang
pula jangka waktunya sebelum addendum kontrak
ditandatangani.
Pasal 58
Serah Terima Pekerjaan

(1)

Untuk Pekerjaan Konstruksi yang telah selesai 100% (seratus
persen) dapat dilakukan serah-terima pertama pekerjaan
dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
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a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang berisi tentang
prestasi fisik pekerjaan;
b. Berita Acara Perhitungan Volume
Pekerjaan dan As Built Drawings;

Bersama

Hasil

c. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
(2)

Serah Terima Pekerjaan Pertama dapat dilakukan untuk
sebagian pekerjaan yang telah selesai (parsial) yang
merupakan satu kesatuan pekerjaan utuh, dengan
mempertimbangkan sifat dan urgensi pekerjaan tersebut.
Serah Terima pekerjaan secara parsial ini diatur dalam
Kontrak.

(3)

Pada masa Pemeliharaan, pelaksana pekerjaan wajib
melaksanakan perbaikan atas segala kerusakan yang terjadi
yang disebabkan oleh kekurangsempurnaan pelaksanaan
pekerjaan.

(4)

Setelah masa Pemeliharaan berakhir, dibuatkan Berita Acara
Serah Terima Kedua Pekerjaan dan dokumen lainnya yang
diperlukan, sebagai kelengkapan untuk pembayaran
angsuran terakhir (5% (lima persen) dari nilai Kontrak).

(5)

Bila pelaksana pekerjaan tidak bersedia melaksanakan
kewajiban sesuai dengan butir (2) di atas maka Pemberi
Kerja dapat melaksanakan pekerjaan perbaikan atau
menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan
perbaikan tersebut dengan beban biaya seluruhnya dari
penyedia barang/jasa.

(6)

Apabila kewajiban setelah masa Pemeliharaan telah selesai
dilaksanakan sesuai ayat (2) atau (3) di atas dapat
dilaksanakan serah terima kedua dan dibuatkan Berita Acara
Serah Terima Kedua Pekerjaan, sebgaimana Lampiran
Peraturan ini.
Pasal 59
Pembayaran Pekerjaan

(1)

Pembayaran angsuran pada prinsipnya sesuai dengan
prestasi pekerjaan.

(2)

Perhitungan
berikut:
a.

prestasi pekerjaan adalah diatur sebagai

Untuk
pengadaan
barang,
prestasi
pekerjaan
dinyatakan 100% (seratus persen) apabila barang telah
diperiksa oleh Tim Pemeriksa Kebenaran Hasil
Pengadaan Barang di lokasi serah terima barang;
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b.

Untuk pekerjaan konstruksi, prestasi pekerjaan dapat
dibobot dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Material telah selesai dipasang dibobot 100%
(seratus persen) dan telah diperiksa oleh
Tim/Konsultan Pengawas.
2. Material on site maksimal sebesar 60% (enam puluh
persen) dan telah diperiksa oleh Tim/konsultan
Pengawas. Bobot tersebut dapat dijadikan dasar
pembayaran pekerjaan khusus untuk item pekerjaan
dimaksud.
3. Untuk perkerjaan Pengadaan Alat Bongkar Muat
dapat dilakukan pembobotan kerja sebelum barang
tiba dilokasi serah terima dengan mensyaratkan
Jaminan Pembayaran pada saat penagihan
pembayaran sebesar nilai yang akan dibayarkan.

c.

(3)

Untuk pekerjaan jasa konsultansi/jasa lainnya, prestasi
pekerjaan dibobot berdasarkan progress fisik pekerjaan
dan telah diperiksa oleh Tim/Konsultan Pengawas.

Pembayaran angsuran pekerjaan sesuai yang telah
ditentukan pada kontrak dapat dilaksanakan setelah
dipenuhinya persyaratan sebagai berikut :
a. fotokopi dokumen kontrak;
b. Berita Acara Pemeriksaan;
c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk pekerjaan
yang telah selesai 100% (seratus persen) dan atau telah
selesai masa Pemeliharaan;
d. Berita Acara
Peraturan ini;

Pembayaran

e. foto-foto dokumentasi
Kontrak);
f.

(4)

(jika

sebagaimana

Lampiran

dipersyaratkan

dalam

Surat Permintaan Pembayaran dari Penyedia barang/
jasa, disertai kuitansi bermeterai cukup, dan dokumen
pendukung lainya.

Perkerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh
anak perusahaan dan perusahaan afiliasi dapat diberikan
uang muka paling tinggi 20% dari nilai kontrak.
Pasal 60
Denda Keterlambatan

(1)

Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu seperti
yang tercantum pada kontrak/addendum dikenakan denda
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keterlambatan paling sedikit 10/00 (satu permil) per hari
keterlambatan dari sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan
dan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak
dan/atau addendum untuk kontrak yang pembayarannya
sekaligus.
(2)

Untuk kontrak yang menggunakan serah terima pekerjaan
secara parsial, denda keterlambatan paling sedikit 10/00 (satu
permil) per hari keterlambatan dan paling banyak 20% (dua
puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam Kontrak yang belum
selesai.

(3)

Atas keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh Pemberi
Kerja maka kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan
kompensasi tambahan nilai Kontrak, tetapi hanya berupa
perpanjangan waktu.

(4)

Selain dikenakannya denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), khusus untuk alat produksi dapat ditambahkan
kerugian perseroan akibat kehilangan kesempatan meraih
pendapatan (loss opportunity) dari alat produksi dimaksud.

(5)

Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus diperhitungkan pada saat fisik pekerjaan
mencapai 100% (seratus persen) atau setelah dilakukan
Serah Terima I.

(6)

Ketentuan denda dan pengenaan loss opportunity harus
dituangkan di dalam Dokumen Pelelangan, dan disampaikan
pada saat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) serta disepakati
oleh para pihak.

(7)

Apabila pelaksana dua kali berturut-turut mendapat teguran
tertulis dan menurut keyakinan Pemberi Kerja ternyata
pelaksana pekerjaan tidak mampu dan/atau tidak beritikad
untuk menyelesaikan pekerjaan, Pemberi Kerja dapat
melakukan pemutusan pekerjaan secara sepihak dan segala
risiko menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan dan
jaminan pelaksanaan menjadi milik Pemberi Kerja.
Pasal 61
Gambar Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan

(1)

Pekerjaan Konstruksi yang menurut sifatnya memerlukan
gambar teknis sebagai komunikasi visual, untuk menjelaskan
lingkup dan spesifikasi pekerjaan wajib dibuatkan gambar
realisasi pelaksanaan pekerjaan (as bulit drawing) pada saat
pekerjaan selesai 100% (seratus persen).

(2)

Gambar Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pelaksana pekerjaan,

V-13

Great Ports, Great Connectivity, Great Indonesia

diperiksa oleh pengawas pekerjaan, dan diketahui oleh
pejabat terkait yang berwenang serta mendapat persetujuan
dari Pemberi Kerja.
(3)

Dalam Dokumen Pengadaan pekerjaan Konstruksi harus
dijelaskan kewajiban pelaksana pekerjaan untuk membuat
gambar realisasi pekerjaan (as built drawing) dan gambar
bukaan kulit pada pekerjaan docking/floating repair kapal
serta pekerjaan teknis lainnya sesuai kebutuhan.

(4)

Pelaksana pekerjaan yang belum menyerahkan gambar
realisasi pelaksanaan pekerjaan pada ayat (3) tersebut di
atas tidak dapat dibayarkan angsuran pembayaran
terakhirnya.

(5)

Gambar
realisasi
pelaksanaan
pekerjaan,
foto-foto
dokumentasi, dan laporan teknis lainnya (bila ada) seperti
laporan pemancangan tiang/turap, laporan akhir proyek
(Project Completion Report) dan lain-lain harus disimpan
dengan baik agar sewaktu-waktu dapat dipergunakan.
Pasal 62
Barang- Barang Eks Pekerjaan

(1)

Barang eks pekerjaan adalah barang eks pekerjaan dari satu
proyek yang dinyatakan selesai dan masih mempunyai nilai
komersial, termasuk tapi tidak terbatas pada :
a.

potongan tiang pancang;

b.

potongan besi beton;

c.

spare part bekas pakai;

d.

wire rope bekas pakai;

e.

baling-baling dan atau daun kemudi bekas pakai;

f.

penutup atap, kusen pintu dan jendela.

(2)

Semua barang eks pekerjaan yang termasuk di dalam
Kontrak dan telah dibayar oleh Perseroan adalah milik
Perseroan dan harus diserahkan kepada Perseroan.
Penyerahan ini dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi
lampirannya.

(3)

Apabila barang eks pekerjaan tersebut mempunyai nilai
komersial dan dapat dijual maka Direksi/General Manager
dapat menjualnya dengan harga yang wajar dan hasilnya
menjadi penerimaan Perseroan.
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(4)

Apabila pemanfaatan dan penyimpanan barang eks
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyulitkan,
Direksi/General Manager dapat menyerahkan barang eks
pekerjaan tersebut kepada Badan Sosial, Karyawan, atau
yang membutuhkan melalui Berita Acara Serah Terima.

(5)

Semua barang bekas hasil penggantian yang masih
mempunyai nilai jual, agar disimpan sebagai bukti
penggantian material untuk keperluan pemeriksaan/audit
yang akan datang.

(6)

Bilamana barang bekas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) telah dilakukan pemeriksaan oleh SPI maupun Eksternal
Auditor dapat dimusnahkan/dilelang dan dibuatkan Berita
Acara.

(7)

Apabila barang bekas atau eks pekerjaan tersebut menurut
sifatnya berbahaya, beracun dan dapat membahayakan jika
harus disimpan maka dapat dilakukan pemusnahannya dan
dibuatkan Berita Acara.
Pasal 63
Penyesuaian Harga

(1)

Penyesuaian harga hanya dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Direksi, dengan ketentuan :
a. telah diatur di dalam Kontrak;
b. adanya tindakan Pemerintah di bidang moneter;
c. adanya kondisi tertentu seperti krisis yang dampaknya
sangat besar dan akan dinilai/dievaluasi oleh tim
tersendiri yang dibentuk oleh Direksi.

(2)

Apabila Anggaran belum tersedia untuk suatu penyesuaian
harga, akan dilakukan Revisi Anggaran dalam tahun berjalan
atau akan ditampung dalam Anggaran tahun depan atau
dengan kebijakan tertentu dari Direksi.

(3)

Persyaratan pekerjaan yang dapat dilakukan penyesuaian
harga adalah sebagai berikut:
a. penyesuaian harga diberlakukan bagi kontrak yang masa
pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan (Kontrak
Tahun Jamak) dan diberlakukan pada bulan adanya
tindakan Pemerintah di bidang moneter atau berdasarkan
Keputusan Direksi setelah menerima hasil evaluasi oleh
Tim Tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
b. penyesuaian harga satuan
kegiatan/mata
pembayaran

berlaku bagi seluruh
kecuali
komponen
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keuntungan dan overhead sebagaimana tercantum dalam
Kontrak;
c. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan
jadual
pelaksanaan
yang
tercantum
dalam
kontrak/addendum.
d. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan
yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta
asing tidak diberikan penyesuaian harga.
(4)

Rumusan yang digunakan untuk penyesuaian harga satuan
akan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi
dari Tim Internal Perseroan.
Pasal 64
Monitoring

(1)

Realisasi pekerjaan Pemeliharaan dan investasi dilaporkan
setiap bulannya ke Direktorat Fasilitas dan Peralatan, yang
berisikan penyerapan anggaran serta progres fisik dari setiap
pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai contoh lampiran
Peraturan ini.

(2)

Setiap triwulan, realisasi pekerjaan Pemeliharaan dan
investasi direkap dan dilaporkan, serta diberi penjelasan bila
terjadi deviasi anggaran.

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima di
Kantor Pusat paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya
melalui e-mail maupun faksimile.
Pasal 65
Daftar Rekam Jejak Penyedia Barang/Jasa

(1)

Setiap bulan Desember pada tahun berjalan, Kantor Pusat
(Direktorat Fasilitas dan Peralatan/Biro Logistik) akan
membuat daftar rekam jejak (track record) Penyedia
Barang/Jasa di lingkungan Perseroan berdasarkan data dari
Cabang atau informasi dari pihak terkait lainnya, sehingga :
a. pengadaan barang dan jasa yang pengadaannya melalui
Penunjukan Langsung/Pembelian Langsung dapat
menggunakan daftar tersebut untuk memprioritaskan
penyedia barang dan jasa yang telah memiliki rekam jejak
(track record) teruji;
b. Cabang atau Kantor Pusat dapat memanfaatkan daftar
yang ada untuk menghindari penggunaan Penyedia
Barang dan Jasa yang masuk ke dalam blacklist.
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(2)

Penyedia barang/jasa dimasukkan ke dalam daftar hitam
(blacklist), apabila melakukan salah satu atau beberapa
pelanggaran di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
berikut ini :
a. terbukti melakukan kolusi, kecurangan, atau korupsi
dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa;
b. mengundurkan diri pada saat tetah ditetapkan sebagai
pemenang pelelangan dengan alasan yang tidak dapat
diterima oleh Pemberi Kerja;
c. terbukti melakukan pemalsuan data/dokumen;
d. tidak mampu menyelesaikan kontrak (wanprestasi), dan
atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak, dan
telah diberi teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali,
sehingga dikenai sanksi pemutusan Kontrak;

(3)

Penyedia Barang/Jasa yang masuk ke dalam daftar hitam
(blacklist)
tidak
diperkenankan
mengikuti
pelelangan/pengadaan di lingkungan Perseroan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(4)

Penyedia Barang/Jasa yang masuk dalam daftar hitam (black
list), dapat dikeluarkan dari daftar hitam (black list) sebelum 2
(dua) tahun, dengan membuktikan dokumen sebagai berikut :
a. Bukti keputusan dari Pengadilan Negeri tentang
pencabutan dari daftar hitam;
b. Telah dikeluarkan dari daftar hitam LKPP (Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
c. Tidak tercatat dalam daftar hitam pada portal Pengadaan
Barang/Jasa instansi Pemerintah/BUMN/BUMD.

(5)

Apabila penyedia barang/jasa masuk ke dalam daftar hitam
(blacklist) 2 (dua) kali berturut-turut maka sama sekali tidak
boleh lagi mengikuti pelelangan di lingkungan Perseroan.
Pasal 66
Force Majeure

(1) Yang dimaksud dengan Force Majeure (Keadaan Kahar)
adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar
kemampuan dan kekuasaan siapapun juga yang
mengakibatkan
terhambatnya
jalannya
pelaksanaan
pekerjaan.
(2) Yang termasuk dalam Force Majeure adalah :
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a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor,
sambaran petir, ledakan benda-benda angkasa dan
bencana alam lainnya;
b. sabotase, perang, huru-hara, pemberontakan, embargo,
pemogokan umum/nasional dan sejenisnya, tindakan
pemerintah dalam bidang moneter dan sejenisnya;
c. keadaan atau peristiwa lain yang memenuhi batasan
force majeure sebagaimana tersebut di atas.
(3) Apabila terjadi Force Majeure, Pelaksana Pekerjaan harus
memberi tahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja
melalui pengawas disertai laporan mengenai Force Majeure
tersebut dan akibatnya pada pekerjaan disertai dengan buktibukti yang nyata dan sah dari Pemerintah Daerah setempat
atau Instansi yang berwenang yang diperoleh secara
langsung atau melalui media cetak/elektronik mengenai
terjadinya dan berakhirnya Force Majeure.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus
diajukan kepada Pemberi Kerja dalam batas waktu selambatlambatnya 3 x 24 jam setelah peristiwa tersebut terjadi dan
Pemberi Kerja memberikan jawaban mengenai Force
Majeure tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender
setelah diterimanya pengajuan dari Pelaksana Pekerjaan.
(5) Jika batas waktu pengajuan 3 x 24 jam dilampaui, maka
Pemberi Kerja berhak menolak pengajuan Force Majeure,
dan sebaliknya apabila Pemberi Kerja dalam waktu 10 hari
kalender tidak memberikan jawaban, maka Force Majeure
tersebut disetujui.
(6) Perpanjangan waktu, pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan
dengan adanya Force Majeure adalah sesuai dengan jangka
waktu yang disepakati bersama.
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LAMPIRAN I – TATA CARA EVALUASI
BAB I
TATA CARA PEMASUKAN PENAWARAN
I.

Metoda Satu Tahap Satu Sampul
Cara penyampaian dokumen penawaran dengan sistem satu tahap satu sampul
adalah sebagai berikut :
a. Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam satu sampul, yang
mencakup semua persyaratan dan dokumen sebagaimana diminta dalam
dokumen pengadaan yang disampaikan dalam satu waktu yang telah ditetapkan
dalam rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing);
b. Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan
persyaratan administrasi, teknis, dan perhitungan harga yang ditandatangani oleh
penyedia barang/jasa sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan;
c. Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam
angka dan huruf;
d. Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dilarang dikirim kepada
perseorangan, melainkan kepada alamat perseroan sebagaimana disebutkan
pada dokumen pengadaan;
e. Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen penawaran harus dimasukkan
oleh peserta yang bersangkutan ke dalam tempat/kotak yang telah disediakan
oleh panitia pengadaan;
f.

II.

Jika dokumen penawaran disampaikan melalui jasa pengiriman, Biro Logistik/
Panitia Pengadaan mencatat tanggal dan jam penerimaannya, serta
memasukkannya ke tempat/kotak yang tertutup, yang terkunci dan tersegel yang
telah ditentukan. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu
pemasukan penawaran tidak diikutsertakan.

Metoda Satu Tahap Dua Sampul
Cara penyampaian penawaran dengan metoda satu tahap dua sampul adalah
sebagai berikut :
a. Sampul I (satu) berisi kelengkapan data administrasi dan teknis yang disyaratkan;
b. Sampul II (dua) berisi data perhitungan harga penawaran;
c. Sampul I (satu) dan Sampul II (dua) dimasukkan ke dalam satu sampul (disebut
sampul penutup);
d. Sampul penutup yang berisikan Sampul I (satu) dan Sampul II (dua)
disampaikan dalam satu waktu yang telah ditetapkan dalam rapat penjelasan
pekerjaan (aanwijzing);
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e. Apabila penawaran disampaikan melalui jasa pengiriman, sampul penutup yang
berisi sampul pertama dan sampul kedua dimasukkan dalam satu sampul, disebut
sampul luar;
f.

Sampul luar hanya mencantumkan alamat pengguna barang/jasa yang
mengadakan pengadaan barang/jasa. Dokumen penawaran yang diterima
melalui pos, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan.
Dokumen penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak
diikutsertakan dan diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk
diambil kembali dalam kondisi masih tertutup;

g. Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam
angka dan huruf. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah
yang tertera dalam huruf;
h. Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dilarang dikirim kepada
anggota panitia pengadaan atau perseorangan, melainkan kepada alamat
perseroan sebagaimana disebutkan pada dokumen pengadaan;
i.

III.

Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan
sekaligus dimasukkan ke dalam tempat/kotak tertutup yang terkunci dan disegel,
yang disediakan oleh panitia pengadaan.

Metoda Dua Tahap Dua Sampul
Pemasukan dokumen penawaran dengan metoda dua tahap dua sampul dilakukan
sebagai berikut :
a. Tahap I (satu)
1). Pada tahap I (satu) dimasukkan Sampul I (satu) yang memuat persyaratan
administrasi dan teknis sebagaimana disyaratkan dalam dokumen
pengadaan dan tidak termasuk harga penawaran yang disampaikan pada
waktu yang telah ditetapkan dalam rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing);
2). Pada sampul tahap I (satu) hanya dicantumkan alamat pengguna
barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa;
3). Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul pertama dimasukkan
dalam satu sampul, disebut sampul luar;
4). Sampul luar hanya memuat alamat pengguna barang/jasa yang
mengadakan pengadaan barang/jasa. Dokumen penawaran yang diterima
melalui pos, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam
penerimaan. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas akhir
pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada peserta yang
bersangkutan untuk diambil kembali dalam kondisi masih tertutup.
b. Tahap II (dua)
1). Calon penyedia barang/jasa, yang telah dinyatakan lulus oleh Biro Logistik /
Panitia Pengadaan pada evaluasi tahap I (satu), diminta untuk memasukkan
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Sampul II (dua) yang berisikan surat penawaran harga yang dsampaikan
pada waktu yang telah ditetapkan dalam surat hasil evaluasi Tahap I (satu);
2). Surat penawaran harga tersebut dilampiri rincian analisis biaya, dan syarat
lainnya yang telah disepakati pada tahap pertama;
3). Harga penawaran dalam surat penawaran dicantumkan dengan jelas dalam
angka dan huruf;
4). Dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan kepada alamat
yang telah ditetapkan;
5). Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan
dimasukkan ke dalam kotak/tempat tertutup yang terkunci dan disegel.
Dokumen penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak
diikutsertakan dan diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk
mengambil kembali dokumen penawarannya dalam kondisi masih tertutup;
6). Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul kedua dimasukkan
dalam satu sampul, disebut sampul luar. Sampul luar hanya memuat alamat
pengguna barang/jasa. Dokumen penawaran yang diterima melalui pos,
pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumen
penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan, tidak
diikutsertakan dan diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk
mengambil kembali dokumen penawarannya dalam kondisi masih tertutup.

BAB II
METODA EVALUASI PENAWARAN
I.

Kriteria dan Tata Cara Evaluasi
a. Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan
dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara
evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh
peserta paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan penawaran;
b. Dalam mengevaluasi penawaran, Biro Logistik/Panitia Pengadaan berpedoman
pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam
suatu penawaran, Biro Logistik/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi
dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan.
c. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang
menurut Biro Logistik/Panitia Pengadaan kurang jelas, tidak diperkenankan
mengubah dokumen penawaran setelah penawaran dibuka (post bidding);
d. Dalam pengadaan barang/jasa Biro Logistik/Panitia Pengadaan maupun
peserta dilarang melakukan tindakan post bidding;
e. Dalam penelitian/evaluasi atas penawaran harga, perlu diperhatikan :
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1). HPS merupakan salah satu acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap
penawaran yang masuk;
2). Penerapan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dilakukan
untuk menentukan harga terevaluasi guna menetapkan urutan calon
pemenang;
II.

Evaluasi Penawaran
a. Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya
1). Sistem Gugur
Evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk seluruh
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut :
a).

Evaluasi Administrasi
(1). evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang
memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;
(2). evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran
yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat
administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);
(3). evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu
memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat
administrasi;
(4).

b).

apabila tidak memenuhi syarat administrasi, peserta langsung
dinyatakan gugur dan tidak dilakukan evaluasi keuangan.

Evaluasi Keuangan
(1). evaluasi keuangan dilakukan terhadap penawaran
dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi;

yang

(2). faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak
dikurangi atau ditambah);
(3). hasil evaluasi keuangan adalah: memenuhi syarat keuangan
(lulus) atau tidak memenuhi syarat keuangan (gugur);
(4). apabila tidak memenuhi syarat keuangan, peserta langsung
dinyatakan gugur dan tidak dilakukan evaluasi teknis
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c).

Evaluasi Teknis
(1). evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan
memenuhi persyaratan/lulus keuangan;
(2). faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak
dikurangi atau ditambah);
(3). hasil evaluasi teknis adalah: memenuhi syarat teknis (lulus) atau
tidak memenuhi syarat teknis (gugur);
(4). apabila tidak memenuhi syarat teknis, peserta
dinyatakan gugur dan tidak dilakukan evaluasi harga.

d).

langsung

Evaluasi Harga
(1). evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang
dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan teknis;
(2). berdasarkan hasil evaluasi harga, Biro Logistik/Panitia
Pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari
urutan harga penawaran terendah berdasarkan hasil koreksi
aritmatik dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon
pemenang.

2). Sistem Nilai/Bobot (Merit Point System)
Evaluasi penawaran dengan sistem nilai/bobot digunakan untuk pengadaan
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa
lainnya
yang
memperhitungkan
keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga
sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis.
Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut:

a).

Evaluasi Administrasi
(1). evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang
memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;
(2). evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran
yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat
administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);
(3). evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu
memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat
administrasi;
(4). apabila tidak memenuhi syarat administrasi, peserta langsung
dinyatakan gugur dan tidak dilakukan evaluasi teknis dan harga.
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b).

Evaluasi Keuangan
(1). evaluasi keuangan dilakukan terhadap penawaran
dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi;

yang

(2). faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak
dikurangi atau ditambah);
(3). hasil evaluasi keuangan adalah: memenuhi syarat keuangan
(lulus) atau tidak memenuhi syarat keuangan (gugur);
(4). apabila tidak memenuhi syarat keuangan, peserta langsung
dinyatakan gugur dan tidak dilakukan evaluasi teknis
c).

Evaluasi Teknis dan Harga
(1). sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu
dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan
harga yang dinilai sesuai dengan kriteria dan bobot yang
ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
(2).

evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaranpenawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis
dan/atau harga penawaran (lihat contoh);

(3). berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Biro Logistik/Panitia
Pengadaan membuat daftar urutan penawaran berdasarkan nilai
kombinasi terbaik penawaran teknis dan harga terkoreksi, yang
dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi;
Contoh :
Sistem Nilai
(Merit Point System)
Pengadaan Barang : 1 (satu) Unit Forklift
No.

Unsur Penilaian

1.

Harga alat (setelah
dievaluasi)
Harga suku cadang
Disain teknis & kinerja
Waktu penyerahan
Pelayanan pasca jual
Standardisasi
Total
Peringkat

2.
3.
4.
5.
6.

Nilai
Bobot
50

Penawar
“A”
50

Penawar
“B”
45

Penawar
“C”
44

10
15
5
10
10
100

7
11
3
6
6
83
II

4
14
3
7
8
81
III

5
15
5
8
8
85
I

(4). bila evaluasi teknis menggunakan nilai ambang batas lulus
(passing grade), hal ini harus dicantumkan secara jelas dalam
dokumen pengadaan. Peserta yang memperoleh nilai di atas
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atau sama dengan nilai ambang batas lulus (passing grade)
dinyatakan memenuhi syarat (lulus).
3). Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (Economic Life Cycle
Cost)
Evaluasi penawaran dengan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
khususnya
dilakukan
untuk
pengadaan
barang/peralatan
yang
memperhitungkan faktor-faktor : umur ekonomis, harga, biaya operasi dan
pemeliharaan, dalam jangka waktu operasi tertentu.
Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut :
a).

Evaluasi Administrasi
(1). evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang
memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;
(2). evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran
yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat
administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);
(3). evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu
memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat
administrasi.

b).

Evaluasi Teknis dan Harga
(1). sistem economic life cycle cost digunakan khusus untuk
mengevaluasi pengadaan barang yang kompleks dengan
memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan
serta nilai sisa selama umur ekonomis barang tersebut;
(2). sistem ini diterapkan terhadap penawaran-penawaran yang
dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi;
(3). unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai telah ditetapkan dalam
dokumen pengadaan;
(4). unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang tunggal
berdasarkan perhitungan secara profesional;
(5). berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Biro Logistik/Panitia
Pengadaan membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan
harga evaluasi terendah;
(6). biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga
penawaran yang terkoreksi (total bid evaluated price), tidak
dimasukkan dalam harga kontrak (hanya berfungsi sebagai alat
pembanding saja).
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Contoh :
SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS
(Economic Life Cycle Cost System)
Pengadaan Barang : 1 (satu) Unit Kapal Tunda

No.
A
B
C
D

E

Umur Penilaian
Harga Penawaran (setelah koreksi
aritmatik)
Biaya Operasional (8 Tahun)
Biaya Pemeliharaan (8 tahun)
Nilai Sisa ( - )
Biaya Selama Umur Ekonomis
Peringkat Tanpa Preferensi Harga
Preferensi Komponen Dalam Negeri
Total Harga Evaluasi
Peringkat Dengan Preferensi Harga

(x 1 Juta)
Penawar
Penawar
“A”
“B”
300
250
250
240
30

200
300
25

760
II
-760
I

725
I
37.5
762.5
II

Catatan : Umur Ekonomis alat 8 tahun
b. Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Jasa Konsultan
1). Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas
Evaluasi penawaran dengan sistem evaluasi berdasarkan kualitas
digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang kompleks, memerlukan
inovasi dan menggunakan teknologi tinggi, kualitas usulan merupakan faktor
yang menentukan terhadap outcome secara keseluruhan, dan lingkup
pekerjaan sulit ditetapkan dalam kerangka acuan kerja (KAK).
Sebagai contoh: desain pembangunan pelabuhan besar/ internasional,
pembangunan Container Crane, pembangunan Kapal Tunda;
Urutan proses adalah sebagai berikut :
a).

melakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih
konsultan yang mengajukan penawaran teknis yang terbaik dan di atas
batas lulus terendah (passing grade);

b).

dilakukan pembukaan penawaran biaya dari konsultan dengan nilai
penawaran teknis terbaik;

c).

diadakan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis dan penawaran
biaya;

d).

klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja;

e).

negosiasi biaya dapat segera dilakukan apabila biaya tersebut tidak
wajar;
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2). Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas Teknis dan Biaya
Metoda evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan
yang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, jumlah maupun
kualifikasi tenaga ahli yang diperlukan sudah diketahui secara pasti dan halhal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, serta besarnya biaya
dapat ditentukan dengan tepat.
Sebagai contoh : pembuatan studi kelayakan, konsultansi manajemen,
konsultansi hukum dllnya.
Urutan proses evaluasi adalah sebagai berikut :
a). dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih
penawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade);
b). dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap konsultan yang
mempunyai nilai evaluasi penawaran teknis di atas batas lulus (passing
grade);
c). dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran
teknis dan nilai penawaran biaya;
d). diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap konsultan yang mempunyai
nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya terbaik;
e). klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan
Kerja (KAK). Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi
kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya
langsung personil yang dinilai tidak wajar.
3). Metoda Evaluasi Pagu Anggaran
Metoda evaluasi pagu anggaran digunakan untuk pekerjaan yang sederhana
dan dana terbatas, dapat didefinisikan dan diperinci dengan tepat, meliputi :
waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan input lainnya serta anggarannya
tidak melampaui pagu tertentu.
Sebagai contoh: pekerjaan disain dan supervisi bangunan gedung serta
pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil, dan lain-lain yang serupa.
Urutan proses adalah sebagai berikut :
a). dilakukan pembukaan penawaran biaya dan dilakukan koreksi aritmatik;
b). dipilih konsultan yang menawarkan biaya lebih rendah atau sama
dengan pagu anggaran setelah dilakukan koreksi aritmatik;
c). dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dari konsultan yang lulus
dari persyaratan penawaran biaya tersebut pada butir (2);
d). penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai
penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi;
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e). klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan
kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi kecuali
untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya
langsung personil yang dinilai tidak wajar;
4). Metoda Evaluasi Biaya Terendah
Metoda evaluasi biaya terendah digunakan untuk pekerjaan yang bersifat
sederhana dan standar. Sebagai contoh: desain dan/atau supervisi
bangunan sederhana dan pengukuran skala kecil.
Urutan proses adalah sebagai berikut :
a). dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih
penawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade);
b). dilakukan pembukaan penawaran biaya terhadap konsultan yang
mempunyai nilai evaluasi penawaran teknis diatas batas lulus (passing
grade) serta pengembalian penawaran biaya dari konsultan yang tidak
lulus;
c). dilakukan penilaian penawaran biaya termasuk koreksi perhitungan pada
hari yang sama dengan hari pembukaan penawaran biaya;
d). penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai
penawaran biaya yang paling rendah;
e). diadakan klarifikasi teknis dan negosiasi harga terhadap konsultan
pemenang. Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan
kerja dan mengubah harga satuan.
5). Metoda Evaluasi Penunjukan Langsung
Metoda evaluasi penunjukan langsung digunakan untuk evaluasi yang
hanya terdiri dari satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas
teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar.
Urutan proses adalah sebagai berikut :
a). pembukaan penawaran teknis dan penawaran harga dibuka sekaligus;
b). dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis;
c). dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis;
d). dilakukan kesesuaian penawaran teknis dan penawaran harga;
e). dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran harga meliputi biaya
langsung personil, biaya langsung non-personil dan komposisi biaya
langsung personil dan/atau biaya langsung non-personil.
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BAB III
KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN
I.

Evaluasi Administrasi meliputi :
Evaluasi administrasi dilakukan dengan mengevaluasi kelengkapan, keabsahan
dan pemenuhan persyaratan administrasi, yang terdiri dari:
a. Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan telah dipenuhi
atau dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dipastikan bahwa dokumen
dan surat penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang. Hal-hal yang
sudah dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi tidak perlu disyaratkan
dalam dokumen penawaran.
b. Surat penawaran.
Surat penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila :
1).

ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama atau penerima kuasa dari
Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte
pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang
diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau
pejabat yang menurut perjanjian adalah yang berhak mewakili perusahaan
yang bekerjasama;

2).

jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang
ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

3).

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi
jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

4).

bermeterai cukup, bertanggal dan berstempel perusahaan. Apabila surat
penawaran tidak bermeterai maka peserta diminta untuk melengkapinya
pada saat pembukaan penawaran;

5).

bagi perusahaan Kerja Sama Operasi (KSO) :

6).

a)

ditandatangani oleh orang yang berhak berdasarkan perjanjian KSO

b)

isi perjanjian KSO menyatakan kewajiban masing-masing anggota
dan penanggung jawab KSO terhadap pelaksanaan kontrak dan tidak
ada perubahan.

Isi surat penawaran sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen
pengadaan;

c. Jaminan Penawaran
Surat jaminan penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1)

diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat)
dan Perusahaan Asuransi yang mempunyai program surety bond;
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2)

masa berlakunya jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang
ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

3)

nama penawar yang tercantum dalam surat jaminan penawaran sama
dengan nama yang tercantum dalam surat penawaran;

4)

nilai surat jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang
ditetapkan dalam dokumen;

5)

besaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;

6)

nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama
dengan nama Pemberi Pekerjaan;

7)

paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang
dilelang;

8)

isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam
dokumen pengadaan.

e. Surat Kuasa (jika diperlukan).
Harus ditandatangani oleh penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau
Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan
dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama
adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
f.

Daftar Rincian Harga Penawaran.
Daftar Rincian harga penawaran pada satuan jenis/item pekerjaan untuk
kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam
dokumen pengadaan.

II. Evaluasi Teknis meliputi :
Untuk pekerjaan konstruksi, evaluasi teknis bagi penyedia barang/jasa yang
memenuhi persyaratan administrasi dilakukan terhadap:
•
•
•
•
•

Metode pelaksanaan;
Jadwal waktu pelaksanaan;
Spesifikasi teknis;
Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;
Personil inti.

a. Metode Pelaksanaan
Untuk pekerjaan konstruksi, metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan
dinyatakan memenuhi persyaratan apabila :
- memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen
pengadaan
dan
diyakini
menggambarkan
penguasaan
dalam
menyelesaikan pekerjaan.
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-

metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama diyakini menggambarkan
penguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan.

Yang diteliti dalam evaluasi metode pelaksanaan adalah tahapan dan cara
pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai
dengan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
b. Jadwal Waktu Pelaksanaan
Jadwal waktu pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila
tidak lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan
dan urutan jenis pekerjaan secara teknis dapat dilaksanakan.
c. Spesifikasi Teknis
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila menjamin pemenuhan
spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Jenis pekerjaan
dalam daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan tidak boleh kurang
kualitasnya dari ketentuan dokumen pengadaan.
d. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan.
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila jenis, kapasitas,
komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan oleh penawar sesuai
dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
e. Personil Inti
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila personil inti yang akan
ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam
dokumen pengadaan, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.
f.

Syarat Teknis Lainnya
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila persyaratan teknis
lainnya sesuai memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen
pengadaan.
Untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya, evaluasi teknis penawaran
dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila :
1). memenuhi persyaratan teknis barang yang ditawarkan dalam dokumen
pengadaan.
2). jadwal waktu penyerahan barang/jasa lainnya tidak melampaui batas waktu
yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
3). identitas barang/jasa lainnya yang ditawarkan tercantum dengan lengkap
dan jelas.
4). jumlah barang/jasa lainnya yang ditawarkan tidak kurang dari yang
ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
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5). memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen
pengadaan.
III. Evaluasi Keuangan meliputi :
a. Melakukan perhitungan KK (Kemampuan Keuangan), KP (Kemampuan
menangani Paket Pekerjaan/Proyek) dan KD (Kemampuan Dasar) sebagai
berikut :
1) Perhitungan Kemampuan Keuangan (KK)

KK = fp x MK
Dimana :
 MK = Modal Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

MK = fl x KB
-

KB

= Kekayaan Bersih (diambil dari neraca) + Credit Line
Certificate (CLC) dari Bank jika ada.

-

fl

= faktor Likuiditas, dengan nilai :
= 0,3 untuk penyedia jasa golongan kecil
= 0,8 untuk penyedia jasa golongan bukan kecil

-

fp

= faktor perputaran modal, dengan nilai :
= 6 untuk penyedia jasa golongan kecil
= 8 untuk penyedia jasa golongan bukan kecil

2) Perhitungan Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan ( KP)
KP maksimum ditetapkan sebagai berikut :
KP = 3 untuk penyedia jasa golongan kecil
= 5 - 8 atau = 1,2 x N untuk penyedia jasa golongan bukan kecil
Dimana N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat
ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu yang lalu
/tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi.
3) Perhitungan Kemampuan Dasar (KD) untuk bukan usaha kecil
a) Pekerjaan Konstruksi :

KD = 3 NPt
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b) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya :

KD = 5 NPt
c) Jasa Konsultansi :

KD = 3 NPt
Dimana NPt

=

Nilai Paket tertinggi berdasarkan pengalaman
menangani pekerjaan dalam kurun waktu yang lalu
/tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen
prakualifikasi/ pengadaan

b. Untuk nilai pekerjaan yang lebih dari 2 (dua) tahun dapat dilakukan konversi ke
nilai pekerjaan sekarang (present value) dengan menggunakan rumus berikut :

NPs = Npo x (ls/lo)

Dimana :
 NPs
 Npo
 lo
 ls

= Nilai Pekerjaan sekarang
= Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada pada saat
penyerahan pertama pekerjaan
= Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan penyerahan
pertama pekerjaan
= Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi (bila belum ada
dapat dihitung dengan regresi linear berdasarkan indeks bulanbulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah :
a. Untuk pekerjaan konstruksi : Indeks perdagangan besar barang-barang
konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan;
b. Untuk jasa konsultansi : Indeks biaya hidup (Consumer Price Index / CPI);
c. Untuk pengadaan barang : Indeks perdagangan besar barang-barang yang
sesuai;
d. Untuk jasa lainnya : Indeks yang sesuai.
Peserta pengadaan dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat apabila :
1. Memenuhi/lulus syarat administrasi dan teknik.
2. Lulus evaluasi kemampuan keuangan dengan persyaratan sebagai berikut :
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a. Memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang lebih besar atau sama
dengan nilai pekerjaan/proyek yang akan dilelangkan, dimana :
SKK

= KK – Jumlah nilai proyek seluruhnya yang sedang dilaksanakan
> nilai total proyek yang akan dilelangkan.

b. Memiliki nilai Sisa Kemampuan menangani paket pekerjaan (SKP) lebih besar
atau sama dengan 1 (satu), dimana :
SKP

= KP – Jumlah paket pekerjaan (proyek yang sedangdilaksanakan)
> 1 (satu).

c. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) lebih tinggi atau sama dengan nilai total
proyek yang akan dilelangkan.
IV. Klarifikasi dan Pembuktian
a. Untuk pemilihan penyedia barang/jasa yang menggunakan metode pemasukan
penawaran satu tahap dua sampul/file atau dua tahap dua sampul/file, klarifikasi
dan pembuktian dilakukan pada saat evaluasi Sampul I/File I;
b. Untuk pemilihan penyedia barang/jasa yang menggunakan metode pemasukan
penawaran satu tahap satu sampul/file, klarifikasi dan pembuktian dilakukan
pada saat evaluasi dokumen pena-waran;
c. Klarifikasi dan pembuktian dilakukan terhadap :
1). Keaslian seluruh dokumen administrasi, keuangan, teknis dan harga;
2). Hal-hal yang kurang jelas yang tercantum dalam dokumen penawaran;
3). Persyaratan teknis yang berwujud fisik maupun non fisik.
d. Bila diperlukan Biro Logistik/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan
pembuktian terhadap institusi pendukung,personil, dan institusi lainnya yang
terkait/dilibatkan oleh peserta dalam proses pengadaan.
V. Evaluasi Kewajaran Harga
Dalam sistem satu sampul, Biro Logistik/Panitia Pengadaan dapat langsung
melakukan evaluasi kewajaran harga secara rinci bagi penawaran yang memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis tersebut.
Dalam sistem dua sampul, Biro Logistik/Panitia Pengadaan mengumumkan hasil
evaluasi administrasi dan teknis serta mengundang penawar yang lulus untuk
menyaksikan pembukaan sampul II (penawaran harga).
Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah
hal-hal pokok penting, yaitu :
a. Sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran, Biro Logistik/Panitia
Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)/OE termasuk rinciannya, dengan batasan besaran 80% s.d.
100% HPS.
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b. Total harga penawaran terhadap HPS/OE :
1).

apabila total harga penawaran melebihi 100% HPS/OE maka penawaran
dinyatakan gugur.

2).

apabila semua harga penawaran di atas 100% HPS/OE dilakukan
penawaran ulang.

3).

apabila total harga penawaran dibawah 70% HPS/OE maka penawaran
dinyatakan gugur.

c. Koreksi aritmatik.
Koreksi aritmatik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1).

Biro Logistik/Panitia Pengadaan memeriksa kebenaran jenis pekerjaan,
volume masing-masing jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen
penawaran, disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen
Pengadaan;

2).

volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran
disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen Pengadaan.

3).

untuk kontrak harga satuan, apabila terjadi kesalahan hasil perhitungan
aritmatik, maka Biro Logistik/Panitia Pengadaan melakukan pembetulan
dengan ketentuan bahwa harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak
boleh diubah, sedangkan total harga penawaran berubah sesuai hasil
koreksi.

4).

untuk kontrak lumpsum, Biro Logistik/Panitia Pengadaan melakukan
pembetulan hanya pada unsur jumlah harga harga setiap jenis pekerjaan
namun tidak mengubah total harga penawaran.

5).

jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk
dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat
penawaran tetap dibiarkan kosong.

6).

Item pekerjaan yang harga satuannya nol atau tidak ditulis, dilakukan
klarifikasi dan kegiatan tersebut harus dilaksanakan, dianggap termasuk
dalam harga satuan pekerjaan lainnya.

7).

dalam hal terdapat perbedaan antara item pekerjaan yang tercantum
dalam penawaran dengan dokumen pengadaan, maka penawaran
dinyatakan gugur.

d. Hasil koreksi aritmatik terhadap penawaran.
1).

koreksi aritmatik dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya jumlah
harga penawaran dengan dasar perhitungan yang benar dan harga hasil
koreksi terendah akan dijadikan pedoman dalam klarifikasi dan negosiasi
harga penawaran.
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2).

hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai dan urutan penawaran
menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran pada
saat pembukaan penawaran.

4).

apabila setelah dilakukan koreksi aritmatik, harga penawaran terendah
menjadi lebih tinggi dari harga penawaran semula yang tertera dalam
huruf tetapi berada di bawah nilai HPS/OE, maka Biro Logistik/Panitia
Pengadaan harus terlebih dahulu meminta konfirmasi kepada rekanan
apakah bersedia menerima sebesar harga penawaran seperti harga yang
tertera dalam surat penawaran semula, yang dituangkan dalam Berita
Acara Klarifikasi, sesuai urutan penawaran pada saat pembukaan
penawaran.

5).

apabila hasil koreksi aritmatik terendah menjadi lebih rendah dari harga
penawaran terendah semula, perlu dimintakan konfirmasi kepada yang
bersangkutan apakah bersedia menerima sebesar harga terkoreksi
tersebut, yang hasil pelaksanaannya dituangkan dalam surat pernyataan.

6).

toleransi perubahan harga setelah dilakukan koreksi aritmatik adalah
maksimum 5% (lima persen) di atas atau di bawah harga penawaran atau
sebesar-besarnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di atas atau di
bawah harga penawaran.

7).

apabila setelah dilakukan koreksi aritmatik, harga penawaran menjadi :
a.

± 5% (lima persen) atau selisih ± Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dari harga penawaran;

b.

lebih tinggi dari nilai HPS;

c.

dibawah 70% (tujuh puluh persen) dari nilai HPS.

maka peserta tersebut dinyatakan gugur.
e. Evaluasi kewajaran harga
1).

dalam mengevaluasi kewajaran harga dapat dilakukan klarifikasi harga
penawaran terutama dalam hal:
(a)

bilamana terdapat harga satuan jenis pekerjaan yang timpang;

(b)

bilamana harga satuan penawaran terlalu rendah.

2).

harga satuan timpang adalah yang nilainya lebih besar dari 110 % dari
harga satuan HPS/OE dan bila dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa
ada gejala ketimpangan dalam perhitungan harga-harga satuan pekerjaan
utama, maka untuk itu perlu dimintakan penjelasan (klarifikasi) tentang
perhitungan harga satuan tersebut.

3).

Harga penawaran dinilai terlalu rendah (70% s.d. 80% HPS) apabila :
(a). hasil evaluasi yang mengindikasikan pekerjaan tidak dapat
dilaksanakan dengan harga yang ditawarkan, karena penawar akan
menderita kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan
keuntungan. Indikasi kerugian diteliti dari data yang tercantum dalam
analisa harga satuan, keuntungan diteliti dari data yang tercantum
dalam analisa harga satuan dan rekapitulasi daftar kuantitas dan
harga.
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(b). terhadap penawaran dengan indikasi seperti butir 1) di atas,
dilakukan klarifikasi. Apabila dari hasil klarifikasi, peserta lelang tetap
menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen
pengadaan, maka peserta lelang harus menaikkan jaminan
pelaksanaan menjadi sebesar 5% x HPS/OE, bilamana ditunjuk
sebagai pemenang lelang.
(c).

dalam hal peserta lelang menyatakan tidak mampu melaksanakan
pekerjaan sesuai dokumen pengadaan atau tidak bersedia
menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawaran
digugurkan.

VI. Negosiasi Harga
Negosiasi harga dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
a.

Negosiasi harga untuk metode harga terendah
negosiasi hanya dilakukan kepada 3 (tiga) peserta pelelangan yang terbaik,
dimulai dari harga penawaran terkoreksi yang terendah 1, dan bila tidak
diperoleh kesepakatan dilanjutkan kepada penawar terkoreksi terendah 2
dan 3.

b.

Negosiasi untuk metode merit sistem
negosiasi dilakukan kepada calon pemenang pelelangan yang memperoleh
nilai total tertinggi (Teknis dan Harga) terbaik 1, dan bila tidak diperoleh
kesepakatan dilanjutkan kepada calon pemenang terbaik 2 dan 3.

c.

Apabila harga penawaran terkoreksi lebih rendah dari harga penawaran pada
saat pembukaan maka harga terkoreksi digunakan sebagai acuan negosiasi.

d.

Apabila harga penawaran terkoreksi lebih tinggi dari harga pembukaan
penawaran maka harga penawaran digunakan sebagai acuan negosiasi.
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KEPUTUSAN DIREKSI/GENERAL MANAGER
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) ……….
Nomor : ...................
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KEBENARAN
HASIL PENGADAAN BARANG KANTOR PUSAT/CABANG............
TAHUN .............
DIREKSI/GENERAL MANAGER PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
CABANG .........
Menimbang

: a. bahwa untuk pengujian kebenaran atas hasil pengadaan
barang meliputi kualitas dan kapasitasnya, dipandang perlu
dibentuk Tim Pemeriksa Kebenaran Hasil Pengadaan Barang
Tahun ........ Kantor Pusat/Cabang ............. PT Pelabuhan
Indonesia IV(Persero);
b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf
a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Direksi/General
Manager;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan;
6. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:
....................... tanggal ....................... tentang Pemberhentian,

Lampiran II.2

Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan
Indonesia IV (disesuaikan dengan dasar terbaru);
7. Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 7 tanggal 1 Desember
1992 tentang Anggaran Dasar Perusahaan Perseroaan
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir ………………… (disesuaikan
dengan dasar terbaru);
8. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor
PD ……. Tahun ………… tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) (disesuaikan dengan dasar terbaru).

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PERTAMA

: Membentuk Tim Pemeriksa Kebenaran Hasil Pengadaan Barang
Kantor
Pusat/Cabang
…………
PT
Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) Tahun Anggaran ……… dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan
ini.

KEDUA

: Tugas Tim adalah sebagai berikut ;
a. Melakukan
pemeriksaan,
penelitian,
pengujian
dan
perhitungan jumlah barang hasil pengadaan. Pemeriksaan,
penelitian dan pengujian dimaksud menyangkut jumlah
barang, keaslian barang (genuine), mutu/kualitas, bukan
barang bekas pakai (kecuali ditentukan lain), apakah sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak, termasuk
pengadaan bahan bakar minyak dan pelumas.
b. Melakukan pemeriksaan dokumen pendukung pengadaan
barang yang termasuk dalam dokumen pengadaan, termasuk
surat garansi dari pemasok/pabrikan, surat bukti kalibrasi dan
lain-lain yang dianggap perlu.

c. Membuat berita acara rekomendasi dapat tidaknya diterima
barang yang disampaikan.
d. Dalam hal dapat diterima, maka selanjutnya Tim melakukan
serah terima barang kepada unit operasional atau penanggung
jawab gudang persediaan atau yang ditunjuk oleh General
Manager/Direksi.
KETIGA

: Apabila dalam pelaksanaan tugas, Ketua Tim berhalangan, maka
Ketua Tim dapat menunjuk salah seorang anggota, untuk
melaksanakan tugas Ketua Tim, dengan surat penunjukan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib melakukan pemeriksaan,
penelitian, pengujian dan perhitungan secara cermat dan teliti
serta bertanggung jawab kepada Direksi/General Manager
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang ............

KELIMA

: Masa tugas Tim dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Desember
......... atau bila terbit keputusan pembatalan oleh Direksi/General
Manager PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang .............

KEENAM

: Dalam hal pengadaan barang memiliki spesifikasi khusus dan
berteknologi canggih, Direksi/General Manager PT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) Cabang .................. akan membentuk Tim
Pemeriksa Kebenaran Hasil Pengadaan Barang yang khusus
sesuai bobotnya.

KETUJUH

: Kepada Tim diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan
Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD ………
Tahun …………. tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero), atau ditentukan tersendiri dengan Keputusan Direksi
(disesuaikan dengan dasar terbaru).

KEDELAPAN

: Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim,
dibebankan pada anggaran Kantor Pusat/Cabang ….……
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yaitu dari anggaran masingmasing jenis kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan;

KESEMBILAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian
hari
ternyata
terdapat
kekeliruan
dalam
penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
a.n. DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA/GENERAL MANAGER

........................................
Tembusan :
1. Excecutive Vice President of Internal Audit;
2. Senior Vice President of Procurement .

Lampiran :

Keputusan Direksi/General Manager
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Cabang …………..…
Nomor :
Tanggal :
_____________________________

SUSUNAN TIM PEMERIKSA KEBENARAN
HASIL PENGADAAN BARANG KANTOR PUSAT/CABANG……
TAHUN …………
No.
1.
2.
3.
4.

N a m a

Jabatan Dalam Tim

Unit Tugas

Ketua
Sekretaris
Anggota
……dst

a.n. DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA/GENERAL MANAGER ...................

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

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG ……….
Nomor : ..............................
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN
CABANG............ TAHUN .............
GENERAL MANAGER PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang
..................., sebagai proses pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Cabang ........... TA........... , perlu dibentuk Tim Penyusun
Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Tahun ...... untuk
Cabang.............PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
b. bahwa pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan General
Manager;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan;
6. Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 7 tanggal 1 Desember
1992, tentang Akta Pendirian dan Anggaran Dasar
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PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir …………………;
7. Keputusan Direksi Nomor : ……………………….. tanggal
………. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan General
Manager;
8. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor
PD …………… Tahun …………. tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PERTAMA

: Membentuk Tim Penyusun Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan
Cabang………… PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tahun
Anggaran ……… dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Panitia adalah sebagai berikut ;
a. Melakukan survei dan mengumpulkan informasi / data harga
satuan bahan dan upah serta menyusun daftar analisa harga
satuan pekerjaan;
b. Menyusun daftar harga satuan upah dan bahan minimal sekali
dalam satu semester untuk disahkan oleh General Manager;
c. Untuk menyusun daftar harga satuan upah dan bahan, sumber
dan referensinya harus jelas dan memperbandingkan
kewajarannya berdasarkan harga pasar yang berlaku saat ini.

KETIGA

: Apabila dalam pelaksanaan tugas, Ketua Tim berhalangan, maka
Ketua Tim dapat menunjuk salah seorang anggota, untuk
melaksanakan tugas Ketua Tim, dengan surat penunjukan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib melakukan penyusunan
secara cermat dan teliti serta bertanggung jawab kepada General
Manager PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang ...............

KELIMA

: Masa tugas Tim dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Desember
…….. atau bila terbit keputusan pembatalan oleh General Manager
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang ..............

KEENAM

: Kepada Panitia diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan
Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD ………….
Tahun ………….. tentang Pedoman pembentukan tim atau panitia,
pemberian honorarium bagi penceramah, tutor, dan moderator,
serta honorarium rapat, yang dibebankan pada Anggaran (pos ….)
Kantor Pusat/Cabang ……… PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero), sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian
hari
ternyata
terdapat
kekeliruan
dalam
penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian
hari
ternyata
terdapat
kekeliruan
dalam
penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
a.n. DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)
DIREKTUR UTAMA/GENERAL MANAGER

........................................
Tembusan :
1. Excecutive Vice President of Internal Audit;
2. Senior Vice President of Procurement .

Lampiran :

Nomor
Tanggal

:
:

Keputusan Direksi/General Manager
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Cabang …………..
_____________________________

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG ………… TAHUN …………

No.
1.
2.
3.
….
dst

N a m a

Jabatan Dalam Tim

Unit Tugas

Ketua merangkap
Anggota
Sekretaris merangkap
Anggota
Anggota
……………….
dst

a.n. DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA/GENERAL MANAGER ...................

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

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PRAKUALIFIKASI
Nomor : ………………….

1. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan menggunakan sumber dana investasi
/internal
Perusahaan
tahun
……
bermaksud
melaksanakan
pekerjaan
……...………............. dengan pagu anggaran sebesar ……………………(belum
termasuk PPN 10%).
2. Bagi yang berminat dapat mendaftar dan mengambil Dokumen Prakualifikasi pada Biro
Logistik/Panitia Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Waktu Pendaftaran :
1) Tanggal : …………s/d …….. (hari kerja)
2) Waktu
: Pukul …….s.d ……..
3) Tempat : PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang …………
Jl. ………………………………………
Telpon : …………………. Fax. ……………………….
b. Syarat Peserta :
1) Peserta berbentuk Badan Hukum Indonesia (BHI) dalam bentuk Single atau Join

Operation (JO), dengan Kualifikasi …..,(dan persyaratan kualifikasi lain yang
dianggap perlu);
2) Merupakan perusahaan dengan Klasifikasi Kecil/Non Kecil;
3) Telah terdaftar dalam Daftar Rekanan Perusahaan (DRP) PT Pelabuhan

Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat/Cabang.
4) Memiliki kualifikasi Bidang Usaha*;
5) Memiliki sertifikasi tertentu*;
6) Dalam kurun waktu minimal 4 (empat) tahun terakhir memiliki pengalaman

Pekerjaan…………dengan nilai minimal Rp…………./Kontrak pekerjaan*;
7) Memiliki Asli Rekening Koran di Bank Umum (bukan Bank Perkreditan Rakyat)
minimal selama 1 (satu) bulan terakhir*;
3. Keterangan selengkapnya dapat diperoleh pada saat pendaftaran atau dapat
menghubungi Biro Logistik/Panitia Pengadaan pada nomor tersebut di atas.
…………….,……………………
BIRO LOGISTIK/PANITIA PENGADAAN
Catatan :
*)
= disesuaikan dengan paket pekerjaan
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PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI
Nomor : ……………………………..
1. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan menggunakan sumber dana
investasi/internal perusahaan tahun …… bermaksud melaksanakan Pelelangan Umum
Pascakualifikasi Pekerjaan ……………..…dengan pagu anggaran sebesar ................ (tidak
termasuk PPN 10%).
2. Bagi yang berminat dapat mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan pada Biro
Logistik/Panitia Pelelangan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Waktu Pendaftaran
1) Tanggal
2) Waktu
3) Tempat

:
:
:

:

……s/d ……(hari kerja)
Pukul …….s.d ……..
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang …………
Jl. ………………………………………
Telpon : …………………. Fax. ……………………….

b. Syarat Peserta :
1) Peserta berbentuk Badan Hukum Indonesia (BHI) dalam bentuk Single atau Join
Operation (JO), dengan Kualifikasi ….., (dan persyaratan kualifikasi lain yang
dianggap perlu).
2) Merupakan perusahaan dengan Klasifikasi Kecil/Non Kecil;
3) Telah terdaftar dalam Daftar Rekanan Perusahaan (DRP) PT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat/Cabang.
4) Memiliki kualifikasi Bidang Usaha*;
5) Memiliki sertifikasi tertentu*;
6) Dalam kurun waktu minimal 4 (empat) tahun terakhir memiliki pengalaman
Pekerjaan…………dengan nilai minimal Rp…………./Kontrak pekerjaan*;
7) Memiliki laporan/pembayaran pajak tahun terakhir (SPT Tahunan) serta bukti
laporan/pembayaran PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh
Pasal 25/29 dan PPN selama 3 (tiga) bulan terakhir dan Surat Keterangan Fiskal
(SKF) tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak;
8) Memiliki Asli Rekening Koran di Bank Umum (bukan Bank Perkreditan Rakyat)
minimal selama 1 (satu) bulan terakhir dengan total saldo akhir minimal Rp………..;
3. Mengganti biaya Dokumen Pengadaan sebesar Rp. …………….,- (…………. rupiah).
...................,.........................
BIRO LOGISTIK/PANITIA PENGADAAN
Catatan :
*)
= disesuaikan dengan paket pekerjaan
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Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

:
:
:
: Undangan Pemilihan Langsung

..................,.............................

Kepada
Yth. PT/CV…………………….
di
Tempat

1. Dengan ini kami mengundang perusahaan Saudara untuk ikut
serta dalam pemilihan langsung pekerjaan ………………………..
2. Pengambilan dokumen pelelangan dan penjelasan pekerjaan
(Aanwijzing) akan dilaksanakan pada :
Hari/tanggal
: /
Waktu
:
Tempat
:
Biaya dokumen : Rp............
3. Penawaran harga agar dimasukkan pada :
Hari/tanggal
:
/
Waktu
:
Tempat
:
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BIRO LOGISTIK/PANITIA PENGADAAN

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

Lampiran : III.2.1

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

:
:
:
: Undangan Penunjukan
Langsung

……………,…..……

Kepada
Yth.

PT/CV
di
…………………

1.

Dengan ini kami mengundang Perusahaan Saudara untuk
mengajukan penawaran harga pekerjaan ……………………

2.

Sehubungan dengan perihal pokok surat tersebut di atas
bersama ini disampaikan Gambar Desain dan Rencana Kerja
dan Syarat–Syarat Teknis (RKS)/Kerangka Acuan Kerja
(KAK).

3.

Pemasukan penawaran harga agar dilakukan pada :
Hari / Tanggal
Waktu
Tempat

:
:
:

4. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan
terimakasih.

BIRO LOGISTIK/PANITIA PENGADAAN

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

Lampiran : III.2.2

FORMULIR
PENILAIAN KUALIFIKASI
(PRAKUALIFIKASI/PASCAKUALIFIKASI)

PENGADAAN
BARANG/KONSTRUKSI/KONSULTANSI/
JASA LAINNYA

Nama Kegiatan/Pekerjaan
Pos Anggaran
Tahun Anggaran
Pagu Anggaran

:
:
:
:

Rp.

Nomor
Tanggal

Pengesahan :
: …………………
: …………………

Lampiran III.3

KOP PERUSAHAAN

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama
 Jabatan
 Bertindak untuk
atas nama
 Alamat
 Telepon/Fax
 Email
:

:
:
:
:
:

...........................................
...........................................
PT/CV/Firma/Koperasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... dan
...........................................
...........................................
..............................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
berdasarkan Surat ……………. (sesuai akta pendirian/perubahannya/surat
kuasa, disebutkan secara jelas nomor akta pendirian/perubahan/surat kuasa
dan tanggalnya);
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau
sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan
yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi
1. Umum
1.

2.

3.

4.

Nama (PT/CV/Firma/
Koperasi/Perorangan)

:

Status (PT/CV/Firma/
Koperasi/Perorangan

:

Alamat (PT/CV/Firma/
Koperasi/Perorangan)
No.Telepon
No.Fax
E-Mail
Alamat Kantor Pusat
No.Telepon
No.Fax

:

Pusat

Cabang

:
:
:
: (diisi, dalam hal yang menawar cabang
: perusahaan/bukan perusahaan pusatnya)
:

B. Ijin Usaha

No. IUJK, SIUP, SIUI, TDP*)

:

………………. Tanggal ………………….

Masa berlaku ijin usaha

:

……………………………………………..

Instansi pemberi ijin usaha

:

……………………………………………...

*) pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
1

2

Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi
a. Nomor Akta
b. Tanggal
c. Nama Notaris

:
:
:

Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akta
b. Tanggal
c. Nama Notaris

:
:
:

D. Pengurus
1. Komisaris (untuk PT)
No.

Nama

Jabatan dalam
Perusahaan

No. KTP

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan
No.

Nama

Jabatan dalam
Perusahaan

No. KTP

E. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV/
Firma)
No.

Nama

No. KTP

Alamat

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

:

2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun
Terakhir Nomor/Tanggal

:

3. Laporan bulanan PPH/PPN tiga
bulan terakhir Nomor/Tanggal

:

4. Surat Keterangan Fiskal (SKF)
tahun terakhir

Persentase

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal …. Bulan …. Tahun …….*)
(dalam ribuan rupiah)
AKTIVA
I

II

III

PASIVA

Aktiva Lancar
Kas
Bank
Piutang **)
Persediaan Barang
Pekerjaan
dalam
proses
Jumlah (a)

:
:
:
:
:
:

Aktiva tetap
Peralatan dan mesin
Inventaris
Gedung-gedung
Jumlah (b)
Aktiva lainnya (c)

:
:
:
:

Rp. ……
Rp. ……
Rp. ……
Rp. ……
Rp. ……
Rp. ……
Rp. ……
Rp. ……
Rp. ……
Rp. ……
Rp. ……

Utang jangka pendek
Utang dagang
Utang pajak
Utang lainnya
Jumlah (d)

:
:
:

Rp. ……
Rp. ……
Rp. ……
Rp. ……

V

Utang jangka panjang
(e)

Rp. ……

VI

Kekayaan bersih
(a+b+c) – (d+e)

Rp. ……

Rp. ……
Rp. ……

Jumlah
**)

IV

Rp. ……

Piutang jangka pendek
Piutang jangka panjang
Jumlah

Jumlah

(sampai dengan enam bulan)
(lebih dari enam bulan)

Rp. ……
:
:
:

Rp.
Rp.
Rp.

………….., tanggal ……………….. 20......….
PT/CV. ………………………….
Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan

Materai
Rp. 6.000,TTD, Tanggal
dan Cap
Perusahaan
Nama Jelas

Keterangan :
*) Apabila sudah dipersyaratkan dalam dokumen Prakualifikasi/Pascakualifikasi agar peserta
Prakualifikasi/Pascakualifikasi menyerahkan copy neraca perusahaan yang telah di audit KAP
(dilengkapi dengan lembar opini dari auditor), maka NP (Neraca Perusahaan) di atas sudah
tidak diperlukan lagi.

F. Data Personil
1. Tenaga ahli/teknis yg diperlukan
No.

Nama

1

2

Tgl/bln/
thn lahir
3

Pendidikan
4

Jabatan dalam
“Proyek”
5

Pengalaman
Kerja (tahun)
6

Profesi/
keahlian
7

Sertifikat
Ijazah
8

G. Data Peralatan dan Perlengkapan

No.

Jenis
Peralatan/
Perlengkapan

Jumlah

Kapasitas
atau output
pada saat ini

Merk
dan tipe

Tahun
Pembuatan

Keadaan
Baik/rusak

Lokasi
Sekarang

Bukti
Kepemilikan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Catatan

: bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat
pemilikan/persewaan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di
bidang/sub bidang yang sesuai dalam kurun waktu 4 tahun terakhir)

No.

1

Nama
Paket
Pekerjaan

Bid./Sub
Bidang
Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

Pemberi Tugas /
Penggunaan
Jasa
Alamat/
Nama
Telepon
5
6

Tanggal Selesai
Menurut

Kontrak *)
No / Tanggal

Nilai

Kontrak

7

8

9

Keterangan :
*)

:

bila diperlukan bukti-bukti kontrak dan BAST harus dapat ditunjukkan pada waktu
diperlukan

BA. Serah
Terima
10

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

No.
1

Nama
Paket
Pekerjaan
2

Bid./Sub
Bidang
Pekerjaan
3

Lokasi
4

Pemberi Tugas /
PenggunaJasa
Alamat/
Nama
Telepon
5
6

Kontrak *)

Progres Terakhir

No / Tanggal

Nilai

Tanggal

7

8

9

Prestasi
Kerja (%)
10

Keterangan :
*)

: bila diperlukan bukti-bukti kontrak harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan

J. Modal Kerja/Surat Dukungan Keuangan (bila diperlukan)
Surat dukungan keuangan dari Bank :
Nomor
Tanggal
Nama Bank
Nilai

:
:
:
:

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang
kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia
dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam
perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan
pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
………………., ……...….
PT/CV/Firma/Koperasi
Materai
Rp. 6.000,Tanggal dan
Cap
Perusahaan

(Nama Jelas)
Jabatan

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

PEKERJAAN

BERITA ACARA HASIL EVALUASI
DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini, ………… tanggal ……….. bulan ………….. tahun …..……… (………..),
dimulai pukul …………. sampai dengan ……… dengan mengambil tempat di
……………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Biro Logistik/Panitia
Pengadaan dan Penilai Kewajaran Harga Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa
………… Tahun …………, sesuai Peraturan Direksi/Surat Keputusan General
Manager PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : …………….. tanggal
…………………, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

………………
………………
………………
………………
………………

jabatan
jabatan
jabatan
jabatan
jabatan

………………
………………
………………
………………
………………

Telah mengadakan penelitian kemampuan rekanan sehubungan dengan pelelangan
pekerjaan ……………….., dengan hasil sebagai berikut :
A. Pelaksanaan dan Peserta Pelelangan
Perusahaan yang mengikuti prakualifikasi adalah …… (………) perusahaan, yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah
memasukkan dokumen prakualifikasi yaitu :
1. PT/CV……………….
2. PT/CV……………….
3. dst………………..

Lampiran III.4

B. Evaluasi Rekanan
Setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi rekanan, dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. PT/CV ……………
a. Evaluasi Administrasi
Disebutkan hasil evaluasi administrasi yang
Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat
b. Evaluasi Keuangan
- MK
= Rp. …………..
- SKK = Rp. …………..
- SKP = ……..…..
- KD
= Rp. …………..

≥ ……. Rp. …….
≥1
≥ ……. Rp. …….

menyatakan

peserta

Sesuai persyaratan
kriteria evaluasi

Hasil evaluasi keuangan adalah Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi
Syarat
2. PT/CV ……………
a. Evaluasi Administrasi
Disebutkan hasil evaluasi administrasi yang
Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat
b. Evaluasi Keuangan
- MK
= Rp. …………..
- SKK = Rp. …………..
- SKP = ……..…..
- KD
= Rp. …………..

≥ ……. Rp. …….
≥1
≥ ……. Rp. …….

menyatakan

peserta

Sesuai persyaratan
kriteria evaluasi

Hasil evaluasi keuangan adalah Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi
Syarat
3. dst ……………
Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi rekanan, peserta yang dinyatakan
lulus adalah :
1. PT/CV……………….
2. PT/CV……………….
3. dst………………..

Harga Perkiraan Sendiri
(HPS/Owner Estimate (OE) ditetapkan sebesar
Rp. …………….. (………… rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10% akan
dijadikan bahan referensi evaluasi harga penawaran para rekanan, dan menilai
kewajaran harganya.
Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan proses pelelangan selanjutnya.

…………, ……………………..
BIRO LOGISTIK/PANITIA PENGADAAN
1.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : ……………………………
2.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….
3.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….
4.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….
5.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

PEKERJAAN

(Nama Pekerjaan)

BERITA ACARA PENETAPAN
HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(HPS)
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini, …………. tanggal ………..bulan ………….. tahun ……… (………..),
bertempat di ……………….., telah dilaksanakan rapat Penetapan Harga Perkiraan
Sendiri kami yang bertandatangan di bawah ini, …………………… (Pemberi Kerja),
dimulai pukul …………. WITA sampai dengan pukul ……… WITA. Rapat dipimpin oleh
…………………. (Senior Vice President/PMO/General Manager) :
1.
2.
3.
4.
5.

………………
………………
………………
………………
………………

jabatan
jabatan
jabatan
jabatan
jabatan

………………
………………
………………
………………
………………

Dengan ini menyatakan telah menyelenggarakan rapat penyusunan dan penetapan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan…………………………………
Dengan berdasarkan masing-masing :
1. Rencana Anggaran Biaya/Engineering Estimate yang disusun oleh …………….…
(Pemberi Kerja/Konsultan Perencana);
2. Perkembangan harga pada saat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ini ditetapkan;
3. Harga satuan yang disusun oleh Tim Penyusun Harga Satuan Upah dan Bahan;
4. Referensi harga lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (optional);
Dari hasil rapat disepakati dan ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan
rincian sebagaimana terlampir.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate (OE) ditetapkan sebesar Rp. …………..
(………… rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10% akan dijadikan bahan
referensi evaluasi harga penawaran para rekanan, dan menilai kewajaran harganya.

Lampiran III.5

…………, ……………………..
Diperiksa oleh,

Disusun oleh,

1. DVP/MANAGER

: …………

Tanda tangan

: …………
…………………………

2. ASMAN
Tanda tangan

: …………
: …………

Menyetujui,
SVP/GM

…………………………

KONSEP

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

:
: : : Undangan Pelaksanaan
Aanwijzing

……….., ……………………..

Kepada
Yth. PT/CV …………………
PT/CV …………………
PT/CV …………………

di

…………………………
1. Sehubungan
dengan
proses
Pelelangan
Umum/Pemilihan
Langsung/Penunjukan Langsung Pekerjaan ……………………, dengan
ini kami mengundang Peserta Pelelangan untuk mengikuti penjelasan
pekerjaan (aanwijzing) yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal
Waktu
Tempat

: ……………………
: ……………………
: ……………………

2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

SENIOR VICE PRESIDENT OF
PROCUREMENT/KETUA
PANITIA PENGADAAN

………………………………….

Lampiran III.6.1

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

PEKERJAAN
(Nama Pekerjaan)

BERITA ACARA AANWIJZING
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini, ………. tanggal ……….. bulan ………….. tahun dua ….……… (………..),
dimulai pukul ……. sampai dengan ……… dengan mengambil tempat ………………..,
kami yang bertandatangan di bawah ini, Biro Logistik/Panitia Pengadaan dan Penilai
Kewajaran Harga Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa ………… Tahun …………,
sesuai Peraturan Direksi/Surat Keputusan General Manager PT Pelabuhan Indonesia
IV (Persero) Nomor : …………….. tanggal …………………, dengan susunan
keanggotaan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

………………
………………
………………
………………
………………

jabatan
jabatan
jabatan
jabatan
jabatan

………………
………………
………………
………………
………………

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD 07 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah
mengadakan rapat penjelasan persyaratan umum dan teknis serta perhitungan volume
pekerjaan ………………….. dengan peserta sebagai berikut :
1. Nama Rekanan : ………………..
Alamat
: ………………..
2. Dst
Adapun pokok-pokok penjelasan, perubahan dan penambahan yang dikemukakan
adalah sebagai berikut :
A. Penjelasan Umum
Pasal …:
dan seterusnya
B. Penjelasan Teknis Pekerjaan
Pasal …:
dan seterusnya
C. Penjelasan di lapangan diberikan oleh ………………..
D. Ketentuan-ketentuan tambahan adalah sebagai berikut :
……………………………………………………………………………….
E. Tanya Jawab

:

Pertanyaan dari …………………..
Lampiran III.6.2

Ditetapkan …………………………
F. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp……………… (………………)
termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
Demikian Berita Acara Aanwijzing ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dapat
dipergunakan sebagaitambahan bahan acuan dalam penyusunan dan pengajuan
penawaran oleh para peserta pelelangan dan sebagai tambahan bahan acuan dalam
penilaian proposal oleh Biro Logistik/Panitia Pengadaan.
…………, ……………………..
BIRO LOGISTIK/PANITIA PENGADAAN
Wakil peserta

1.

Nama
:
Jabatan
:
Tanda tangan : ……………………………

Tanda tangan :……………….

2.

Nama
:
Jabatan
:
Tanda tangan : …………………………….

3.

Nama
:
Jabatan
:
Tanda tangan : …………………………….

4.

Nama
:
Jabatan
:
Tanda tangan : …………………………….

5.

Nama
:
Jabatan
:
Tanda tangan : …………………………….

1. PT/CV.

2. PT/CV.
Tanda tangan :……………….

3. PT/CV.
Tanda tangan :……………….

AANWIJZER
1

Nama
Jabatan
Tanda tangan : ………………

2

Nama
Jabatan
Tanda tangan : ………………

3

Dst………

KOP SURAT PERUSAHAAN
Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

:
:
:
: Penawaran Harga

……………,………….. ………….

Kepada
Yth. Senior Vice President of
Procurement/Panitia Pengadaan
dan Penilai Kewajaran Harga
Pekerjaan Pengadaan Barang dan
Jasa PT Pelabuhan
Indonesia IV(Persero)
di
……………………………….

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Jabatan
Alamat

:
:
:

Setelah mempelajari dengan seksama isi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat
Teknis (RKS)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan ………………………,
dengan ini kami mengajukan penawaran sebesar Rp ………..,00 (…………),
termasuk di dalamnya PPN 10%. Pekerjaan tersebut akan kami laksanakan
sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam jangka waktu …..
(…………………………..) hari kalender.
Merupakan lampiran penawaran kami adalah rincian jenis pekerjaan dengan
harga satuannya serta analisa dan harga satuan tiap-tiap jenis pekerjaan.
Dengan ini kami menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku
dan syarat-syarat lainnya yang telah ditentukan PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) dalam pekerjaan ini.
Demikian Surat Penawaran Harga ini dibuat dengan penuh rasa tanggung
jawab dan mengikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
PT/CV…………..
Materai
Rp. 6.000,Tanggal dan Cap
Perusahaan

(NAMA JELAS)
Jabatan
Lampiran III.7.1

PAKTA INTEGRITAS PENYEDIA JASA
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Jabatan
Alamat

:
: Direktur PT/CV……….
:

Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk badan usaha PT/CV
………………., dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa Saya dan
atau Pegawai badan usaha tersebut, TIDAK PERNAH dan atau TIDAK
AKAN PERNAH memberikan sesuatu dalam bentuk apapun juga, baik
kepada Direksi maupun kepada Pegawai PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) ………. sehubungan dengan Pelelangan Pekerjaan …………..
yang kami ikuti ataupun pelaksanaan pekerjaan ………………………
milik PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), bilamana Perusahaan kami
ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan tersebut.
Apabila Saya dan atau badan usaha PT/CV ……………………… atau
pegawainya melanggar jaminan dan atau pernyataan ini, maka Saya dan
atau pelanggarnya bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.
Demikian pernyataan ini, Saya buat dengan kesadaran dan tanpa
paksaan dari siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
……….., ………….…
PT/CV…………..
Materai
Rp. 6.000,Tanggal dan Cap
Perusahaan

(NAMA JELAS)
Jabatan

Lampiran III.7.2

SURAT PERNYATAAN TUNDUK PADA PD 07 TAHUN 2019
Yang bertandatangan di bawah ini ;
Nama
Jabatan
Alamat

:
: Direktur PT/CV……….
:

Dengan ini menyatakan tunduk kepada Peraturan Direksi Nomor PD 07 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), dalam mengikuti proses Pelelangan
Umum/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pekerjaan ………………………….
milik PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

………………., ……………….

PT/CV…………….…..
Materai
Rp. 6.000,Tanggal dan Cap
Perusahaan

(NAMA JELAS)
Jabatan

Lampiran III.7.3

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

PEKERJAAN

(Nama Pekerjaan)

BERITA ACARA PENUTUPAN
PEMASUKAN
DOKUMEN PENAWARAN
NOMOR :
TANGGAL :

Pada hari ini, ……. tanggal ……. bulan …… tahun …….. (………..), sampai dengan
pukul ……. dengan mengambil tempat di ………., kami yang bertandatangan di
bawah ini, Biro Logistik/Panitia Pengadaan dan Penilai Kewajaran Harga ……….
Tahun ………., sesuai Peraturan Direksi/Surat Keputusan General Manager
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor ………. tanggal …….., dengan susunan
keanggotaan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

………………
………………
………………
………………
………………

jabatan
jabatan
jabatan
jabatan
jabatan

………………
………………
………………
………………
………………

Dengan ini menyatakan menutup pemasukan penawaran Pekerjaan
............................................................................................................................. ...........
Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak ... (....) Perusahaan
dari ... (...) perusahaan yang telah mendaftar, yaitu :
1. PT/CV. ……………
2. PT/CV....................
3. PT/CV....................

diwakili oleh……………….
diwakili oleh……………….
diwakili oleh……………….

Lampiran III.8.1

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
........................,..........................

BIRO LOGISTIK / PANITIA PENGADAAN

1.

PT/CV.. ………………..

1.

2.
2.

PT/CV. …………………

3.
3.

Nama
Jabatan

:
:

T. Tangan

:

Nama
Jabatan

:
:

T. Tangan

:

Nama
Jabatan

:
:

T. Tangan

:

………………………………

Nama
Jabatan
T. Tangan

:
:
:

………………………………

Nama
Jabatan
T. Tangan

:
:
:

………………………………

………………………………

………………………………

PT/CV. …………………

4.

5.

PT PELABUHAN INDONESIA IV(Persero)

PEKERJAAN

(Nama Pekerjaan)

BERITA ACARA PEMBUKAAN
PENAWARAN
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini, …………. tanggal ………..bulan ………….. tahun….……… (………..),
dimulai pukul …………. sampai dengan ……… dengan mengambil tempat di
……………….., kami yang bertandatangan di bawah ini, Biro Logistik/Panitia
Pengadaan dan Penilai Kewajaran Harga Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa
……….. Tahun ………..,
sesuai Peraturan Direksi/Surat Keputusan General
Manager PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor ………. tanggal ……..,
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

………………
………………
………………
………………
………………

jabatan
jabatan
jabatan
jabatan
jabatan

………………
………………
………………
………………
………………

Dengan ini menyatakan : Telah menyelenggarakan pembukaan penawaran, yang
dihadiri oleh peserta pelelangan pekerjaan ………………. dan ditandatangani oleh
….. (…..) orang wakil yang ditunjuk dari peserta, dengan prosedur dan hasil sebagai
berikut :
1. Pemasukan dan pembukaan surat penawaran diikuti oleh ……… ( ….. ) rekanan
masing-masing sebagai berikut :
a. PT/CV……………….
b. PT/CV……………….
c. PT/CV……………….
2. Setelah dilakukan pembukaan surat penawaran ternyata …. (……) rekanan
dinyatakan memenuhi syarat keabsahan dan kelengkapan surat penawaran.
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3. Pembukaan surat penawaran dinyatakan sah dan dapat dievaluasi lebih lanjut.
4. Hasil-hasil pembukaan penawaran tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
…………, ……………………..
BIRO LOGISTIK/PANITIA PENGADAAN
Wakil Rekanan

1.

Nama
Jabatan

:
:

1. PT/CV
Tanda tangan : ……………………………
2. PT/CV

2.

3. PT/CV

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….
3.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….
4.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….
5.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….

DAFTAR KELENGKAPAN PENAWARAN …………………………….*
PEKERJAAN ………………………………………………………………………………..

NO

KELENGKAPAN
ADMINISTRASI **

PT/CV ………
………………

NAMA REKANAN
PT/CV ………
PT/CV ………
………………
………………

1

Surat Penawaran

2

Foto Copy Bukti Pelunasan Pajak

3

Neraca Perusahaan dan Laba Rugi

4

Rekening Koran Perusahaan

5

Susunan Pengurus dan Komisaris

6

Pernyataan Tidak Dicekal (Black List)

7

Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen

8

Pernyataan Kesanggupan Diklarifikasi

9

Pakta Integritas

10

Pernyataan Tunduk Pada PD 45 Tahun 2017

11

Pernyataan Bebas Kewajiban Hukum

12

Fotocopy Surat Jaminan Penawaran

13

Dst…… (Disesuaikan dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan)
…………….,……………………….
BIRO LOGISTIK/PANITIA PENGADAAN DAN PENILAI KEWAJARAN HARGA PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA KANTOR ………… TAHUN …………

1.

………………………………………..
(Ketua)

4. ………………………………..
(Anggota)

2.

………………………………………..
(Sekretaris)

5. ………………………………..
(Anggota)

3.

………………………………………..
(Anggota)

Ket.
….* =
….**=

Diisi dengan jenis pelelangan (Umum/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung)
Sesuai jenis pekerjaan dan kebutuhan
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PT PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)

PEKERJAAN

BERITA ACARA EVALUASI
PENAWARAN

(Nama Pekerjaan)

Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini, …………. tanggal ……….. bulan ………….. tahun ……… (………..),
dimulai pukul …………. sampai dengan ……… dengan mengambil tempat di
……………….., kami yang bertandatangan di bawah ini, Biro Logistik/Panitia
Pengadaan dan Penilai Kewajaran Harga Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa
………… Tahun …………, sesuai Peraturan Direksi/Surat Keputusan General Manager
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor ………. tanggal …….., dengan susunan
keanggotaan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

………………
………………
………………
………………
………………

jabatan
jabatan
jabatan
jabatan
jabatan

………………
………………
………………
………………
………………

Telah melakukan evaluasi dokumen penawaran pekerjaan ………….. dengan hasil dan
prosedur sebagai berikut :
A. Pelaksanaan dan Peserta Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung/Penunjukan
Langsung
Pelaksanaan Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung diikuti
oleh ….. (….) perusahaan, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, yaitu :
1. PT/CV……………….
2. PT/CV……………….
3. PT/CV……………….
B. Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Keuangan
1. PT/CV ……………
a. Evaluasi Administrasi
Disebutkan hasil evaluasi administrasi yang menyatakan peserta Memenuhi
Syarat/Tidak Memenuhi Syarat
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b. Evaluasi Keuangan
- MK
= Rp. …………..
- SKK = Rp. …………..
- SKP = ……..…..
- KD
= Rp. …………..

≥ ……. Rp. …….
≥1
≥ ……. Rp. …….

Sesuai persyaratan
kriteria evaluasi

Hasil evaluasi keuangan adalah Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat
c. Evaluasi Teknis
Hasil evaluasi teknis dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat,
karena data teknis yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran
sesuai/tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis yang diminta dalam Dokumen
Pengadaan.
2. PT/CV ……………
a. Evaluasi Administrasi
Disebutkan hasil evaluasi administrasi yang menyatakan peserta Memenuhi
Syarat/Tidak Memenuhi Syarat
b. Evaluasi Keuangan
- MK
= Rp. …………..
- SKK = Rp. …………..
- SKP = ……..…..
- KD
= Rp. …………..

≥ ……. Rp. …….
≥1
≥ ……. Rp. …….

Sesuai persyaratan
kriteria evaluasi

Hasil evaluasi keuangan adalah Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat
c. Evaluasi Teknis
Hasil evaluasi teknis dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat,
karena data teknis yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran
sesuai/tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis yang diminta dalam Dokumen
Pengadaan
3.

dst ……………

Berdasarkan hasil evaluasi, peserta yang dinyatakan lulus adalah :
1. PT/CV……………….
2. PT/CV……………….
3. dst………………..
B. Evaluasi Harga Penawaran
Evaluasi harga penawaran oleh Biro Logistik/Panitia Pengadaan, dimaksudkan
untuk melakukan penelitian terhadap kewajaran harga penawaran dibandingkan
dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE).

Hasil evaluasi harga setelah dilakukan koreksi aritmatik adalah sebagai berikut :

No

Nama
Rekanan

1.
2.
3.

PT/CV ……
PT/CV ……
dst……

Harga
Penawaran
(Rp)

Koreksi Aritmatik
Harga Penawaran
(Rp)

%
Terhadap
OE

Keterangan

Dengan demikian disimpulkan harga penawaran (setelah dilakukan koreksi
aritmatik) yang wajar menurut urutan terendah sebagai berikut :
1. PT/CV. …………………
2. PT/CV. …………………
3. dst……
C. Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, Panitia mengambil kesimpulan dan
merekomendasikan sebagai berikut :
-

Menetapkan rekanan yang paling memenuhi syarat dan menguntungkan
perusahaan, untuk diusulkan sebagai calon pemenang I (Pertama), II (Kedua),
dan III (Ketiga) yaitu :
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
NPWP
Harga Penawaran
Harga Penawaran Terkoreksi
Waktu Pelaksanaan

: PT/CV. ………(Calon Pemenang I)
:
:
:
:
:

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
NPWP
Harga Penawaran
Harga Penawaran Terkoreksi
Waktu Pelaksanaan

: PT/CV. ………(Calon Pemenang II)
:
:
:
:
:

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
NPWP
Harga Penawaran

: PT/CV. ………(Calon Pemenang III)
:
:
:

Harga Penawaran Terkoreksi
Waktu Pelaksanaan

:
:

Untuk memenuhi Peraturan Direksi Nomor PD ………… Tahun ……………
(disesuaikan dengan dasar terbaru), maka kepada calon pemenang akan diadakan
Negosiasi harga penawaran.
Demikian Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran ini dibuat sebagai dokumen
pelelangan.
…………, ……………………..
BIRO LOGISTIK/PANITIA PENGADAAN
1. Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : ……………………………
2. Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….
3. Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….
4. Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….
5. Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

:
:
:
: Penyampaian Pelaksanaan
: Klarifikasi

………………., …………………..

Kepada
PT/CV …………………….

Yth.

PT/CV …………………….
PT/CV …………………….

di

………………
1. Sehubungan
dengan
proses
Pelelangan
Umum/Pemilihan
Langsung/Penunjukan Langsung Prakualifikasi/Pascakualifikasi Pekerjaan
…………………….., dengan ini disampaikan akan dilaksanakan proses klarifikasi
Dokumen Penawaran, yang akan dilaksanakan pada :
Tanggal
Jam
Tempat

: ………………………….
: ………………………….
: ………………………….

2. Terkait butir 1 (satu), kepada perusahaan Saudara diminta untuk :
a. Menyiapkan asli dokumen perusahaan yang sesuai dengan Dokumen
Penawaran.
b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada staf Biro Logistik/Panitia
Pengadaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk memverifikasi asli
dokumen perusahaan dan peralatan;
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannnya diucapkan terima kasih.

SENIOR VICE PRESIDENT OF
PROCUREMENT/KETUA PANITIA
PENGADAAN

………………………………..
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NO
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12

URAIAN
DATA ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Akta pendirian perusahaan dan perubahannya termasuk
perubahan terakhir
TDP
SIUP/SITU/Surat Keterangan Domisili
Kartu NPWP dan Surat Pengukuhan Kena Pajak
IUJK
Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai persyaratan dalam
pengumuman
Bukti laporan pembayaran pajak minimal Tahun ….. (SPT
Tahunan) dan bukti laporan pmbayaran PPh Pasal 21/26, PPh
Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/29, dan PPN (Bulan
April, Mei, dan Juni ……), dan Surat Keterangan Fiskal Tahun
…. (dapat digantikan dengan bukti permohonan penerbitan
SKF/bukti penerimaan Surat Permohonan SKF Tahun ….,
apabila SKF tersebut masih dalam pengurusan)
Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2008), Lingkungan (ISO
14001:2004), dan K3 (OHSAS 18001:2007)
Neraca Perusahaan dan Laporan Laba Rugi Tahun ….. yang
di audit oleh Akuntan Publik yang dilengkapi dengan lembar
opini auditor independen
Asli Print Out saldo seluruh rekening koran selama 3 (tiga)
bulan (April, Mei, dan Juni…..)
Asli kontrak pekerjaan dalam kurun waktu empat tahun
terakhir (2011 – 2015) termasuk Berita Acara Serah Terima
Pertama (BAST-1);
Asli kontrak pekerjaan yang sedang berjalan (on going
project)

KETERANGAN
Asli Dokumen
Asli Dokumen
Asli Dokumen
Asli Dokumen
Asli Dokumen
Asli Dokumen
Asli Dokumen

Asli Dokumen
Asli Dokumen

Asli Dokumen
Asli Dokumen

Asli Dokumen

A. Perusahaan Single Operation
NO
1
2
3
4
5
6
7

8

URAIAN
DATA ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Akta pendirian perusahaan dan perubahannya termasuk
perubahan terakhir
TDP
SIUP/SITU/Surat Keterangan Domisili
Kartu NPWP dan Surat Pengukuhan Kena Pajak
IUJK
Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai persyaratan dalam
pengumuman
Bukti laporan pembayaran pajak …. (SPT Tahunan) dan bukti
laporan pmbayaran PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23 (bila ada
transaksi), PPh Pasal 25/29, dan PPN (Bulan April, Mei, dan
Juni ….), dan Surat Keterangan Fiskal Tahun …. (dapat
digantikan dengan bukti permohonan penerbitan SKF/bukti
penerimaan Surat Permohonan SKF Tahun …., apabila SKF
tersebut masih dalam pengurusan)
Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2008), Lingkungan (ISO
14001:2004), dan K3 (OHSAS 18001:2007)

KETERANGAN
Asli Dokumen
Asli Dokumen
Asli Dokumen
Asli Dokumen
Asli Dokumen
Asli Dokumen
Asli Dokumen

Asli Dokumen

9

10
11

12

Neraca Perusahaan dan Laporan Laba Rugi Tahun …. yang
di audit oleh Akuntan Publik yang dilengkapi dengan lembar
opini auditor independen
Asli Print Out saldo seluruh rekening koran selama 3 (tiga)
bulan (April, Mei, dan Juni ….)
Asli kontrak pekerjaan dalam kurun waktu empat tahun
terakhir (…..– ….) termasuk Berita Acara Serah Terima
Pertama (BAST-1);
Asli kontrak pekerjaan yang sedang berjalan (on going
project)

Asli Dokumen

Asli Dokumen
Asli Dokumen

Asli Dokumen

B. Perusahaan Joint Operation
NO

3

URAIAN
DATA ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Akta perjanjian Joint Operation (JO) yang dibuat di hadapan
Notaris (Akta Notari)
Akta pendirian perusahaan dan perubahannya termasuk
perubahan terakhir
TDP

4

SIUP/SITU/Surat Keterangan Domisili

5

Kartu NPWP dan Surat Pengukuhan Kena Pajak

6

IUJK

7

Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai persyaratan dalam
pengumuman
Bukti laporan pembayaran pajak …. (SPT Tahunan) dan bukti
laporan pmbayaran PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23 (bila ada
transaksi), PPh Pasal 25/29, dan PPN (Bulan April, Mei, dan
Juni 206), dan Surat Keterangan Fiskal Tahun …. (dapat
digantikan dengan bukti permohonan penerbitan SKF/bukti
penerimaan Surat Permohonan SKF Tahun …., apabila SKF
tersebut masih dalam pengurusan)
Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2008), Lingkungan (ISO
14001:2004), dan K3 (OHSAS 18001:2007)
Neraca Perusahaan dan Laporan Laba Rugi Tahun …. yang
di audit oleh Akuntan Publik yang dilengkapi dengan lembar
opini auditor independen
Asli Print Out saldo seluruh rekening koran selama 3 (tiga)
bulan (April, Mei, dan Juni 2016)
Asli kontrak pekerjaan dalam kurun waktu empat tahun
terakhir (…. – ….) termasuk Berita Acara Serah Terima
Pertama (BAST-1);
Asli kontrak pekerjaan yang sedang berjalan (on going
project)

1
2

8

9
10

11
12

13

KETERANGAN
Asli Dokumen
Asli Dokumen (masing-masing
anggota JO)
Asli Dokumen (masing-masing
anggota JO)
Asli Dokumen (masing-masing
anggota JO)
Asli Dokumen (masing-masing
anggota JO)
Asli Dokumen (masing-masing
anggota JO)
Asli Dokumen (masing-masing
anggota JO)
Asli Dokumen (masing-masing
anggota JO)

Asli Dokumen (masing-masing
anggota JO)
Asli Dokumen (masing-masing
anggota JO)
Asli Dokumen (masing-masing
anggota JO)
Asli Dokumen (masing-masing
anggota JO)
Asli Dokumen (masing-masing
anggota JO)

NOTA DINAS
Nomor : ……………………………
Kepada Yth
Dari
Perihal

1.

:
:
:

Direktur/Senior Vice President/General Manager
Kepala Biro Logistik/Ketua Panitia Pengadaan
Laporan
Proses
Pelaksanaan
Pelelangan
Langsung/Penunjukan Langsung

Umum/Pemilihan

Dengan ini kami sampaikan proses pelaksanaan Pelelangan Umum/Pemilihan
Langsung/Penunjukan Langsung Pekerjaan …………………………, sebagai berikut :
a. Nota Dinas Direktur/Senior Vice President/General Manager nomor : …………………...
tanggal …. bulan ……… tahun ………. perihal …………… (dasar pelaksanaan
Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung)
b. Senior Vice President/PMO/Manager …….. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri nomor :
…………………... tanggal …. bulan …. tahun ….
c. Pengumuman Pelelangan Umum/Undangan Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung
nomor : …………………... tanggal …. bulan ……… tahun ……….
 Pelelangan Umum :
sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya …. (….) perusahaan yang
mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan, yaitu :
1). PT/CV …………
2). PT/CV …………
 Pemilihan Langsung :
Biro Logistik/Panitia Pengadaan mengundang ….. (….) perusahaan, yaitu :
1). PT/CV …………
2). PT/CV …………
Perusahaan yang mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan, yaitu :
1). PT/CV …………
2). PT/CV …………
 Penunjukan Langsung
Biro Logistik/Senior Vice President/Manager/Panitia Pengadaan mengundang PT/CV
…………
d. Melalui surat nomor : …………………... tanggal …. bulan …. tahun …. perihal Undangan
Pelaksanaan Aanwijzing (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung/Penunjukan
Langsung) pada hari …. tanggal …. bulan …. tahun …., Biro Logistik mengundang
Peserta Pelelangan, yaitu :
1). PT/CV …………
2). PT/CV …………
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e. Pemasukan Penawaran pada tanggal …. bulan …. tahun …. sampai dengan tanggal ….
bulan …. tahun …., yang diikuti oleh :
1). PT/CV …………
2). PT/CV …………
f. Setelah pemasukan penawaran ditutup sebagaimana waktu yang telah ditetapkan, maka
dilanjutkan dengan Pembukaan Dokumen Penawaran, dengan hasil sebagai berikut :
1). PT/CV …………

: Lengkap/Tidak Lengkap

2). PT/CV …………

: Lengkap/Tidak Lengkap

g. Evaluasi Dokumen Penawaran
Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan dari data Administrasi dan
Teknis yang disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi kemampuan
Keuangan. Adapun hasil Evaluasi Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut :
1). Hasil Evaluasi Administrasi, yaitu :
a). PT/CV ………… dengan ini dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi
Syarat, karena ……………. (beri penjelasan)
b). PT/CV ………… dengan ini dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi
Syarat, karena ……………. (beri penjelasan)
2). Hasil Evaluasi Keuangan, yaitu :
a) PT/CV …………
- MK = Rp. …………..
- SKK = Rp. …………..

≥ ……. Rp. …….

- SKP = ……..…..

≥1

- KD = Rp. …………..

≥ ……. Rp. ……

b) PT/CV …………
- MK = Rp. …………..
- SKK = Rp. …………..

≥ ……. Rp. …….

- SKP = ……..…..

≥1

- KD = Rp. …………..

≥ ……. Rp. ……

3). Hasil Evaluasi Teknis, yaitu :
c) PT/CV ………… dengan ini dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi
Syarat, karena data teknis yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran
sesuai/tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis yang diminta dalam Dokumen
Pengadaan.

b). PT/CV ………… dengan ini dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi
Syarat, karena data teknis yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran
sesuai/tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis yang diminta dalam Dokumen
Pengadaan.
4). Hasil Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Harga, yaitu :
No

Nama
Rekanan

1.

PT/CV ……

2.

PT/CV ……

Harga
Penawaran
(Rp)

Koreksi Aritmatik
Harga Penawaran
(Rp)

%
Terhadap
OE

Keterangan

HPS : Rp. …………………,- (termasuk PPN 10%)
h. Setelah evaluasi penawaran, maka dilanjutkan ke tahap Klarifikasi dan Negosiasi dengan
mengundang PT/CV ………… yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat/Lulus dalam
tahap evaluasi penawaran, melalui surat undangan klarifikasi dan negosiasi nomor :
…………………... tanggal …. bulan …. tahun ….
i.

2.

Sesuai Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi nomor : …………………... tanggal …. bulan
…. tahun …., PT/CV ………… bersedia menurunkan penawarannya sebesar Rp.
…………………,- dari harga penawaran sebesar Rp. …………………,- termasuk PPN
10%, sehingga harga yang disepakati adalah sebesar Rp. …………………,- termasuk
PPN 10% atau …….% terhadap HPS. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ……. (…….)
……. (hari/bulan). Harga dan waktu pelaksanaan tersebut oleh PT/CV ………… dianggap
sudah sangat kompetitif dan tetap bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RKS
serta ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana di uraikan di atas, maka Biro Logistik/Panitia Pengadaan
berkesimpulan dan mengajukan saran sebagai berikut :
a. Kesimpulan
Dari seluruh tahapan proses Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung/Penunjukan
Langsung serta hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Biro Logistik, dapat
disimpulkan bahwa penawaran yang diajukan oleh PT/CV ………… adalah harga yang
wajar dan dapat dipertanggung jawabkan serta menguntungkan perusahaan.
b. Saran
Setelah pelaksanaan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh
calon Pelaksana Pekerjaan, maka Biro Logistik menyarankan :


Nama Perusahaan

:

PT/CV …………



Alamat Perusahaan

:

…………………….



NPWP

:

…………………….



Harga Penawaran

:

Rp. …………………,- (………………. rupiah), termasuk
PPN 10%



Harga
Penawaran :
Terkoreksi

Rp. …………………,- (………………. rupiah), termasuk
PPN 10%



Harga Negosiasi

:

Rp. …………………,- (………………. rupiah), termasuk
PPN 10%



Waktu Pelaksanaan

:

……. (…….) ……. (hari/bulan)

Dapat
ditetapkan
sebagai
pemenang
Pelelangan
Umum/Pemilihan
Langsung/Penunjukan Langsung Pekerjaan ………………………………………………….
3.

Demikian disampaikan sebagai laporan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

……………, …………………….

SENIOR VICE PRESIDENT OF
PROCUREMENT/KETUA PANITIA
PENGADAAN

Tembusan :
1. …………………..
2. …………………..

……………………………

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

:
:
:
: Klarifikasi & Negosiasi

……………,………….. …..……

Yth.

Kepada
PT/CV…………………
di
……………………………….

1. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilaksanakan oleh Biro
Logistik/Panitia Pengadaan dan Penilai Kewajaran Harga Pekerjaan
Pengadaan Barang dan Jasa ………… Tahun …………, terhadap surat
Penawaran Harga Saudara Nomor : …………… tanggal …………., untuk
………… sebesar Rp. ……….. (………….rupiah) termasuk keuntungan
dan PPN 10%, apabila dibandingkan dengan Harga Perhitungan Sendiri
(HPS) dinilai cukup wajar.
2. Berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Nomor PD 45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero),
maka terhadap harga penawaran tersebut di atas akan dilakukan
negosiasi untuk memperoleh barang/jasa yang benar-benar memenuhi
kebutuhan dengan harga yang menguntungkan bagi perusahaan.
3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2, diminta kehadiran Saudara di Kantor
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ………. pada :
Hari/tanggal
Waktu
Tempat

:
:
:

4. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SENIOR VICE PRESIDENT OF
PROCUREMENT/KETUA PANITIA PENGADAAN,

…………………………..
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PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

PEKERJAAN

BERITA ACARA KLARIFIKASI
DAN NEGOSIASI

(Nama Pekerjaan)

Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini, …………. tanggal ……….. bulan ………….. tahun ……… (………..),
dimulai pukul …………. sampai dengan pukul ………, kami yang bertandatangan di
bawah ini :
A. Dari Pihak Biro Logistik/Panitia Pengadaan dan Penilai Kewajaran Harga
Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa ………… Tahun ………… PT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) …………….. :
1.
2.
3.
4.
5.

……………..….
……………..….
……………..….
……………..….
……………..….

jabatan
jabatan
jabatan
jabatan
jabatan

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

B. Dari Pihak Rekanan yaitu ………………………………… : PT/CV ………
1. Berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD
45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di
Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), telah dilakukan klarifikasi dan
negosiasi atas harga penawaran pekerjaan yang diajukan oleh PT/CV ……….
sesuai Surat Penawaran nomor ……… tanggal ……… sebesar ………… (………..
rupiah).
2. Dalam Negosiasi antara kedua belah pihak, PT/CV ……. bersedia menurunkan
penawarannya sebesar Rp………… (………. rupiah), sehingga harga yang
disepakati adalah sebesar Rp………... (………… rupiah). Harga tersebut oleh
PT/CV……….., dianggap sudah sangat kompetitif dan tetap bersedia
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat
Teknik Pekerjaan (RKS), serta ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui.
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Demikian Berita Acara Hasil Negosiasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagai dokumen pelaksanaan pekerjaan.
…………, ……………………..
BIRO LOGISIK/PANITIA PENGADAAN
PT/CV………….

1.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : ……………………………
……………………
2.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….
3.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….
4.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….
5.

Nama
Jabatan

:
:

Tanda tangan : …………………………….

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

:
:
:
:

……………., …………………..

Pengumuman Pemenang

Kepada
Yth.

1. PT/CV. …………………
2. PT/CV. …………………
3. PT/CV. …………………
di
Tempat

1. Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa pemenang
pelelangan umum/pemilihan langsung pekerjaan ........................,
yaitu :
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Harga Penawaran
Harga Negosiasi

: PT/CV ……………….
:
:
:

2. Bagi peserta pelelangan yang akan mengajukan sanggahan diberi
kesempatan selama ..... (........) hari kalender terhitung sejak
diterbitkannya pengumuman ini. Sanggahan ditujukan kepada
Direksi/General Manager dengan terlebih dahulu menyerahkan uang
jaminan sanggahan sebesar minimal sama dengan nilai jaminan
penawaran melalui rekening perusahaan No. Rek. ............... Bank
............... atas nama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau
jaminan penawaran dapat dijadikan sebagai jaminan sanggahan.
3. Demikian disampaikan untuk diketahui dan bagi yang belum dapat
memenangkan pelelangan ini diucapkan terima kasih atas
partisipasinya.
SENIOR VICE PRESIDENT OF PROCUREMENT/
KETUA PANITIA PENGADAAN,

...........................
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PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

PEKERJAAN

(Nama Pekerjaan)

BERITA ACARA BERAKHIRNYA
MASA SANGGAH
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini, …………. tanggal ……….. bulan ………….. tahun ……… (………..),
dengan mengambil tempat ……………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini,
Biro Logistik/Panitia Pengadaan dan Penilai Kewajaran Harga Pekerjaan Pengadaan
Barang dan Jasa ………… Tahun …………, sesuai Peraturan Direksi/Surat
Keputusan General Manager
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor
……….tanggal …….., dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

………………
………………
………………
………………
………………

jabatan
jabatan
jabatan
jabatan
jabatan

………………
………………
………………
………………
………………

Berdasarkan pengumuman pemenang pelelangan umum/pemilihan langsung (*)
pekerjaan ………. Nomor ………………… tanggal ……………, dengan ini dinyatakan
bahwa masa sanggah telah berakhir yaitu selama …(….) hari kalender terhitung
sejak tanggal ……. sampai dengan tanggal …...
Menurut ketentuan yang berlaku dapat diterbitkan Surat Perjanjian/Surat Perintah
Kerja kepada :
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
NPWP
Harga Penawaran
Hasil Negosiasi

: PT/CV ….
:
:
:
:
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Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai
dokumen pelaksanaan pekerjaan.
…………, ……………………..
BIRO LOGISTIK/PANITIA PENGADAAN
1.

Nama
:
Jabatan
:
Tanda tangan : ……………………………

2.

Nama
:
Jabatan
:
Tanda tangan : …………………………….

3.

Nama
:
Jabatan
:
Tanda tangan : …………………………….

4.

Nama
:
Jabatan
:
Tanda tangan : …………………………….

5.

Nama
:
Jabatan
:
Tanda tangan : …………………………….

KEPUTUSAN DIREKSI/GENERAL MANAGER PT PELABUHAN INDONESIA IV
(PERSERO) ………………
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN ……………..…..
PEKERJAAN ………………………………………………………………………….

Membaca

: 1. Surat Penawaran Harga dari PT/CV …………….. nomor
…………….. tanggal ……………..
2. Nota Dinas Biro Logistik/Panitia Pengadaan dan Penilai
Kewajaran Harga Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Cabang …………. kepada Direksi/Senior Manager/General
Manager Nomor ……………………. tanggal …………..
3. Pakta Integritas Penyedia Barang/Jasa PT/CV. ……………
Nomor………… Tanggal …………….

Menimbang

: Bahwa setelah diadakan evaluasi dan negosiasi harga
terhadap rincian rencana anggaran biaya tersebut ternyata
jumlah sebesar Rp…………..,00 (………………rupiah) adalah
penawaran yang dapat diterima dan menguntungkan bagi
perusahaan.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan;
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6.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :
……………….. tentang Pedoman Penundaan Transaksi
Bisnis
Yang Terindikasi Penyimpangan
dan/atau
Kecurangan (disesuaikan dengan dasar terbaru);

7.

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor : ................. tanggal ....................... tentang
Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan
Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (disesuaikan dengan
dasar terbaru);

8.

Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 7 tanggal 1
Desember 1992, tentang Akta Pendirian dan Anggaran
Dasar PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir …………………
(disesuaikan dengan dasar terbaru);

9.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Nomor PD …. Tahun …. tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Cabang/Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan
Indonesia IV (disesuaikan dengan dasar terbaru);

10. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Nomor PD …………… Tahun …………. tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (disesuaikan dengan
dasar terbaru).
Memperhatikan

:

1. Berita Acara Evaluasi Hasil Pelelangan nomor …………..
tanggal …………….
2. Berita Acara Negosiasi Harga nomor …… tanggal ……….
3. Laporan Hasil Pelelangan oleh Biro Logistik/Panitia
Pengadaan melalui surat/nota dinas nomor ….. tanggal ….
perihal ……..
4. Nota Dinas Direksi/Senior Vice President/General Manager
kepada Biro logistik/Panita Pengadaan dan Penilai
Kewajaran Harga Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Nomor …. perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan .…….
(bila diperlukan)

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menetapkan PT/CV …………… dengan alamat Jl …………
sebagai Pemenang Pekerjaan ……………………………..…….
dengan harga sebesar Rp…………..,00 (……………) termasuk
PPN 10 % dan jangka waktu pelaksanaan …….. (……….) hari
kalender ;

KEDUA

:

1. Pemenang Kedua PT/CV…………….… dengan masa waktu
pelaksanaan …….. (……….) hari kalender.
2. Pemenang Ketiga PT/CV ……..…… dengan masa waktu
pelaksanaan …… (……….) hari kalender.

KETIGA

:

Apabila Pemenang I (Pertama) mengundurkan diri, maka
Pemenang II (Kedua) ditetapkan menjadi Calon Pemenang
dengan persyaratan yang sama dengan Pemenang I
(Pertama), selanjutnya Pemenang III (Ketiga) ditetapkan
menjadi Calon Pemenang apabila Pemenang II (Kedua)
mengundurkan diri dengan persyaratan yang sama dengan
Pemenang I (Pertama);

KEEMPAT

:

Menginstruksikan kepada Biro Logistik/Panitia Pengadaan
untuk mengumumkan hasil pelelangan Pekerjaan …………
sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

:
:

DIREKSI/SENIOR VICE PRESIDENT/
GENERAL MANAGER
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) ……..…

……………………..

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
I.

PIHAK PERTAMA
Nama
:
Jabatan
: Direktur/Senior Vice President/General Manager……….
Alamat
:
Dalam hal ini mewakili PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang ………. selaku PEMBERI
PEKERJAAN

II. PIHAK KEDUA
Nama
:
Jabatan
: Senior Vice President of Procurement/Ketua Panitia Pengadaan ……….
Alamat
:
Dalam hal ini mewakili PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang ………. selaku Biro
Logistik/Panitia Pengadaan....
III. PIHAK KETIGA
Nama
:
Jabatan
: Direktur PT/ CV ……….
Alamat
:
Dalam hal ini mewakili PT ......... selaku PELAKSANA PEKERJAAN.
Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan proses pelelangan umum/pemilihan
langsung/penunjukan langsung pekerjaan ………………………. :
a. TIDAK PERNAH melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak menerima atau meminta pemberian dalam
bentuk apapun dari PIHAK KETIGA.
c. Proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, transparan
dan bertanggung jawab.
Apabila ketiga belah pihak di kemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, maka bersedia
menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
……….., ………….…
PIHAK KETIGA
PT/CV……….

PIHAK KEDUA
KEPALA BIRO LOGISTIK
/PANITIA PENGADAAN

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR/SVP/GM

………………………

………………………

………………………

Pakta Integritas ini ditandatangani ketiga pihak setelah selesainya proses pelelangan dan sebelum
penandatanganan kontrak.
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KEPUTUSAN DIREKSI/GENERAL MANAGER PT PELABUHAN INDONESIA IV
(PERSERO)
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN PEKERJAAN (GUNNING)
PEKERJAAN ………………………………………………………………….
DIREKSI/GENERAL MANAGER PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
Membaca

: Pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan …….………….

Menimbang

: 1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Biro Logistik/Panitia
Pengadaan dan Penilai Kewajaran Harga Pekerjaan
Pengadaan Barang dan Jasa PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) Cabang …… tahun …. terhadap surat penawaran
tersebut di atas yang setelah dilakukan negosiasi ternyata
harga sebesar Rp…………..,00 (………………rupiah)
termasuk pajak-pajak adalah penawaran yang dapat
diterima dan menguntungkan bagi perusahaan;
2. Bahwa sampai saat ini tidak ada sanggahan atas
penetapan
pemenang yang telah diumumkan sesuai
pengumuman nomor ………….. tanggal ………. sehingga
dapat segera merealisasi pekerjaan …………………

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :
……………….. tentang Pedoman Penundaan Transaksi
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Bisnis
Yang
Terindikasi
Penyimpangan
dan/atau
Kecurangan (disesuaikan dengan dasar terbaru);
7. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor : ................. tanggal ....................... tentang
Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan
Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (disesuaikan dengan
dasar terbaru);
8. Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 7 tanggal 1
Desember 1992, tentang Akta Pendirian dan Anggaran
Dasar PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir …………………
(disesuaikan dengan dasar terbaru);
9. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Nomor PD …. Tahun …. tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Cabang/Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan
Indonesia IV (disesuaikan dengan dasar terbaru);
10. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Nomor PD …………… Tahun …………. tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (disesuaikan dengan
dasar terbaru);
11. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Nomor ………………….. tanggal ………….. tentang
Penetapan
Pemenang
Pelelangan
Pekerjaan
………………….
MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PERTAMA

:

Kepada PT/CV …………… dengan alamat Jl …………
diberikan Pekerjaan “……………………………..…….”.

KEDUA

:

Harga
pekerjaan
yang
disetujui
adalah
sebesar
Rp…………..,00 (……………) termasuk keuntungan dan
pajak-pajak yang berlaku dengan jangka waktu pelaksanaan
……..
(……….)
hari
kalender
terhitung
sejak
ditandatanganinya Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja.

KETIGA

:

Mewajibkan PT/CV…………… untuk menyiapkan bentuk dan
syarat-syarat kontrak dengan lampiran-lampirannya dengan
berpedoman pada Dokumen Pengadaan dan perubahanperubahannya.

KEEMPAT

:

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat
keputusan ini PT/CV. ……… harus menyiapkan jaminan
pelaksanaan pekerjaan minimal 5% persen dari harga
pekerjaan
yang
disetujui
atau
sebesar
Rp………
(…………………………………………………) yang diterbitkan
oleh Bank Umum Devisa (tidak termasuk Bank Perkreditan
Rakyat atau Asuransi) atau berupa uang tunai/cash dengan
masa berlaku sekurang-kurangnya sejak ditandatanganinya
kontrak/akta perjanjian sampai dengan 14 (empat belas) hari
terhitung sejak dilakukan Serah Terima I (Pertama).

KELIMA

:

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan
surat keputusan ini akan dilakukan Design Concept Meeting
Pekerjaan ………………. (apabila diperlukan).

KEENAM

:

Sebelum dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian/Surat
Perintah Kerja, maka Surat Penawaran PT/CV. ………. dan
Surat Keputusan ini mengikat antara PT/CV. ……… dengan
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

KETUJUH

:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan
diatur dalam Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja.

KEDELAPAN

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Dibuat di
:
Pada tanggal :
DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKSI/SENIOR VICE PRESIDENT
GENERAL MANAGER

……………………..

KOP PERUSAHAAN

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

:
:
:
: Surat Penerimaan
(Letter of Acceptance)

..............., ...........................

Yth.

Kepada
Direktur/SVP........../GM............
di
.......................

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Jabatan
Alamat

: ...........................
: Direktur PT/CV...............
: …………………..

Dalam hal ini karena jabatan tersebut di atas, bertindak untuk dan atas
nama PT/CV..............., Badan Hukum/Usaha Indonesia yang berkedudukan
di ................., dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian sesuai Akta Notaris
Nomor ................. tanggal ................. yang dibuat oleh ...............,S.H.,
Notaris di ..................., selanjutnya disebut Pembuat Pernyataan.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Nomor : .................... tanggal .................... tentang Pemberian Pekerjaan
(Gunning)..................... dengan ini menyatakan menerima dan akan
melaksanakan Pekerjaan ....................... sesuai dengan Rencana Kerja dan
Syarat (RKS) pekerjaan dan perubahannya, serta persyaratan yang
dipersyaratkan dalam Surat Pemberian Pekerjaan (Gunning) dimaksud.
Demikian Surat Penerimaan (Letter of Acceptance) ini dibuat dengan
penuh rasa tanggung jawab dan mengikat sesuai ketentuan Hukum yang
berlaku.
PT/CV.............................
Materai
Rp. 6.000,Tanggal
dan Cap
Perusahaan

(Nama Jelas)
Jabatan
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Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

:
:
:
:

...................., ..............................
... (......) lembar
Permohonan Pelelangan
Umum Oleh Kantor Pusat

Kepada
Yth. Direktur Fasilitas dan Peralatan
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
di Makassar

1.

Bersama ini kami laporkan bahwa berdasarkan RKAP tahun ......., akan
dilaksanakan pekerjaan ............................. di Cabang .......................
dengan pagu anggaran sebesar Rp. .................. (................... rupiah)
yang berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD ......... Tahun .............
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di
Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (disesuaikan dengan
dasar terbaru), merupakan kewenangan Cabang ........ untuk
melaksanakan proses pelelangannya;

2.

Oleh karena ......................... (alasan penyerahan proses pelelangan ke
Kantor Pusat, antara lain keterbatasan SDM, tingkat kerumitan
pekerjaan, pekerjaan dengan tingkat resiko tinggi, dan lain-lain),
dimohon kiranya agar pelelangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh
Kantor Pusat;

3.

Untuk pelaksanaannya, terlampir ........................ (dokumen pendukung,
antara lain RKS, dan lain-lain);

4.

Demikian disampaikan dan atas persetujuannya diucapkan terima
kasih.

GENERAL MANAGER

...................................
Tembusan Yth :
1. Direktur Operasi dan Komersial;
2. Senior Vice President of Procurement.
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SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA
Nomor

PEKERJAAN
DITUJUKAN KEPADA
ALAMAT
BIAYA PEKERJAAN
WAKTU PELAKSANAAN

NO

URAIAN
PEKERJAAN

:

:
:
:
:
:

VOL

………………….. …………….…………………….
PT/CV ………………………………………………
Jl …….……………………………………………….
Rp……………... ( ………….), termasuk PPN 10%.
………………..………... hari kalender.

HARGA SATUAN ( Rp )
Upah

Bahan

JUMLAH ( Rp )
Upah

Bahan

1.
2.
3.
4.
5.
Dst
JUMLAH
PPN 10 %
JUMLAH
DIBULATKAN
Terbilang :
Catatan :
1. Pelaksanaan pekerjaan akan diawasi oleh pengawas yang ditunjuk.
2. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100%
dan dituangkan dalam Berita Acara.
3. Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan denda
sebesar 1 0/00 (satu per mil) per hari keterlambatan dengan maksimal sebesar
10 % (sepuluh perseratus) dari total nilai pekerjaan.
4. Pekerjaan yang tidak termasuk pada uraian tersebut di atas, biayanya tidak
ditanggung oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang …………….
5. Bila dalam uraian pekerjaan di atas terdapat jenis pekerjaan lain yang harus
dikerjakan maka harus mendapat persetujuan tertulis dari PT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) Cabang ................
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6. Spesifikasi teknis yang lebih detail dari uraian pekerjaan di atas (bila
diperlukan) tertera pada lampiran surat perintah pelaksanaan pekerjaan ini.
7. Semua pekerjaan
tersebut di atas, tidak boleh dilimpahkan tanggung
jawabnya kepada pihak lain.
8. Senior
Vice President/General Manager/Manager/Asisten Manager atau
pengawas pekerjaan yang ditunjuk, berhak memberikan koreksi dan petunjuk
dalam pelaksanaan pekerjaan.
9. Apabila hasil pekerjaan tidak memuaskan, Senior Vice President /General
Manager dapat mencabut Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan ini.

……………/. …………….
Yang menerima pekerjaan :
PT/CV….. …………….

(……………………)

Yang memberikan pekerjaan :
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
SENIOR VICE PRESIDENT
/GENERAL MANAGER

(……………………….)

SURAT PERINTAH KERJA (PEKERJAAN KONSTRUKSI)
NOMOR :
TENTANG
PEKERJAAN ……………………………….

Yang bertandatangan di bawah ini :
I. Nama
:
Jabatan :
Alamat
:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero), yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama
:
Jabatan :
Alamat
:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV.........................., yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai
berikut :
1.
2.
3.

Macam Pekerjaan
Syarat-syarat pekerjaan
Harga pekerjaan sebesar

:
:
:

4.

Cara pembayaran

:

Terlampir
Rp……………………(……………………………),
sudah termasuk keuntungan dan PPN 10 %
a. Pembayaran I (pertama) dilakukan sebesar
95% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.
............. (..................), setelah pekerjaan
mencapai fisik 100% dan telah dilakukan
serah terima pertama pekerjaan dibuktikan
dengan adanya Berita Acara.
b. Pembayaran II (kedua) dilakukan sebesar
5% dari nilai kontrak atau sebesar
Rp.
............
(..................),
setelah
terlampauinya masa pemeliharaan dan
telah dilakukan serah terima kedua
pekerjaan dan dibuktikan dengan adanya
Lampiran IV.2

Berita Acara.

5.

Waktu penyelesaian

:

Ditetapkan selama ……. (…………..) hari
kalender, terhitung sejak Surat Perintah
Kerja/SPK ini ditandatangani kedua belah pihak
dengan masa pemeliharaan selama ...
(…………..) hari kalender.

6. Apabila dalam jangka waktu seperti disebut dalam butir 5 (lima) Surat Perintah
Kerja/SPK ini tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK KEDUA dikenakan
sanksi/denda sebesar 1 0/00 (satu permil), untuk setiap hari keterlambatan dan
maksimum 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak yang harus disetorkan
ke PIHAK PERTAMA, dalam hal Ini Kas Kantor Pusat/Cabang PT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero).
7. Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing
bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan keduanya dinyatakan samasama asli, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama untuk
PIHAK PERTAMA dan asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

DIBUAT DI
PADA TANGGAL

: …………………
: …………………

PIHAK KEDUA
PT/CV. ……………….
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKTUR / SENIOR MANAGER / GENERAL
MANAGER

…………………………….

…………………………….

SURAT PERINTAH KERJA (PEKERJAAN JASA
KONSULTANSI/JASA LAINNYA)
NOMOR :
TENTANG
PEKERJAAN ……………………………….

Yang bertandatangan di bawah ini :
I. Nama
:
Jabatan :
Alamat
:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero), yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama
:
Jabatan :
Alamat
:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV.........................., yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut :
1.
2.
3.

Macam Pekerjaan
Syarat-syarat pekerjaan
Harga pekerjaan sebesar

:
:
:

4.

Cara pembayaran

:

Terlampir
Rp……………………(……………………………),
sudah termasuk keuntungan dan PPN 10 %
Berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Kerja
dan Pelaksana Pekerjaan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Untuk Konsultan Pekerjaan Konstruksi, bila
progress fisik 100%, maka pembayaran
maksimal 95%, dan 5% dibayarkan setelah
Mutual Check (MC) 0 yang dibuktikan
dengan Berita Acara.
b. Untuk Konsultan Pekerjaan Non Konstruksi,
bila progress fisik 100%, maka pembayaran
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dapat dilakukan sebesar 100% yang
dibuktikan dengan Berita Acara.
c. Untuk Pekerjaan Jasa Lainnya, bila progress
fisik 100%, maka pembayaran dapat
dilakukan sebesar 100% yang dibuktikan
dengan Berita Acara.
5. Waktu penyelesaian
: Ditetapkan selama ……. (…………..) hari
kalender, terhitung sejak Surat Perintah
Kerja/SPK ini ditandatangani kedua belah pihak
dengan masa pemeliharaan selama ...
(…………..) hari kalender.
6. Apabila dalam jangka waktu seperti disebut dalam butir 5 (lima) Surat Perintah
Kerja/SPK ini tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK KEDUA dikenakan
sanksi/denda sebesar 1 0/00 (satu permil), untuk setiap hari keterlambatan dan
maksimum 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak yang harus disetorkan
ke PIHAK PERTAMA, dalam hal Ini Kas Kantor Pusat/Cabang PT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero).
7. Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing
bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan keduanya dinyatakan samasama asli, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama untuk
PIHAK PERTAMA dan asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

DIBUAT DI
PADA TANGGAL

: …………………
: …………………

PIHAK KEDUA
PT/CV. ……………….
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKTUR / SENIOR VICE PRESIDENT /
GENERAL MANAGER

…………………………….

…………………………….

SURAT PERINTAH KERJA (PENGADAAN BARANG)
NOMOR :
TENTANG
PENGADAAN ……………………………….
Yang bertandatangan di bawah ini :
I. Nama
:
Jabatan :
Alamat
:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero), yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama
:
Jabatan :
Alamat
:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV.........................., yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai
berikut :
1.
2.
3.

Macam Pekerjaan
Syarat-syarat pekerjaan
Harga pekerjaan sebesar

:
:
:

4.

Cara pembayaran

:

5.

Waktu penyelesaian

:

Terlampir
Rp……………………(……………………………),
sudah termasuk keuntungan dan PPN 10 %
Pelaksanaan pembayaran dilakukan sekaligus
100% dari nilai kontrak atau sebesar
Rp................. (.........................), setelah barang
diterima di Kantor Pusat/Cabang PT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) jalan …......................,
dan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang
dibuktikan dengan adanya Berita Acara
Pemeriksaan.
Ditetapkan selama …….. (…………..) hari
kalender, terhitung sejak Surat Perintah
Kerja/SPK ini ditandatangani kedua belah pihak.
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6. Apabila dalam jangka waktu seperti disebut dalam butir 5 Surat Perintah
Kerja/SPK ini tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK KEDUA dikenakan
sanksi/denda sebesar 1 0/00 (satu permil), untuk setiap hari keterlambatan dan
maksimum 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak, yang harus disetorkan
ke PIHAK PERTAMA, dalam hal ini Kas Kantor Pusat/Cabang ……………
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai
Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan keduanya dinyatakan sama-sama asli, serta
mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama untuk PIHAK PERTAMA dan
asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

DIBUAT DI
PADA TANGGAL

: ……………….
: ……………….

PIHAK KEDUA
PT/CV. ……………….
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKTUR/GENERAL MANAGER/SENIOR
VICE PRESIDENT

…………………………….

…………………………….

SURAT PERJANJIAN (PEKERJAAN KONSTRUKSI)
Nomor :
PEKERJAAN ………………………………….

Yang bertandatangan dibawah ini :
I. Nama
:
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero), yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama
:
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ………………………………,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk
mengadakan perjanjian pemborongan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai
berikut :
Pasal 1
MACAM/LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
pekerjaan ………………………, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari
PIHAK PERTAMA, serta mengikatkan diri sebagai Kontraktor, untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut sesuai dengan dasar-dasar pada Pasal 2.
Pasal 2
DASAR-DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
(1) Pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan
petunjuk-petunjuk lisan/tertulis dari PIHAK PERTAMA menurut dasar-dasar
pekerjaan sebagai berikut :

Lampiran IV.5

a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
b. Nota Dinas Direksi/General Manager kepada Panitia Pengadaan Nomor
………….. tanggal …………….. perihal Pekerjaan ……………..………….;
c. Surat penawaran harga dari PT ………………………… Nomor ……………
tanggal .....................;
d. Berita Acara Evaluasi Penawaran pekerjaan …………………………. Nomor
…………... tanggal ………..;
e. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga pekerjaan ……………………..
Nomor …………...tanggal ……………….;
f. Keputusan Direksi tentang Penetapan Pemenang Nomor …………….
tanggal …………….
g. Keputusan Direksi tentang Pemberian Pekerjaan (Gunning) Nomor
……………….. tanggal……………………..
(2) Dasar pelaksanaan pekerjaan pada Pasal 2 ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan satu sama lain dan mengikat serta merupakan lampiran
perjanjian ini.
Pasal 3
HARGA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN
(1) Harga pekerjaan/kontrak dari pekerjaan yang disebutkan pada Pasal 1 adalah
sebesar Rp...................... (......................), termasuk Pajak-Pajak, yang akan
dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan angsuran (termijn)
berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Pelaksana Pekerjaan
dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Persentase Angsuran (termijn) harus minimal 5% lebih kecil dari progress fisik
pekerjaan.
b) Progress fisik 100%, maka pembayaran maksimal 95% yang dibuktikan
dengan Berita Acara.
c) Persentase 5% dapat dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan
yang dibuktikan dengan Berita Acara.
(2) Harga kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian adalah harga yang tetap
(fixed price).

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAAN
(1) Jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pengadaan/pekerjaan pada Pasal 1
adalah ..... (................) hari kalender, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya
Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) nomor ............
tanggal .................... tentang Pemberian Pekerjaan (Gunning), dan PIHAK
KEDUA harus menyelesaikan seluruh pekerjaannya dan melakukan serah terima
pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal ................................
(2) Masa pemeliharaan ditetapkan selama ........ (.............) hari kalender terhitung
sejak dilakukannya serah terima pertama pekerjaan menurut Berita Acara.
Selama jangka waktu pemeliharaan, apabila terdapat kerusakan/kekurangankekurangan yang merupakan ketidaksempunaan hasil pekerjaan sebagai akibat
kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus segera melakukan
perbaikan/penyempurnaan dengan biaya menjadi beban PIHAK KEDUA.
Pasal 5
DENDA DAN SANKSI
(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu
sesuai yang telah ditentukan pada Pasal 4 ayat (1), maka PIHAK KEDUA
dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 07 Tahun
2019 Bab V Pasal 60, yang harus disetorkan ke PIHAK PERTAMA atau
dipotong/dikurangi pada saat pembayaran.
(2) Denda tersebut di atas tidak dikenakan jika keterlambatan itu disebabkan karena
Force Majeure.
(3) Secara sepihak PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian apabila :
a. PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah
diberikan sebanyak tiga kali secara tertulis untuk segera mengembalikan
keadaan sesuai isi perjanjian.
b. PIHAK KEDUA dengan nyata dalam melaksanakan pekerjaannya telah
menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada PIHAK KETIGA seperti tersebut
pada Pasal 7 ayat (1) tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
c. PIHAK PERTAMA berkeyakinan bahwa PIHAK KEDUA secara nyata tidak
mampu dan tidak beritikad baik untuk melaksanakan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam perjanjian.

(4) Semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, karena
pembatalan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
Pasal 6
FORCE MAJEURE
(1) Yang dimaksud dengan force majeure ialah hal-hal yang menghambat jalannya
pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi oleh siapapun juga. Yang
termasuk force majeure adalah pemogokan, gempa bumi, banjir, sabotase, huruhara akibat politik, tindakan pemerintah dalam bidang moneter pada umumnya,
sehingga PIHAK KEDUA tidak mampu melanjutkan pekerjaannya.
(2) Bila terjadi force majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan bukti-bukti yang sah dari Pemerintah
Daerah setempat atau instansi yang berwenang dan harus diajukan sebagai
alasan keterlambatan dalam batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
setelah berakhirnya force majeure dan harus disetujui oleh kedua belah pihak.
Pasal 7
PENYERAHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KETIGA
(1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini dan mencabut tugas serta
kewajiban PIHAK KEDUA apabila ternyata PIHAK KEDUA telah menyerahkan
atau melimpahkan seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA.
(2) PIHAK KEDUA dapat menyerahkan sebagian dari pekerjaannya kepada PIHAK
KETIGA apabila untuk maksud tersebut telah diajukan permohonan dan diberikan
persetujuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 8
PENGAWASAN PEKERJAAN
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk dan ditetapkan secara tertulis oleh
PIHAK PERTAMA.
(2) Untuk kelancaran pengawasan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA, maka
pelaksanaan pekerjaan sehari-hari oleh PIHAK KEDUA dapat diwakili oleh
seseorang atau beberapa orang yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA
secara tertulis.

Pasal 9
LAPORAN DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN
(1) PIHAK KEDUA diharuskan membuat dan menandatangani laporan harian
tentang pekerjaan yang dilaksanakan, membuat laporan kemajuan fisik mingguan
dan laporan bulanan, selanjutnya dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA sampai
dengan selesainya pekerjaan.
(2) Semua perintah-perintah secara tertulis dari PIHAK PERTAMA tentang adanya
kelalaian-kelalaian dan atau keterlambatan di dalam pelaksanaan pekerjaan
harus dicatat dan dicantumkan oleh PIHAK KEDUA pada formulir laporan yang
bentuknya ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Sesuai dengan tahapan angsuran pembayaran yang ditetapkan pada Pasal 3
diwajibkan kepada PIHAK KEDUA untuk setiap tahap angsuran tersebut,
membuat dan menyerahkan laporan prestasi kerja, yang disertai foto-foto dari
bagian-bagian yang dilaksanakan.
Pasal 10
PEMBAGIAN HALAMAN UNTUK BEKERJA
Sebelum PIHAK KEDUA mulai melaksanakan pekerjaan, diharuskan terlebih dahulu
memberitahukan atau melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai rencana
pelaksanaan dan atau pembagian halaman untuk tempat kerja, tempat pengawas
lapangan dan lain sebagainya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan
tertib.
Pasal 11
TEMPAT, GUDANG, DAN KEAMANAN
(1) PIHAK KEDUA harus membuat ruangan untuk pengawas secukupnya yang
dapat dikunci dengan baik dan dilengkapi dengan peralatan kerja untuk
administrasi pengawasan pekerjaan.
(2) PIHAK KEDUA harus membuat gudang untuk menyimpan bahan dan barangbarang atau alat-alat lainnya dan kantor pelaksana.
(3) Keamanan terhadap bahan, barang, peralatan dan lain sebagainya menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

(4) Selama pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA harus memelihara kebersihan,
menjaga kesehatan lingkungan dan menjamin keselamatan kerja.
Pasal 12
PEKERJAAN TAMBAH/KURANG
(1) Penyimpangan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau
pengurangan pekerjaan, dikerjakan setelah mendapat perintah dan izin tertulis
dari PIHAK PERTAMA yang dengan jelas menyebutkan jenis dan perincian
pekerjaan.
(2) Perhitungan biaya untuk penambahan dan atau pengurangan pekerjaan
dilakukan atas dasar satuan harga seperti tercantum dalam kontrak semula.
Pasal 13
BEA METERAI/PAJAK
(1) Bea meterai untuk perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK
KEDUA.
(2) Pajak-pajak yang mungkin ada/timbul setelah dibuat/ditandatangani perjanjian ini
menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
(3) Biaya penggandaan dokumen kontrak dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 14
PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan yang dari/atau oleh karena Perjanjian ini baik itu
selama proses Pengawasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perselisihanperselisihan atau suatu perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK mengenai
hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut Perjanjian ini, maka akan
diselesaikan secara musyawarah yang dibuktikan dengan suatu Berita Acara.
(2) Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah sebagaiman
disebutkan pada ayat 1 pasal ini, setiap sengketa akan diselesaikan secara final
melalui Arbitrase berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Indonesia (Peraturan
BANI) yang berlaku pada saat dimulainya Arbitrase (kecuali apabila dinyatakan
sebaliknya dalam pasal ini) oleh tiga arbiter (Majelis).

Pasal 15
HAL-HAL LAIN
(1) Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana yang
disebutkan di bawah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai Rp
6.000,00 (enam ribu rupiah), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama. Perjanjian asli pertama untuk PIHAK PERTAMA dan perjanjian asli
kedua untuk PIHAK KEDUA.
(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh
kedua belah pihak, serta perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian
tambahan atau Addendum yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian
ini.
Ditetapkan di
Pada tanggal
PIHAK KEDUA
PT……………………………
DIREKTUR

: …………………
: …………………

PIHAK PERTAMA
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKTUR/SENIOR VICE PRESIDENT/
GENERAL MANAGER,

……………………………….
…………………….

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG
Nomor :
PEKERJAAN ………………………………….

Yang bertandatangan di bawah ini :
I. Nama
:
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero), yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama
:
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV………………………………,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk
mengadakan perjanjian pengadaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai
berikut di bawah ini :
Pasal 1
MACAM/LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan pengadaan ……………………………..
kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK
PERTAMA, serta mengikatkan diri sebagai Kontraktor, untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut sesuai dengan dasar-dasar pada Pasal 2 Pelaksanaan
Pekerjaan.
Pasal 2
DASAR-DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
(1) Pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan
petunjuk-petunjuk lisan/tertulis dari PIHAK PERTAMA menurut dasar-dasar
pekerjaan sebagai berikut :
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a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
b. Nota Dinas Direksi/General Manager kepada Biro Logistik/Panitia
Pengadaan Nomor ………….. tanggal …………….. perihal Pekerjaan
…………….;
c. Surat penawaran harga dari PT/CV ……… Nomor ……… tanggal ................;
d. Berita Acara Evaluasi Penawaran pekerjaan …..………… Nomor …..……...
tanggal ………….;
e. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga pekerjaan ……………………..
Nomor …………...tanggal ……………….;
f. Keputusan Direksi tentang Penetapan Pemenang Nomor …………….
tanggal …………….
g. Keputusan Direksi tentang Pemberian Pekerjaan (Gunning) Nomor …………
tanggal……………………..
(2) Dasar pelaksanaan pekerjaan pada Pasal 2 ayat 1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan satu sama lain dan mengikat serta merupakan lampiran
perjanjian ini.
Pasal 3
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN
1) Harga kontrak pengadaan pada Pasal 1 adalah sebesar Rp......................
(......................), termasuk Pajak-Pajak. Pelaksanaan pembayaran dilakukan
sekaligus
sebesar
100%
dari
nilai
kontrak
atau
sebesar
Rp.
..................(......................), apabila barang telah tiba di Kantor Pusat/Cabang
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa
Barang PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang dibuktikan dengan adanya
Berita Acara Pemeriksaan.
2) Harga kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian adalah harga yang tetap
(fixed price).
Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAAN
1) Jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pengadaan/pekerjaan pada Pasal 1
tersebut di atas selambat-lambatnya ..... (...............) hari kalender, terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) nomor ............ tanggal .................... tentang Pemberian Pekerjaan
(Gunning), dan PIHAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh pekerjaannya dan
melakukan serah terima pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal .................

2) Masa pemeliharaan ditetapkan selama .... (.............) hari kalender terhitung sejak
dilakukannya serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara. Selama masa
pemeliharaan, apabila terdapat kerusakan/kekurangan-kekurangan yang
merupakan ketidaksempurnaan produksi barang dimaksud, maka PIHAK
KEDUA harus segera melakukan perbaikan/penyempurnaan dengan biaya
menjadi beban PIHAK KEDUA.
Pasal 5
DENDA DAN SANKSI
1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat
waktu sesuai yang telah ditentukan pada Pasal 4 ayat 1), maka PIHAK KEDUA
dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 07 Bab V
Pasal 60, yang harus disetorkan ke PIHAK PERTAMA atau dipotong/ dikurangi
pada saat pembayaran.
2) Denda tersebut di atas tidak dikenakan jika keterlambatan itu disebabkan karena
Force Majeure.
3) Secara sepihak PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian apabila :
a. PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah
diberikan sebanyak tiga kali secara tertulis untuk segera mengembalikan
keadaan sesuai isi perjanjian.
b. PIHAK KEDUA dengan nyata dalam melaksanakan pekerjaannya telah
menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada PIHAK KETIGA seperti tersebut
pada Pasal 7 ayat 1) tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
c. PIHAK PERTAMA berkeyakinan bahwa PIHAK KEDUA secara nyata tidak
mampu dan tidak beritikad baik untuk melaksanakan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam perjanjian.
4) Semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA,
karena pembatalan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
Pasal 6
FORCE MAJEURE
1) Yang dimaksud dengan force majeure ialah hal-hal yang menghambat jalannya
pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi oleh siapapun juga. Yang

termasuk force majeure adalah pemogokan, gempa bumi, banjir, sabotase, huruhara akibat politik, tindakan pemerintah dalam bidang moneter pada umumnya,
sehingga PIHAK KEDUA tidak mampu melanjutkan pekerjaannya.
2) Bila terjadi force majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan bukti-bukti yang sah dari Pemerintah
Daerah setempat atau instansi yang berwenang dan harus diajukan sebagai
alasan keterlambatan dalam batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
setelah berakhirnya force majeure dan harus disetujui oleh kedua belah pihak.
Pasal 7
PENYERAHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KETIGA
1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini dan mencabut tugas serta
hak dan kewajiban PIHAK KEDUA apabila ternyata PIHAK KEDUA telah
menyerahkan atau memborongkan seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA.
2) PIHAK KEDUA dapat menyerahkan sebagian dari pekerjaannya kepada PIHAK
KETIGA apabila untuk maksud tersebut telah diajukan permohonan dan diberikan
persetujuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 8
BEA MATERAI/PAJAK
1) Bea materai untuk pekerjaan ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK
KEDUA.
2) Pajak-pajak yang mungkin ada/timbul setelah dibuat/ditandatangani perjanjian ini
menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
3) Biaya penggandaan dokumen kontrak dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 9
PERSELISIHAN
1) Apabila terjadi perselisihan yang dari/atau oleh karena Perjanjian ini baik itu
selama proses Pengawasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perselisihanperselisihan atau suatu perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK mengenai
hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut Perjanjian ini, maka akan
diselesaikan secara musyawarah yang dibuktikan dengan suatu Berita Acara.

2) Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah sebagaiman
disebutkan pada ayat 1 pasal ini, setiap sengketa akan diselesaikan secara final
melalui Arbitrase berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Indonesia (Peraturan
BANI) yang berlaku pada saat dimulainya Arbitrase (kecuali apabila dinyatakan
sebaliknya dalam pasal ini) oleh tiga arbiter (Majelis).

Pasal 10
HAL-HAL LAIN
1) Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana yang
disebutkan di bawah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai Rp
6.000,00 (enam ribu rupiah), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama. Perjanjian asli pertama untuk PIHAK PERTAMA dan perjanjian asli
kedua untuk PIHAK KEDUA.
2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh
kedua belah pihak, serta perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian
tambahan atau Addendum yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian
ini.
Ditetapkan di
Pada tanggal

: …………………
: …………………

PIHAK KEDUA
PT ……………………………
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKTUR/SENIOR VICE PRESIDENT/
GENERAL MANAGER,

…………………….

……………………………….

SURAT PERJANJIAN
(PEKERJAAN JASA KONSULTANSI/JASA LAINNYA)
Nomor :
PEKERJAAN ……………………………………………….
Yang bertandatangan di bawah ini :
I.

Nama
Jabatan
Alamat

:
:
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero), untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II

Nama
Jabatan
Alamat

:
: Direktur PT/CV ..……………
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV …………………., untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan yang diatur dalam pasal-pasal
sebagai berikut :

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
pekerjaan ……………………….. dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari
PIHAK PERTAMA, serta mengikatkan diri sebagai Konsultan untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut sesuai dengan dasar-dasar pada Pasal 2.

Pasal 2
DASAR-DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
(1)

Pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan
dasar-dasar pekerjaan sebagai berikut :
a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
b. Nota Dinas Direksi/General Manager kepada Biro Logistik/Panitia Pengadaan
Nomor ………….. tanggal …………….. perihal Pekerjaan …………….;
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c. Surat penawaran harga dari PT/CV ………………………… Nomor
…………… tanggal .....................;
d. Berita Acara Evaluasi Penawaran pekerjaan …………………………. Nomor
………………………………. tanggal ………..;
e. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga pekerjaan ……………………..
Nomor ………………….tanggal ……………….;
f. Keputusan Direksi tentang Penetapan Pemenang Nomor……………. tanggal
…………….
g. Keputusan Direksi tentang Pemberian Pekerjaan (Gunning) Nomor
………………..tanggal……………………..
(2)

Dasar pelaksanaan pekerjaan pada pasal 2 ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan satu sama lain dan mengikat serta merupakan lampiran Surat
Perjanjian ini.

Pasal 3
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN
(1)

Harga pekerjaan yang disebutkan pada Pasal 1 adalah sebesar Rp…………,00
(……………………….. rupiah) termasuk di dalamnya Pajak-Pajak yang akan
dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, berdasarkan
kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ketentuan
sebagai berikut : :
a. Untuk Konsultan Pekerjaan Konstruksi, bila progress fisik 100%, maka
pembayaran maksimal 95%, dan 5% dibayarkan setelah Mutual Check (MC)
0 yang dibuktikan dengan Berita Acara.
b. Untuk Konsultan Pekerjaan Non Konstruksi, bila progress fisik 100%, maka
pembayaran dapat dilakukan sebesar 100% yang dibuktikan dengan Berita
Acara.
c. Untuk Pekerjaan Jasa Lainnya, bila progress fisik 100%, maka pembayaran
dapat dilakukan sebesar 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara.

(2)

Harga kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian adalah harga yang tetap
(Fixed Price).

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
(1)

Jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan tesebut pada Pasal 1
adalah …… (………………….) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya
Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan Nomor ……………………. tanggal

………………. dengan demikian PIHAK KEDUA
selambat-lambatnya pada tanggal …………………..

harus

menyelesaikan

(2)

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dan atau
Serah terima Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan tepat pada waktu yang telah
ditetapkan pada Pasal 4 ayat (1), maka PIHAK KEDUA dikenakan denda
sebesar 1 0/00 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 10
% (sepuluh perseratus) dari harga kontrak pekerjaan yang harus disetorkan ke
PIHAK PERTAMA.

(3)

Denda tersebut di atas tidak dikenakan jika keterlambatan itu disebabkan
karena Force Majeure.

(4)

Secara sepihak PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian apabila :
a. PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah
diberikan sebanyak tiga kali secara tertulis untuk segera mengembalikan
keadaan sesuai perjanjian;
b. PIHAK KEDUA dengan nyata dalam melaksanakan pekerjaannya telah
menyerahkan, menjual atau memborongkan seluruh pekerjaannya kepada
PIHAK KETIGA seperti tersebut pada pasal 7 ayat (1) ;
c. PIHAK PERTAMA berkeyakinan bahwa PIHAK KEDUA lalai dalam
melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

(5)

Semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA,
maupun kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul karena pembatalan tersebut
sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5
FORCE MAJEURE
(1)

Yang dimaksud Force Majeure adalah hal-hal yang menghambat jalannya
pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi oleh siapapun juga. Yang
termasuk dalam Force Majeure adalah pemogokan, banjir, sabotase, huru-hara
akibat politik, tindakan pemerintah dalam bidang moneter pada umumnya
sehingga PIHAK KEDUA tidak mampu melanjutkan pekerjaan.

(2)

Bila terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan bukti-bukti yang sah dari
Pemerintah Daerah setempat atau instansi yang berwenang dan harus
disampaikan sebagai alasan kelambatan dalam batas waktu selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya Force Majeure dan harus
disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
PENYERAHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KETIGA
(1)

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini dan mencabut tugas
serta hak dan kewajiban PIHAK KEDUA apabila ternyata PIHAK KEDUA
telah menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada PIHAK KETIGA.

(2)

PIHAK KEDUA dapat menyerahkan sebagian dari pekerjaan kepada PIHAK
KETIGA apabila untuk maksud tersebut telah diajukan permohonan dan
diberikan persetujuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

(3)

Selain pembatalan perjanjian, PIHAK KEDUA dapat dimasukkan dalam Daftar
Hitam (Black List) dan tidak diperkenankan mengikuti proses pengadaan
barang dan jasa di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA selama 2 (dua) tahun.

Pasal 7
PEKERJAAN TAMBAH/KURANG
(1)

Penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan
atau pengurangan pekerjaan, dilakukan setelah mendapat perintah dan izin
tertulis dari PIHAK PERTAMA yang dengan jelas menyebutkan jenis dan
perincian pekerjaan.

(2)

Perhitungan biaya untuk penambahan dan atau pengurangan pekerjaan
dilakukan atas dasar satuan harga seperti tercantum dalam perjanjian ini.

Pasal 8
BEA METERAI/PAJAK
(1)
(2)

Bea Materai untuk perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK
KEDUA.
Pajak-pajak yang mungkin ada/timbul setelah dibuat/ditandatanganinya
perjanjian ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PERSELISIHAN
(1)

Apabila terjadi perselisihan yang dari/atau oleh karena Perjanjian ini baik itu
selama proses Pengawasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
perselisihan-perselisihan atau suatu perbedaan pendapat di antara PARA
PIHAK mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut

Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah yang dibuktikan
dengan suatu Berita Acara.
(2)

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah sebagaimana
disebutkan pada ayat 1 pasal ini, setiap sengketa akan diselesaikan secara
final melalui Arbitrase berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Indonesia
(Peraturan BANI) yang berlaku pada saat dimulainya Arbitrase (kecuali
apabila dinyatakan sebaliknya dalam pasal ini) oleh tiga arbiter (Majelis).

Pasal 12
HAL-HAL LAIN
(1)

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai
Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama. Perjanjian asli Pertama untuk PIHAK PERTAMA dan
perjanjian asli Kedua untuk PIHAK KEDUA.

(2)

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini,dan dipandang perlu
oleh kedua belah pihak untuk dilakukan perubahan, maka perubahanperubahan tersebut akan diatur dalam Perjanjian Tambahan atau Addendum
yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: …………………..
: …………………..

_______________________________________________

PIHAK KEDUA
PT ……………………………
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKTUR/SENIOR VICE PRESIDENT/
GENERAL MANAGER,

…………………….

……………………………….

SURAT PERJANJIAN TAMBAH KURANG (ADDENDUM)
Nomor :

PEKERJAAN

: ……………………………………………….

DASAR

: SURAT PERJANJIAN ………………………..
NOMOR : ………………. TANGGAL ……………….

Yang bertandatangan di bawah ini :
I.

Nama
Jabatan
Alamat

:
:
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero), untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II

Nama
Jabatan
Alamat

:
: Direktur PT/CV ..……………
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV …………………., untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Tambahan (Addendum) atas Perjanjian ................... Nomor
................. tanggal ......................, yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud perjanjian tambahan ini adalah untuk merubah item, volume, harga dan
jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan lama, menjadi item, volume, harga dan jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan baru.
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Pasal 2
DASAR-DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai petunjuk
lisan/tertulis dari PIHAK PERTAMA menurut dasar-dasar pekerjaan sebagai
berikut :
a.
b.
c.
d.
e.

Keputusan Direksi Nomor : ……………………tanggal …………………………..
Surat Perjanjian Nomor …………….tanggal……………………..
Rekomendasi BKI ………. tanggal……………(khusus untuk pekerjaan kapal)
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah/Kurang Nomor …..........................
tanggal ……………………..
Surat PT/CV ……………… Nomor …………….. tanggal ……………. perihal
Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 3
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN
Harga pekerjaan dalam Perjanjian Induk adalah sebesar Rp ………………….......…
(…………………………… rupiah), dirubah dan disesuaikan menjadi sebagai berikut :
Harga pekerjaan tambahan

Rp …..…………………

Total Harga menjadi sebesar

Rp…..…………………

Harga pekerjaan kurang

Rp…..…………………

Harga seluruhnya menjadi sebesar

Rp…..……………….

Telah dibayarkan angsuran pertama sebesar

Rp…..……………….

Sehingga sisa biaya yang belum dibayarkan sebesar Rp…..……………….
Cara pembayaran selanjutnya diatur sebagai berikut :
a. Pembayaran Kedua
Rp …………………………….
Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp ………..
(………………. rupiah) atau 20 % dari harga
pekerjaan akan dibayarkan setelah prestasi
pekerjaan mencapai 25 % dari seluruh pekerjaan

menurut Berita Acara (Sesuai Surat Perjanjian ………
Nomor ….…….. tanggal ………
b. Pembayaran Ketiga :
Rp …………………………….
Angsuran kedua sebesar Rp ……….....……
(……………………………… rupiah) atau sebesar
30 % dari harga pekerjaan (Surat Perjanjian Tambah
Kurang) yang akan dibayarkan setelah prestasi
pekerjaan mencapai 55 % menurut Berita Acara dan
dibuatkan Berita Acara (Sesuai Surat Perjanjian
……… Nomor ….…….. tanggal ……….
c. Pembayaran Keempat :
Angsuran ketiga sebesar Rp ………… ( ……… Rp …………………………….
rupiah) atau 45 % dari harga pekerjaan (Surat
Perjanjian Tambah Kurang) yang akan dibayarkan
setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% menurut
Berita Acara dan dibuatkan Berita Acara Serah
Terima Pertama (serah terima pertama).
d. Pembayaran Kelima :
Angsuran keempat sebesar Rp ………… ( ………
rupiah) atau 5 % dari harga pekerjaan (Surat
Perjanjian Tambah Kurang) akan dibayarkan setelah
selesainya masa pemeliharaan dan dibuatkan Berita
Acara Serah Terima Kedua (serah terima kedua)

JUMLAH : Rp …………………………….

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
PIHAK PERTAMA memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada
PIHAK KEDUA selama …… (….....) hari kalender terhitung sejak berakhirnya waktu
penyelesaian pekerjaan sesuai yang tercantum pada Surat Perjanjian Nomor
………….. tanggal ………., atau selambat-lambatnya berakhir pada tanggal …………

Pasal 5
KETENTUAN LAIN
Ketentuan-ketentuan lain sesuai Surat Perjanjian Nomor ………..… tanggal………..,
dinyatakan masih tetap mengikat selama tidak bertentangan dengan Surat Perjanjian
Tambah Kurang (Addendum) ini.

Pasal 6
HAL-HAL LAIN
1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai enam ribu
rupiah dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian
asli pertama untuk PIHAK PERTAMA dan perjanjian asli kedua untuk PIHAK
KEDUA.
2. Segala sesuatu yang belum dIatur dalam perjanjian ini, dan dipandang perlu oleh
kedua belah pihak untuk dilakukan perubahan maka perubahan-perubahan
tersebut akan diatur dalam Perjanjian Tambahan atau Addendum yang mengikat
dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Ditetapkan di
: ………………….
Pada tanggal
: ………………….
____________________________________

PIHAK KEDUA
PT/CV ………….........
DIREKTUR

……………………..

PIHAK PERTAMA
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DIREKTUR/ SENIOR VICE PRESIDENT/
GENERAL MANAGER

……………………………

AKTA PERJANJIAN (PEKERJAAN KONSTRUKSI)
ANTARA
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DENGAN
PT. ....................................
TENTANG
PEKERJAAN .......................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor :
Nomor :
Pada hari ini, ........... tanggal ........ bulan......tahun .................. (..-..-.... bertempat di .......,
yang bertandatangan di bawah ini :
I.

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO), Badan Usaha Milik Negara,
berkedudukan di Makassar, Jalan Soekarno Nomor 1, didirikan berdasarkan Akta
Pendirian dan Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Notaris Imas Fatimah,
Sarjana Hukum, Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Akta Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Nomor 8 tanggal 31 Juli
2012, dalam hal ini diwakili oleh ........................., selaku Direktur / General Manager,
yang diangkat berdasarkan Keputusan .......................... tanggal ............. tentang
..................................., dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II.

PT ........................., Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di ....., Jalan ........, yang
didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan Akta Nomor
...., tanggal ......., yang dibuat oleh ......., Sarjana Hukum, Notaris di ......, yang dalam
hal ini diwakili oleh ...................., selaku ....... sesuai surat ....... tanggal .....................,
dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT ................................,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- atau secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Pengadaan ............................. dengan rincian sebagai berikut :
a.

bahwa PIHAK PERTAMA selaku pengelola Pelabuhan ......... melaksanakan kegiatan,
antara lain, memberikan pelayanan......, perlu mengadakan masing-masing
alat/barang..... dimaksud, dengan mengadakan :
1. ......
2. ..... dst
Lampiran IV.9.1

b.

bahwa pengadaan ………... dimaksud, dilakukan dengan cara pelelangan
umum/pemilihan langsung/penunjukan langsung setelah adanya persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan melalui persetujuan RKAP tahun ...... dengan
sumber dana Investasi ........;

c.

bahwa setelah melalui proses sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, PIHAK
KEDUA terpilih sebagai pemenang pelelangan;

d.

bahwa pelaksanaan pengadaan ............ dimaksud seperti tersebut pada butir a di atas,
dituangkan dalam Akta Perjanjian ini.

Adapun ketentuan dan syarat Perjanjian ini, diatur sebagaimana tertuang dalam pasalpasal di bawah ini, dengan Pengertian Umum sebagai berikut :
PASAL 1
DASAR PERJANJIAN
a.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

b.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

c.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

d.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

e.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan
Indonesia IV;

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

i.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ……………….. tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor ……………….. tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa Badan Usaha Milik Negara (disesuaikan dengan dasar terbaru).

j.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ……………….. tentang Pedoman
Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan
(disesuaikan dengan dasar terbaru);

k.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelabuhan Laut;

l.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin
Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Sebagai Badan Usaha
Pelabuhan;

m.

Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992, tentang Akta
Pendirian dan Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir ………………… (disesuaikan dengan dasar
terbaru);

n.

Akta Pendirian PT ………………………. dengan Akta Notaris ……………Nomor ………
tanggal …………….., yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik
Indonesia Nomor …………….. tanggal ………….., sebagaiman telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Akta Notaris …………….. Nomor ………… tanggal ……………
dan telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor
…………………….. Tahun ……… tanggal ……………….. (disesuaikan dengan Akta
Pendirian Pihak Kedua);

o.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD ………….. Tahun
…………….. tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Terjadi
Penyimpangan dan atau Kecurangan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) (disesuaikan dengan dasar terbaru);

p.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD …………… Tahun
…………. tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (disesuaikan dengan dasar terbaru);

q.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor …………………..
tanggal ………….. tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan
…………………..;

r.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor …………………..
tanggal ………….. tentang Pemberian Pekerjaan (Gunning) …………………;

s.

Letter of Acceptance dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan Nomor
……………. tanggal ……………….

PASAL 2
MAKSUD DAN LlNGKUP PEKERJAAN
(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
mengaku telah menerima serta mengikatkan diri untuk rnelaksanakan ............
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Pekerjaan”).
(2) Lingkup Pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal ini, terdiri atas :
a. .........
b. ......
c. ....... dst
(3) Uraian ruang lingkup Pekerjaan tersebut ayat (2) Pasal ini adalah didasarkan pada dan
tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Dokumen
Pelelangan dan perubahan-perubahannya, dan karenanya dokumen-dokumen tersebut
di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
PASAL 3
WAKTU PELAKSANAAN, MASA GARANSI, MASA PEMELIHARAAN, DAN TEMPAT
PENYERAHAN
(1)

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan selambat-lambatnya .....(.......) hari kelender
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Akta Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

(2)

Masa Garansi adalah selama .....(..........) hari kalender, terhitung sejak Serah Terima
Pertama Pekerjaan.

(3)

Masa Pemeliharaan ditentukan selama .... (..................) hari kalender terhitung sejak
Serah Terima Pertama Pekerjaan yang dinyatakan dalam BAST I, dengan lingkup :
a. perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang bukan diakibatkan oleh kesalahan
PIHAK PERTAMA;
b. penyempurnaan terhadap kekurangsempurnaan yang diakibatkan oleh kesalahan
design atau rancang bangun dan atau saat pelaksanaan Pekerjaan;
c. Menyerahkan kepada pemberi pekerjaan laporan hasil pengecekan, evaluasi,
perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan

(4)

Berakhirnya Masa Pemeliharaan dibuktikan dengan Berita Acara Selesainya Masa
Pemeliharaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan untuk itu Jaminan
Pelaksanaan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan
suatu Berita Acara Pengembalian Jaminan Pelaksanaan.

(5)

Tempat penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,
dilaksanakan di Pelabuhan ................... yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.
PASAL 4
PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1)

Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan, hanya akan disetujui oleh PIHAK
PERTAMA secara tertulis apabila alasan-alasan yang diajukan tertulis oleh PIHAK
KEDUA cukup kuat untuk maksud tersebut;

(2)

Persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan Pengadaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA diberikan secara tertulis oleh
PIHAK PERTAMA.
PASAL 5
DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen Pelelangan menjadi bagian dari dokumen Akta Perjanjian ini dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
PASAL 6
HARGA PEKERJAAN PENGADAAN
(1)

Harga pengadaan ...................... sudah termasuk PPN 10 %.

(2)

Apabila timbul kewajiban bea-bea dan/atau pajak lain, selain PPN 10 % sesuai
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, maka pajak tersebut menjadi
tanggungan dan beban PIHAK KEDUA.

(3)

Harga pengadaan/pekerjaan .......sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah harga
tetap dan tidak akan berubah (fixed and firm) meskipun ada kenaikan harga dan upah.

(4)

Perubahan harga dapat terjadi apabila terdapat perubahan lingkup pekerjaan yang
disepakati PARA PIHAK dan secara langsung mempengaruhi harga pekerjaan, yang
dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum).
PASAL 7
CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran Harga untuk Pengadaan/pekerjaan ..........., dilakukan Berdasarkan

kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Pelaksana Pekerjaan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Persentase Angsuran (termijn) harus minimal 5% lebih kecil dari progress

fisik pekerjaan

b. Progress fisik 100%, maka pembayaran maksimal 95% yang dibuktikan

dengan Berita Acara.
c. Persentase 5% dapat dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan

yang dibuktikan dengan Berita Acara.
PASAL 8
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA
(1) Kewajiban
a.

Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan
.............;

b.

Memberikan data teknis dan data pendukung lainnya yang diperlukan oleh PIHAK
KEDUA;

c.

Memberikan persetujuan terhadap kesesuaian dan spesifikasi pekerjaan yang
diadakan oleh PIHAK KEDUA sepanjang pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang
telah ditentukan sebelumnya;

d.

Bersama-sama PIHAK KEDUA, menyatakan secara tertulis bahwa Pelaksanaan
Pekerjaan telah selesai;

e.

Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan
Pengadaan/pekerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk pengawas/pejabat yang
bertugas melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;

f.

Membayar kepada PIHAK KEDUA harga Pekerjaan pengadaan sesuai dengan
ketentuan perjanjian ini.

(2) Hak
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan/Pengadaan;
b. Menerima jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan jaminan garansi
pabrikasi dari PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian
ini;
c. Memberikan somasi tertulis (teguran) kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA
tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan
tata cara pemberian somasi sebagaimana ketentuan Perjanjian ini;
d. Mengenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan atau
Jaminan Masa Garansi secara sepihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan

dana hasil pencairan serta merta mejadi milik PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK
KEDUA melakukan Wanprestasi.
PASAL 9
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA
(1) Kewajiban
a. Dengan
biaya
sendiri
Pekerjaan/Pengadaan;

terlebih

dahulu

melakukan

Pembiayaan

b. Menjamin penyelesaian Pekerjaan/Pengadaan sesuai dengan jangka waktu
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
c. Melakukan pengurusan dan memperoleh dokumen-dokumen yang disyaratkan
sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan;
d. Bersama-sama PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis bahwa pelaksanaan
Pekerjaan/Pengadaan telah selesai;
e. Memperoleh persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA jika PIHAK KEDUA akan
mengalihkan seluruh atau sebagian pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan kepada
pihak lain;
(2) Hak
a. Melaksanakan Pekerjaan/ Pengadaan dari PIHAK PERTAMA;
b. Menerima dari PIHAK PERTAMA hal mengenai informasi/data teknis dan data
pendukung lainnya yang terkait dengan Pekerjaan/pengadaan, sepanjang informasi
tersebut merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA;
c.

Menerima persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA terhadap selesainya
Pekerjaan /pengadaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
sebelumnya.
PASAL 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1)

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sejak ditandatangani sampai dengan
selesainya masa garansi sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini;

(2)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berakhir dengan
sendirinya dan menjadi tidak mengikat apabila :

a. Pelaksanaan Pekerjaan telah selesai dan masa garansi telah terlampaui;
b. PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dinyatakan pailit, atau;
c. Apabila jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan serta suku cadangnya,
dilampaui dengan masa waktu yang menurut PIHAK PERTAMA tidak dapat ditolerir
lagi dan atau tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
(3)

Dalam hal Perjanjian berakhir dengan sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf b dan c pasal ini, maka penyelesaiannya akan dimusyawarahkan oleh PARA
PIHAK.

(4)

Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini, tidak
menghapuskan pengenaan denda kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Perjanjian
ini.
PASAL 11
DENDA

(1)

PIHAK PERTAMA mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Direksi Nomor 45 Bab V Pasal 61, yang akan ditagihkan atau
dikurangkan langsung pada saat pembayaran.

(2)

Atas pengenaan denda tersebut, PIHAK PERTAMA memiliki opsi untuk memutuskan
atau melanjutkan Perjanjian ini. Jika opsi pemutusan dilakukan, maka pemutusan akan
diberitahukan kepada PIHAK KEDUA melalui Surat Pemberitahuan Pemutusan
Perjanjian, dengan ketentuan, pemutusan Perjanjian dimaksud tidak mengurangi hak
masing-masing terhadap kewajiban yang telah direalisasikan dan telah diterima
dengan baik.
Keterlambatan penyelesaian Pengadaan tidak dikenakan denda atau pemutusan
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, jika karena
alasan :

(3)

a.
b.

Force Majeure; atau
Gangguan dan hambatan, dengan ketentuan :
1)

Gangguan atau hambatan yang terjadi adalah di luar kemampuan PIHAK
KEDUA;

2)

PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadinya hambatan/gangguan;

3)

Alasan hambatan/gangguan diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK
PERTAMA melakukan penelitian dan evaluasi serta memberitahukan hasilnya
kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak

diterimanya pemberitahuan adanya hambatan/gangguan dari PIHAK KEDUA.
(4)

Apabila alasan dari PIHAK KEDUA tersebut dapat diterima, maka waktu pelaksanan
Pekerjaan dapat diperpanjang dan semua biaya untuk keperluan tersebut menjadi
beban PIHAK KEDUA.

(5)

Adanya gangguan atau hambatan tersebut tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA
untuk berusaha menanggulanginya sebagai upaya pemenuhan waktu pelaksanaan
Pekerjaan/Pengadaaan.
PASAL 12
RESIKO

Risiko kerusakan dan kehilangan bahan/material dan peralatan maupun kerugian yang
timbul selama pelaksanaan Pekerjaan menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA, termasuk
jika dalam pelaksanaan Pekerjaan terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja maupun
orang lain.
PASAL 13
PENGAWASAN DAN INSPEKSI
(1)

PENUNJUKAN WAKIL OLEH PIHAK PERTAMA
a. Selama pelaksanaan Pekerjaan/pengadaan, PIHAK PERTAMA akan menunjuk
wakilnya, yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA, yang akan
diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
b. Selama periode pelaksanaan Pekerjaan/ pengadaan, wakil yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA berhak menunjuk dan mengirim pejabat-pejabat lain (selanjutnya
disebut PENGAWAS) untuk mengawasi (supervisi) dan memeriksa (inspeksi)
secara seksama terhadap Pekerjaan pengadaan;
c. Semua petunjuk-petunjuk, perintah-perintah dan persetujuan-persetujuan yang
diberikan oleh Pengawas Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, adalah untuk dan atas
nama PIHAK PERTAMA yang wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA
d. Perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari
dokumen pengadaan dan dokumen terkait lainnya, akan diberikan secara tertulis
oleh PIHAK PERTAMA.

(2)

WEWENANG PENGAWAS
a. PENGAWAS dalam pelaksanaan sampai dengan penyerahan, berhak untuk
memperhatikan, mengawasi, dan melakukan inspeksi pekerjaan yang berlangsung
dimana saja pekerjaan tersebut dilakukan mengenai semua hal yang bersangkutan

dengan Pekerjaan pengadaan tersebut;
b. PENGAWAS berwenang mendiskusikan tata cara yang sebaik-baiknya dengan
PIHAK KEDUA dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan selama
pelaksanaan Pekerjaan pengadaan dimaksud;
c. PENGAWAS berwenang untuk menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan
pekerjaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan
Pengadaan, yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Akta Perjanjian ini
dan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelelangan,
sampai ada kesepakatan PARA PIHAK untuk melanjutkannya.
d. Selama melakukan pengawasan, PENGAWAS tidak akan menghambat kegiatan
pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
(3)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
a. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atau memikul resiko apapun terhadap
PENGAWAS atau pegawai-pegawainya agen-agen atau PIHAK KETIGA atas
terjadinya kecelakaan termasuk meninggalnya PENGAWAS, pegawai-pegawai,
agen-agen atau orang-orang PIHAK KETIGA selama waktu mereka atau salah satu
dari mereka berada di lapangan;
b. PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala persoalan dan
tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain termasuk dari para tenaga kerja yang
dipergunakan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini,
baik tuntutan di dalam maupun di luar pengadilan;
c. PIHAK KEDUA dianggap dan mengakui sudah memenuhi kewajiban formal
berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peraturan PT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) yang berlaku menyangkut bidang tenaga kerja, dan
perijinan-perijinan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud
dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan senantiasa mentaati sepenuhnya ketentuanketentuan dimaksud atas beban dan tanggung jawab menurut hukum.
PASAL 14
FORCE MAJEURE

(1)

Yang dimaksud dengan Force Majeure (Keadaan Kahar) adalah keadaaan atau
peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan siapapun juga yang
mengakibatkan terhambatnya jalannya pelaksanaan pekerjaan.

(2)

Yang termasuk dalam Force Majeure dalam Surat Perjanjian ini, adalah:
a.
b.

Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, ledakan bendabenda angkasa dan bencana alam lainnya;
Sabotase,
perang,
huru-hara,
pemberontakan,
embargo,
pemogokan

umum/nasional dan sebagainya, tindakan pemerintah dalam bidang moneter dan
sebagainya;
c.

Keadaan atau peristiwa lain yang memenuhi batasan force majeure sebagaimana
tersebut di atas.

(3)

Bilamana terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK PERTAMA melalui PENGAWAS disertai laporan mengenai Force
Majeure tersebut dan akibatnya pada pekerjaan disertai dengan bukti-bukti yang nyata
dan sah dari Pemerintah Daerah setempat atau instansi yang berwenang mengenai
terjadinya dan berahirnya Force Majeure.

(4)

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus diajukan kepada PIHAK
PERTAMA dalam batas waktu selambat-Iambatnya 3 x 24 jam setelah peristiwa
tersebut terjadi dan berakhir dan PIHAK PERTAMA memberikan jawaban mengenai
Force Majeure tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterimanya
pengajuan dari PIHAK KEDUA.

(5)

Jika batas waktu pengajuan 3 x 24 jam dilampaui, maka PIHAK PERTAMA berhak
menolak pengajuan Force Majeure, dan sebaliknya apabila PIHAK PERTAMA dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kalender tidak memberikan jawaban, maka Force Majeure
tersebut disetujui.

(6)

Perpanjangan waktu, pelaksanaan pekerjaan yang dapat diberikan dengan adanya
Force Majeure adalah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK yang
dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum).
PASAL 15
JAMINAN PELAKSANAAN PENGADAAN

(1)

PENYERAHAN
PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA asli sertifikat Garansi
Bank sebagai jaminan pelaksanaan pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum
Devisa Nasional, tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan nilai sebesar
5% (lima prosen) atau nilai yang telah disepakati PARA PIHAK dari Harga
pekerjaan/pengadaan.

(2)

MASA BERLAKU
Asli sertifikat Garansi Bank tersebut sudah harus diserahkan paling lambat dalam masa
7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian ini, dan berlaku sejak tanggal
ditandatanganinya Jaminan Pelaksanaan sesuai ayat (1) pasal ini sampai dengan
minimal 344 (tiga ratus empat puluh empat) hari kalender.

Apabila pada saat pekerjaan sedang berlangsung dan diketahui atau diperkirakan akan
terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan, maka selambat-Iambatnya 2 (dua)
minggu sebelum masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berakhir, PIHAK KEDUA wajib
memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi sampai
dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal rencana selesainya masa pemeliharaan
atau rencana Serah Terima Kedua yang akan dibuktikan dengan Berita Acara Serah
Terima Kedua (BAST-II).
(3)

PENCAIRAN :
Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut akan dicairkan, dan menjadi hak PIHAK
PERTAMA dalam hal :
a. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Akta Perjanjian
Pengadaan ini;
b. PIHAK PERTAMA memutuskan Perjanjian ini atas dasar PIHAK KEDUA tidak
dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pelaksanaan Pekerjaan
Pengadaan;
c. PIHAK KEDUA tidak memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan saat
terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan, kecuali ditentukan lain dalam Akta
Perjanjian ini.
d. Pencairan dengan sebab sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c pasal ini,
tidak berakibat dengan sendirinya Perjanjian ini berakhir. Namun demikian, dengan
pertimbangan tertentu PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini.

(4) PENGEMBALIAN :
Asli sertifikat Garansi Bank akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA pada saat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pemeliharaan Pekerjaan
dimaksud dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA
untuk kedua kalinya yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-II)
yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(5) PEMEGANG JAMINAN PELAKSANA :
Jaminan Pelaksanaan dialamatkan/ditujukan kepada Direksi
INDONESIA IV (PERSERO), Jalan Soekarno Nomor 1 Makassar.

PT

PELABUHAN

PASAL 16
PENUNDAAN DAN PERPANJANGAN WAKTU AKIBAT FORCE MAJEURE
ATAU GANGGUAN DAN ATAU HAMBATAN LAINNYA
(1)

SEBAB-SEBAB PENUNDAAN
a. Jika pada suatu waktu setelah penandatanganan Akta Perjanjian ini terjadi hal-hal
yang mengakibatkan penyerahan pekerjaan menjadi tertunda, karena Force
Majeure atau gangguan dan atau hambatan sebagaimana ditentukan dalam
Perjanjian ini, maka waktu penyerahan pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam
Akta Perjanjian ini akan diperpanjang untuk suatu jangka waktu yang akan disetujui
oleh kedua belah pihak.
b. Adanya pemberitahuan pekerjaan beserta suku cadangnya karena Force Majeure
atau gangguan dan atau hambatan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

(2)

HAK UNTUK PEMUTUSAN PERJANJIAN KARENA PENUNDAAN YANG TERLALU
LAMA
a. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini dengan menyampaikan
pernyataan tertulis kepada PIHAK KEDUA, jika jumlah keseluruhan penundaan
waktu melebihi 60 (enam puluh) hari kalender, kecuali karena:
1) Kelambatan penyerahan (delayed delivery) Pengadaan
cadangnya, seperti tersebut di dalam ayat (1) pasal ini.

beserta

suku

2) Penundaan yang diizinkan (permisible delays);
b. Pemutusan Perjanjian tersebut dalam ayat ini berlaku efektif pada saat pernyataan
dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 17
BEA METERAI DAN PAJAK-PAJAK
(1) Bea meterai untuk Surat Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK
KEDUA.
(2) Pajak-pajak yang mungkin ada/timbul selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
sehubungan dengan Surat Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai
ketentuan Perundangan yang berlaku.

PASAL 18
WANPRESTASI
Timbulnya salah satu hal-hal di bawah ini, adalah merupakan wanprestasi :
a.

Apabila PIHAK KEDUA baik secara nyata menurut pengamatan atau penilaian PIHAK
PERTAMA maupun melalui pernyataan PIHAK KEDUA sendiri, tidak sanggup atau tidak
dapat memenuhi dan melaksanakan isi Perjanjian ini;

b.

Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan pailit, baik secara sukarela maupun tidak oleh
pengadilan atau melakukan likuidasi dan tindakan-tindakan hukum lainnya yang
bermaksud menghentikan jalannya usaha;

c.

PIHAK KEDUA tidak melaksanakan hal-hal yang ditetapkan dalam Surat Peringatan dari
PIHAK PERTAMA secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu
selama 1 (satu) minggu;

d.

PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya Akta
Perjanjian ini belum memulai pekerjaan, tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK
PERTAMA;

e.

………… beserta suku cadangnya tidak diserahkan dalam masa dari 60 (enam puluh)
hari sejak berakhirnya tanggal yang seharusnya terjadi penyerahan.
PASAL 19
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1)

Selain pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Perjanjian
ini, PIHAK PERTAMA dapat pula secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun
dari PIHAK KEDUA, untuk memutuskan Perjanjian ini dengan menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila salah satu diantara
sebab-sebab pemutusan tersebut di bawah ini terjadi, yaitu antara lain :
a. Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 18 Perjanjian ini.
b. Apabila PIHAK KEDUA ternyata menyerahkan pelaksanaan pekerjaan baik
sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari
PIHAK PERTAMA.

(2)

Sebelum dilakukan pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini,
PIHAK PERTAMA akan memberikan surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga)
kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing peringatan
tertulis.

(3)

Pemutusan Perjanjian dimaksud cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis

dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
(4)

Dengan adanya pemutusan secara sepihak sebagaimana tersebut dalam ketentuan
ayat (1) Pasal ini, maka semua beban/pembayaran dari sisa pekerjaan diserahkan
kepada pihak lain yang akan ditunjuk PIHAK PERTAMA, serta semua kerugian PIHAK
PERTAMA yang timbul akibat pemutusan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban
PIHAK KEDUA.

(5)

PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada
PIHAK PERTAMA atas akibat yang ditimbulkan lebih lanjut dari pemutusan sepihak
seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini.
PASAL 20
PEMBERITAHUAN

(1)

Setiap pernberitahuan yang harus diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA berdasarkan Perjanjian ini harus dialamatkan di tempat usaha PIHAK KEDUA
sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu:





(2)

Kepada
Alamat
Telepon
Faksimili

:
:
:
:

PT .....................
Jl. ...........................
.........................
................................

Setiap pemberitahuan yang harus diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini harus dialamatkan di tempat usaha PIHAK
PERTAMA sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu :





Kepada
Alamat
Telepon
Faksimili

:
:
:
:

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
Jalan Soekarno No.1 Makassar
(0411) 3616549
(0411) 3619044
PASAL 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1)

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk pada
proses Pengadaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perselisihan-perselisihan atau
suatu perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak mengenai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban mereka menurut Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara
musyawarah, yang dibuktikan dengan suatu berita acara.

(2)

Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam perrnusyawarahan tersebut, maka
perselisihan itu akan diselesaikan secara litigasi melalui Pengadilan Negeri ...................

(3)

Adanya perselisihan tersebut tidak membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
PASAL 22
PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara Perjanjian ini dengan dokumen lampirannya,
termasuk dokumen pelelangan, maka yang akan diberlakukan adalah Pejanjian ini.
PASAL 23
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, kedua belah pihak
sepakat untuk dibuatkan Akta Perjanjian Tambahan (Addendum).
PASAL 24
HUKUM YANG BERLAKU
Hukum yang berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan adalah Hukum Negara Republik
Indonesia.
PASAL 25
DOMISILI
Untuk perjanjian ini, kedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap pada Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri ..........................
DEMIKIAN AKTA PERJANJIAN INI
- dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada waktu dan tempat sehagaimana
tersebut pada permulaan Perjanjian ini dengan meterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) yang
masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap dengan kekuatan hukum yang sama. .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

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

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

AKTA PERJANJIAN (PEKERJAAN JASA KONSULTANSI/JASA LAINNYA)
ANTARA
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DENGAN
PT. ....................................
TENTANG
PEKERJAAN/PENGADAAN .......................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor :
Nomor :
Pada hari ini, ........... tanggal ........ bulan......tahun .................. (..-..-.... bertempat di ......., yang
bertandatangan di bawah ini :
I.

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO), Badan Usaha Milik Negara,
berkedudukan di Makassar, Jalan Soekarno Nomor 1, didirikan berdasarkan Akta
Pendirian dan Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Notaris Imas Fatimah,
Sarjana Hukum, Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Akta Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Nomor 8 tanggal 31 Juli 2012 ,
dalam hal ini diwakili oleh ........................., selaku Direktur / General Manager, yang
diangkat berdasarkan Keputusan .......................... tanggal ............. tentang
..................................., dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II.

PT ........................., Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di ....., Jalan ........, yang
didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan Akta Nomor
...., tanggal ......., yang dibuat oleh ......., Sarjana Hukum, Notaris di ......, yang dalam
hal ini diwakili oleh ...................., selaku ....... sesuai surat ....... tanggal .....................,
dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT ................................,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- atau secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Pengadaan ............................. dengan rincian sebagai berikut :
a.

bahwa PIHAK PERTAMA selaku pengelola Pelabuhan ......... melaksanakan kegiatan,
antara lain, memberikan pelayanan......, perlu mengadakan masing-masing
alat/barang..... dimaksud, dengan mengadakan :
1. ......
2. ..... dst
Lampiran IV.9.2

b.

bahwa pengadaan ………... dimaksud, dilakukan dengan cara pelelangan
umum/pemilihan langsung/penunjukan langsung setelah adanya persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan melalui persetujuan RKAP tahun ...... dengan
sumber dana Investasi ........;

c.

bahwa setelah melalui proses sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, PIHAK
KEDUA terpilih sebagai pemenang pelelangan;

d.

bahwa pelaksanaan pengadaan ............ dimaksud seperti tersebut pada butir a di atas,
dituangkan dalam Akta Perjanjian ini.

Adapun ketentuan dan syarat Perjanjian ini, diatur sebagaimana tertuang dalam pasalpasal di bawah ini, dengan Pengertian Umum sebagai berikut :
PASAL 1
DASAR PERJANJIAN
a.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

b.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

c.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

d.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

e.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia
IV;

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

i.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ……………….. tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
……………….. tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Usaha Milik Negara (disesuaikan dengan dasar terbaru).

j.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ……………….. tentang Pedoman
Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan
(disesuaikan dengan dasar terbaru);

k.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelabuhan Laut;

l.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin
Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan;

m.

Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992, tentang Akta
Pendirian dan Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir ………………… (disesuaikan dengan dasar terbaru);

n.

Akta Pendirian PT ………………………. dengan Akta Notaris ……………Nomor ………
tanggal …………….., yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik
Indonesia Nomor …………….. tanggal ………….., sebagaiman telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Akta Notaris …………….. Nomor ………… tanggal …………… dan
telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor
…………………….. Tahun ……… tanggal ……………….. (disesuaikan dengan Akta
Pendirian Pihak Kedua);

o.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD ………….. Tahun
…………….. tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Terjadi
Penyimpangan dan atau Kecurangan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) (disesuaikan dengan dasar terbaru);

p.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD …………… Tahun
…………. tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (disesuaikan dengan dasar terbaru);

q.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor …………………..
tanggal ………….. tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan
…………………..;

r.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor …………………..
tanggal ………….. tentang Pemberian Pekerjaan (Gunning) …………………;

s.

Letter of Acceptance dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan Nomor
……………. tanggal ……………….
PASAL 2
MAKSUD DAN LlNGKUP PEKERJAAN

(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

mengaku telah menerima serta mengikatkan diri untuk rnelaksanakan ............ selanjutnya
dalam Perjanjian ini disebut "Pekerjaan”).
(2) Lingkup Pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal ini, terdiri atas :
a. .........
b. ......
c. ....... dst
(3) Uraian ruang lingkup Pekerjaan tersebut ayat (2) Pasal ini adalah didasarkan pada dan
tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Dokumen
Pelelangan dan perubahan-perubahannya, dan karenanya dokumen-dokumen tersebut
di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
PASAL 3
WAKTU PELAKSANAAN, MASA GARANSI, MASA PEMELIHARAAN,
DAN TEMPAT PENYERAHAN
(1)

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan selambat-lambatnya .....(.......) hari kelender
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Akta Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

(2)

Masa Garansi adalah selama .....(..........) hari kalender, terhitung sejak Serah Terima
Pertama Pekerjaan.

(3)

Masa Pemeliharaan ditentukan selama .... (..................) hari kalender terhitung sejak
Serah Terima Pertama Pekerjaan yang dinyatakan dalam BAST I, dengan lingkup :
a. perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang bukan diakibatkan oleh kesalahan
PIHAK PERTAMA;
b. penyempurnaan terhadap kekurangsempurnaan yang diakibatkan oleh kesalahan
design atau rancang bangun dan atau saat pelaksanaan Pekerjaan;
c. Menyerahkan kepada pemberi pekerjaan laporan hasil pengecekan, evaluasi,
perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan

(4)

Berakhirnya Masa Pemeliharaan dibuktikan dengan Berita Acara Selesainya Masa
Pemeliharaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan untuk itu Jaminan
Pelaksanaan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan suatu
Berita Acara Pengembalian Jaminan Pelaksanaan.

(5)

Tempat penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,
dilaksanakan di Pelabuhan ................... yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
(1)

Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan, hanya akan disetujui oleh PIHAK
PERTAMA secara tertulis apabila alasan-alasan yang diajukan tertulis oleh PIHAK
KEDUA cukup kuat untuk maksud tersebut;

(2)

Persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan Pengadaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA diberikan secara tertulis oleh
PIHAK PERTAMA.
PASAL 5
DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen Pelelangan menjadi bagian dari dokumen Akta Perjanjian ini dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
PASAL 6
HARGA PEKERJAAN PENGADAAN
(1)

Harga pengadaan ...................... sudah termasuk PPN 10 %.

(2)

Apabila timbul kewajiban bea-bea dan/atau pajak lain, selain PPN 10 % sesuai ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku, maka pajak tersebut menjadi tanggungan dan
beban PIHAK KEDUA.

(3)

Harga pengadaan/pekerjaan .......sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah harga
tetap dan tidak akan berubah (fixed and firm) meskipun ada kenaikan harga dan upah.

(4)

Perubahan harga dapat terjadi apabila terdapat perubahan lingkup pekerjaan yang
disepakati PARA PIHAK dan secara langsung mempengaruhi harga pekerjaan, yang
dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum).
PASAL 7
CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran Harga untuk Pengadaan/pekerjaan ..........., dilakukan Berdasarkan

kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Pelaksana Pekerjaan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Untuk Konsultan Pekerjaan Konstruksi, bila progress fisik 100%, maka

pembayaran maksimal 95%, dan 5% dibayarkan setelah Mutual Check (MC) 0
yang dibuktikan dengan Berita Acara.

b. Untuk Konsultan Pekerjaan Non Konstruksi, bila progress fisik 100%, maka

pembayaran dapat dilakukan sebesar 100% yang dibuktikan dengan Berita
Acara.
c. Untuk Pekerjaan Jasa Lainnya, bila progress fisik 100%, maka pembayaran

dapat dilakukan sebesar 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara.
PASAL 8
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA
(1) Kewajiban
a.

Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan
.............;

b.

Memberikan data teknis dan data pendukung lainnya yang diperlukan oleh PIHAK
KEDUA;

c.

Memberikan persetujuan terhadap kesesuaian dan spesifikasi pekerjaan yang
diadakan oleh PIHAK KEDUA sepanjang pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang
telah ditentukan sebelumnya;

d.

Bersama-sama PIHAK KEDUA, menyatakan secara tertulis bahwa Pelaksanaan
Pekerjaan telah selesai;

e.

Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan
Pengadaan/pekerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk pengawas/pejabat yang
bertugas melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;

f.

Membayar kepada PIHAK KEDUA harga Pekerjaan pengadaan sesuai dengan
ketentuan perjanjian ini.

(2) Hak
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan/Pengadaan;
b. Menerima jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan jaminan garansi pabrikasi
dari PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
c. Memberikan somasi tertulis (teguran) kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA
tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan
tata cara pemberian somasi sebagaimana ketentuan Perjanjian ini;
d. Mengenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan atau
Jaminan Masa Garansi secara sepihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan

dana hasil pencairan serta merta mejadi milik PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK
KEDUA melakukan Wanprestasi.
PASAL 9
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA
(1) Kewajiban
a. Dengan biaya sendiri terlebih dahulu melakukan Pembiayaan Pekerjaan/Pengadaan;
b. Menjamin penyelesaian Pekerjaan/Pengadaan sesuai dengan jangka waktu
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
c. Melakukan pengurusan dan memperoleh dokumen-dokumen yang disyaratkan
sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan;
d. Bersama-sama PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis bahwa pelaksanaan
Pekerjaan/Pengadaan telah selesai;
e. Memperoleh persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA jika PIHAK KEDUA akan
mengalihkan seluruh atau sebagian pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan kepada
pihak lain;
(2) Hak
a. Melaksanakan Pekerjaan/ Pengadaan dari PIHAK PERTAMA;
b. Menerima dari PIHAK PERTAMA hal mengenai informasi/data teknis dan data
pendukung lainnya yang terkait dengan Pekerjaan/pengadaan, sepanjang informasi
tersebut merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA;
c.

Menerima persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA terhadap selesainya Pekerjaan
/pengadaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.
PASAL 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1)

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sejak ditandatangani sampai dengan
selesainya masa garansi sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini;

(2)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berakhir dengan
sendirinya dan menjadi tidak mengikat apabila :
a. Pelaksanaan Pekerjaan telah selesai dan masa garansi telah terlampaui;
b. PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dinyatakan pailit, atau;

c. Apabila jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan serta suku cadangnya,
dilampaui dengan masa waktu yang menurut PIHAK PERTAMA tidak dapat ditolerir
lagi dan atau tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
(3)

Dalam hal Perjanjian berakhir dengan sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf b dan c pasal ini, maka penyelesaiannya akan dimusyawarahkan oleh PARA
PIHAK.

(4)

Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini, tidak
menghapuskan pengenaan denda kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Perjanjian
ini.
PASAL 11
DENDA

(1)

PIHAK PERTAMA mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Direksi Nomor 45 Bab V Pasal 61, yang akan ditagihkan atau
dikurangkan langsung pada saat pembayaran.

(2)

Atas pengenaan denda tersebut, PIHAK PERTAMA memiliki opsi untuk memutuskan
atau melanjutkan Perjanjian ini. Jika opsi pemutusan dilakukan, maka pemutusan akan
diberitahukan kepada PIHAK KEDUA melalui Surat Pemberitahuan Pemutusan
Perjanjian, dengan ketentuan, pemutusan Perjanjian dimaksud tidak mengurangi hak
masing-masing terhadap kewajiban yang telah direalisasikan dan telah diterima dengan
baik.

(3)

Keterlambatan penyelesaian Pengadaan tidak dikenakan denda atau pemutusan
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, jika karena
alasan :
a.

Force Majeure; atau

b.

Gangguan dan hambatan, dengan ketentuan :
1)

Gangguan atau hambatan yang terjadi adalah di luar kemampuan PIHAK
KEDUA;

2)

PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadinya hambatan/gangguan;

3)

Alasan hambatan/gangguan diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK
PERTAMA melakukan penelitian dan evaluasi serta memberitahukan hasilnya
kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak
diterimanya pemberitahuan adanya hambatan/gangguan dari PIHAK KEDUA.

(4)

Apabila alasan dari PIHAK KEDUA tersebut dapat diterima, maka waktu pelaksanan
Pekerjaan dapat diperpanjang dan semua biaya untuk keperluan tersebut menjadi beban
PIHAK KEDUA.

(5)

Adanya gangguan atau hambatan tersebut tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA
untuk berusaha menanggulanginya sebagai upaya pemenuhan waktu pelaksanaan
Pekerjaan/Pengadaaan.
PASAL 12
RESIKO

Risiko kerusakan dan kehilangan bahan/material dan peralatan maupun kerugian yang timbul
selama pelaksanaan Pekerjaan menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA, termasuk jika dalam
pelaksanaan Pekerjaan terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja maupun orang lain.
PASAL 13
PENGAWASAN DAN INSPEKSI
(1)

PENUNJUKAN WAKIL OLEH PIHAK PERTAMA
a. Selama pelaksanaan Pekerjaan/pengadaan, PIHAK PERTAMA akan menunjuk
wakilnya, yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA, yang akan
diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
b. Selama periode pelaksanaan Pekerjaan/ pengadaan, wakil yang ditunjuk oleh PIHAK
PERTAMA berhak menunjuk dan mengirim pejabat-pejabat lain (selanjutnya disebut
PENGAWAS) untuk mengawasi (supervisi) dan memeriksa (inspeksi) secara
seksama terhadap Pekerjaan pengadaan;
c. Semua petunjuk-petunjuk, perintah-perintah dan persetujuan-persetujuan yang
diberikan oleh Pengawas Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, adalah untuk dan atas
nama PIHAK PERTAMA yang wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA
d. Perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari
dokumen pengadaan dan dokumen terkait lainnya, akan diberikan secara tertulis
oleh PIHAK PERTAMA.

(2)

WEWENANG PENGAWAS
a. PENGAWAS dalam pelaksanaan sampai dengan penyerahan, berhak untuk
memperhatikan, mengawasi, dan melakukan inspeksi pekerjaan yang berlangsung
dimana saja pekerjaan tersebut dilakukan mengenai semua hal yang bersangkutan
dengan Pekerjaan pengadaan tersebut;
b. PENGAWAS berwenang mendiskusikan tata cara yang sebaik-baiknya dengan
PIHAK KEDUA dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan selama

pelaksanaan Pekerjaan pengadaan dimaksud;
c. PENGAWAS berwenang untuk menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan
pekerjaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan
Pengadaan, yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Akta Perjanjian ini dan
persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelelangan, sampai
ada kesepakatan PARA PIHAK untuk melanjutkannya.
d. Selama melakukan pengawasan, PENGAWAS tidak akan menghambat kegiatan
pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
(3)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
a. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atau memikul resiko apapun terhadap
PENGAWAS atau pegawai-pegawainya agen-agen atau PIHAK KETIGA atas
terjadinya kecelakaan termasuk meninggalnya PENGAWAS, pegawai-pegawai,
agen-agen atau orang-orang PIHAK KETIGA selama waktu mereka atau salah satu
dari mereka berada di lapangan;
b. PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala persoalan dan
tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain termasuk dari para tenaga kerja yang
dipergunakan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini,
baik tuntutan di dalam maupun di luar pengadilan;
c. PIHAK KEDUA dianggap dan mengakui sudah memenuhi kewajiban formal
berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peraturan PT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) yang berlaku menyangkut bidang tenaga kerja, dan perijinanperijinan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud dan
selanjutnya PIHAK KEDUA akan senantiasa mentaati sepenuhnya ketentuanketentuan dimaksud atas beban dan tanggung jawab menurut hukum.
PASAL 14
FORCE MAJEURE

(1)

Yang dimaksud dengan Force Majeure (Keadaan Kahar) adalah keadaaan atau
peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan siapapun juga yang
mengakibatkan terhambatnya jalannya pelaksanaan pekerjaan.

(2)

Yang termasuk dalam Force Majeure dalam Surat Perjanjian ini, adalah:
a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, ledakan bendabenda angkasa dan bencana alam lainnya;
b. Sabotase, perang, huru-hara, pemberontakan, embargo, pemogokan umum/nasional
dan sebagainya, tindakan pemerintah dalam bidang moneter dan sebagainya;
c. Keadaan atau peristiwa lain yang memenuhi batasan force majeure sebagaimana

tersebut di atas.
(3)

Bilamana terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK PERTAMA melalui PENGAWAS disertai laporan mengenai Force
Majeure tersebut dan akibatnya pada pekerjaan disertai dengan bukti-bukti yang nyata
dan sah dari Pemerintah Daerah setempat atau instansi yang berwenang mengenai
terjadinya dan berahirnya Force Majeure.

(4)

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus diajukan kepada PIHAK
PERTAMA dalam batas waktu selambat-Iambatnya 3 x 24 jam setelah peristiwa tersebut
terjadi dan berakhir dan PIHAK PERTAMA memberikan jawaban mengenai Force
Majeure tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterimanya pengajuan
dari PIHAK KEDUA.

(5)

Jika batas waktu pengajuan 3 x 24 jam dilampaui, maka PIHAK PERTAMA berhak
menolak pengajuan Force Majeure, dan sebaliknya apabila PIHAK PERTAMA dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kalender tidak memberikan jawaban, maka Force Majeure
tersebut disetujui.

(6)

Perpanjangan waktu, pelaksanaan pekerjaan yang dapat diberikan dengan adanya
Force Majeure adalah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK yang
dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum).
PASAL 15
JAMINAN PELAKSANAAN PENGADAAN

(1)

PENYERAHAN
PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA asli sertifikat Garansi
Bank sebagai jaminan pelaksanaan pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum
Devisa Nasional, tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan nilai sebesar
5% (lima prosen) atau nilai yang telah disepakati PARA PIHAK dari Harga
pekerjaan/pengadaan.

(2)

MASA BERLAKU
Asli sertifikat Garansi Bank tersebut sudah harus diserahkan paling lambat dalam masa
7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian ini, dan berlaku sejak tanggal
ditandatanganinya Jaminan Pelaksanaan sesuai ayat (1) pasal ini sampai dengan
minimal 344 (tiga ratus empat puluh empat) hari kalender.
Apabila pada saat pekerjaan sedang berlangsung dan diketahui atau diperkirakan akan
terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan, maka selambat-Iambatnya 2 (dua) minggu
sebelum masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berakhir, PIHAK KEDUA wajib
memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi sampai

dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal rencana selesainya masa pemeliharaan
atau rencana Serah Terima Kedua yang akan dibuktikan dengan Berita Acara Serah
Terima Kedua (BAST-II).
(3)

PENCAIRAN :
Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut akan dicairkan, dan menjadi hak PIHAK
PERTAMA dalam hal :
a. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Akta Perjanjian
Pengadaan ini;
b. PIHAK PERTAMA memutuskan Perjanjian ini atas dasar PIHAK KEDUA tidak dapat
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan;
c. PIHAK KEDUA tidak memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan saat
terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan, kecuali ditentukan lain dalam Akta
Perjanjian ini.
d. Pencairan dengan sebab sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c pasal ini,
tidak berakibat dengan sendirinya Perjanjian ini berakhir. Namun demikian, dengan
pertimbangan tertentu PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini.

(4) PENGEMBALIAN :
Asli sertifikat Garansi Bank akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA pada saat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pemeliharaan Pekerjaan dimaksud
dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA untuk kedua
kalinya yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-II) yang
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(5) PEMEGANG JAMINAN PELAKSANA :
Jaminan Pelaksanaan dialamatkan/ditujukan kepada Direksi
INDONESIA IV (PERSERO), Jalan Soekarno Nomor 1 Makassar.

PT

PELABUHAN

PASAL 16
PENUNDAAN DAN PERPANJANGAN WAKTU AKIBAT FORCE MAJEURE
ATAU GANGGUAN DAN ATAU HAMBATAN LAINNYA
(1)

SEBAB-SEBAB PENUNDAAN
a. Jika pada suatu waktu setelah penandatanganan Akta Perjanjian ini terjadi hal-hal
yang mengakibatkan penyerahan pekerjaan menjadi tertunda, karena Force Majeure
atau gangguan dan atau hambatan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini,
maka waktu penyerahan pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Akta Perjanjian

ini akan diperpanjang untuk suatu jangka waktu yang akan disetujui oleh kedua belah
pihak.
b. Adanya pemberitahuan pekerjaan beserta suku cadangnya karena Force Majeure
atau gangguan dan atau hambatan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
(2)

HAK UNTUK PEMUTUSAN PERJANJIAN KARENA PENUNDAAN YANG TERLALU
LAMA
a. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini dengan menyampaikan
pernyataan tertulis kepada PIHAK KEDUA, jika jumlah keseluruhan penundaan
waktu melebihi 60 (enam puluh) hari kalender, kecuali karena:
1) Kelambatan penyerahan (delayed delivery) Pengadaan beserta suku cadangnya,
seperti tersebut di dalam ayat (1) pasal ini.
2) Penundaan yang diizinkan (permisible delays);
b. Pemutusan Perjanjian tersebut dalam ayat ini berlaku efektif pada saat pernyataan
dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 17
BEA METERAI DAN PAJAK-PAJAK

(1) Bea meterai untuk Surat Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(2) Pajak-pajak yang mungkin ada/timbul selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan
dengan Surat Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Perundangan
yang berlaku.
PASAL 18
WANPRESTASI
Timbulnya salah satu hal-hal di bawah ini, adalah merupakan wanprestasi :
a.

Apabila PIHAK KEDUA baik secara nyata menurut pengamatan atau penilaian PIHAK
PERTAMA maupun melalui pernyataan PIHAK KEDUA sendiri, tidak sanggup atau tidak
dapat memenuhi dan melaksanakan isi Perjanjian ini;

b.

Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan pailit, baik secara sukarela maupun tidak oleh
pengadilan atau melakukan likuidasi dan tindakan-tindakan hukum lainnya yang
bermaksud menghentikan jalannya usaha;

c.

PIHAK KEDUA tidak melaksanakan hal-hal yang ditetapkan dalam Surat Peringatan dari
PIHAK PERTAMA secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu
selama 1 (satu) minggu;

d.

PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian
ini belum memulai pekerjaan, tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA;

e.

………… beserta suku cadangnya tidak diserahkan dalam masa dari 60 (enam puluh)
hari sejak berakhirnya tanggal yang seharusnya terjadi penyerahan.
PASAL 19
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1)

Selain pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Perjanjian
ini, PIHAK PERTAMA dapat pula secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun
dari PIHAK KEDUA, untuk memutuskan Perjanjian ini dengan menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila salah satu diantara
sebab-sebab pemutusan tersebut di bawah ini terjadi, yaitu antara lain :
a. Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 18 Perjanjian ini.
b. Apabila PIHAK KEDUA ternyata menyerahkan pelaksanaan pekerjaan baik sebagian
atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK
PERTAMA.

(2)

Sebelum dilakukan pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini,
PIHAK PERTAMA akan memberikan surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga)
kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing peringatan tertulis.

(3)

Pemutusan Perjanjian dimaksud cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(4)

Dengan adanya pemutusan secara sepihak sebagaimana tersebut dalam ketentuan ayat
(1) Pasal ini, maka semua beban/pembayaran dari sisa pekerjaan diserahkan kepada
pihak lain yang akan ditunjuk PIHAK PERTAMA, serta semua kerugian PIHAK
PERTAMA yang timbul akibat pemutusan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban
PIHAK KEDUA.

(5)

PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada
PIHAK PERTAMA atas akibat yang ditimbulkan lebih lanjut dari pemutusan sepihak
seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini.
PASAL 20
PEMBERITAHUAN

(1)

Setiap pernberitahuan yang harus diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA berdasarkan Perjanjian ini harus dialamatkan di tempat usaha PIHAK KEDUA
sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu:






(2)

Kepada
Alamat
Telepon
Faksimili

:
:
:
:

PT .....................
Jl. ...........................
.........................
................................

Setiap pemberitahuan yang harus diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini harus dialamatkan di tempat usaha PIHAK
PERTAMA sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu :





Kepada
Alamat
Telepon
Faksimili

:
:
:
:

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
Jalan Soekarno No.1 Makassar
(0411) 3616549
(0411) 3619044
PASAL 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1)

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk pada
proses Pengadaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perselisihan-perselisihan atau
suatu perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak mengenai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban mereka menurut Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara
musyawarah, yang dibuktikan dengan suatu berita acara.

(2)

Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam perrnusyawarahan tersebut, maka
perselisihan itu akan diselesaikan secara litigasi melalui Pengadilan Negeri ...................

(3)

Adanya perselisihan tersebut tidak membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
PASAL 22
PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara Perjanjian ini dengan dokumen lampirannya,
termasuk dokumen pelelangan, maka yang akan diberlakukan adalah Pejanjian ini.
PASAL 23
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, kedua belah pihak
sepakat untuk dibuatkan Akta Perjanjian Tambahan (Addendum).

PASAL 24
HUKUM YANG BERLAKU
Hukum yang berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan adalah Hukum Negara Republik Indonesia.
PASAL 25
DOMISILI
Untuk perjanjian ini, kedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap pada Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri ..........................
DEMIKIAN AKTA PERJANJIAN INI
- dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada waktu dan tempat sehagaimana
tersebut pada permulaan Perjanjian ini dengan meterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) yang
masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap dengan kekuatan hukum yang sama. .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

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

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

AKTA PERJANJIAN (PENGADAAN BARANG)
ANTARA
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
DENGAN
PT. ....................................
TENTANG
PEKERJAAN .......................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor :
Nomor :
Pada hari ini, ........... tanggal ........ bulan......tahun .................. (..-..-.... bertempat di ......., yang
bertandatangan di bawah ini :
I.

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO), Badan Usaha Milik Negara,
berkedudukan di Makassar, Jalan Soekarno Nomor 1, didirikan berdasarkan Akta
Pendirian dan Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Notaris Imas Fatimah,
Sarjana Hukum, Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Akta Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Nomor 8 tanggal 31 Juli 2012 ,
dalam hal ini diwakili oleh ........................., selaku Direktur / General Manager, yang
diangkat berdasarkan Keputusan .......................... tanggal ............. tentang
..................................., dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II.

PT ........................., Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di ....., Jalan ........, yang
didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan Akta Nomor
...., tanggal ......., yang dibuat oleh ......., Sarjana Hukum, Notaris di ......, yang dalam
hal ini diwakili oleh ...................., selaku ....... sesuai surat ....... tanggal .....................,
dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT ................................,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- atau secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Pengadaan ............................. dengan rincian sebagai berikut :
a.

bahwa PIHAK PERTAMA selaku pengelola Pelabuhan ......... melaksanakan kegiatan,
antara lain, memberikan pelayanan......, perlu mengadakan masing-masing
alat/barang..... dimaksud, dengan mengadakan :
1. ......
2. ..... dst
Lampiran IV.9.3

b.

bahwa pengadaan ………... dimaksud, dilakukan dengan cara pelelangan
umum/pemilihan langsung/penunjukan langsung setelah adanya persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan melalui persetujuan RKAP tahun ...... dengan
sumber dana Investasi ........;

c.

bahwa setelah melalui proses sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, PIHAK
KEDUA terpilih sebagai pemenang pelelangan;

d.

bahwa pelaksanaan pengadaan ............ dimaksud seperti tersebut pada butir a di atas,
dituangkan dalam Akta Perjanjian ini.

Adapun ketentuan dan syarat Perjanjian ini, diatur sebagaimana tertuang dalam pasalpasal di bawah ini, dengan Pengertian Umum sebagai berikut :
PASAL 1
DASAR PERJANJIAN
a.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

b.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

c.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

d.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

e.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia
IV;

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

i.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ……………….. tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
……………….. tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Usaha Milik Negara (disesuaikan dengan dasar terbaru).

j.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ……………….. tentang Pedoman
Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan
(disesuaikan dengan dasar terbaru);

k.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelabuhan Laut;

l.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin
Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan;

m.

Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992, tentang Akta
Pendirian dan Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir ………………… (disesuaikan dengan dasar terbaru);

n.

Akta Pendirian PT ………………………. dengan Akta Notaris ……………Nomor ………
tanggal …………….., yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik
Indonesia Nomor …………….. tanggal ………….., sebagaiman telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Akta Notaris …………….. Nomor ………… tanggal …………… dan
telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor
…………………….. Tahun ……… tanggal ……………….. (disesuaikan dengan Akta
Pendirian Pihak Kedua);

o.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD ………….. Tahun
…………….. tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Terjadi
Penyimpangan dan atau Kecurangan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) (disesuaikan dengan dasar terbaru);

p.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD …………… Tahun
…………. tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (disesuaikan dengan dasar terbaru);

q.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor …………………..
tanggal ………….. tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan
…………………..;

r.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor …………………..
tanggal ………….. tentang Pemberian Pekerjaan (Gunning) …………………;

s.

Letter of Acceptance dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan Nomor
……………. tanggal ……………….
PASAL 2
MAKSUD DAN LlNGKUP PEKERJAAN

(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

mengaku telah menerima serta mengikatkan diri untuk rnelaksanakan ............ selanjutnya
dalam Perjanjian ini disebut "Pekerjaan”).
(2) Lingkup Pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal ini, terdiri atas :
a. .........
b. ......
c. ....... dst
(3) Uraian ruang lingkup Pekerjaan tersebut ayat (2) Pasal ini adalah didasarkan pada dan
tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Dokumen
Pelelangan dan perubahan-perubahannya, dan karenanya dokumen-dokumen tersebut
di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
PASAL 3
WAKTU PELAKSANAAN, MASA GARANSI, MASA PEMELIHARAAN, DAN TEMPAT
PENYERAHAN
(1)

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan selambat-lambatnya .....(.......) hari kelender
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Akta Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

(2)

Masa Garansi adalah selama .....(..........) hari kalender, terhitung sejak Serah Terima
Pertama Pekerjaan.

(3)

Masa Pemeliharaan ditentukan selama .... (..................) hari kalender terhitung sejak
Serah Terima Pertama Pekerjaan yang dinyatakan dalam BAST I, dengan lingkup :
a. perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang bukan diakibatkan oleh kesalahan
PIHAK PERTAMA;
b. penyempurnaan terhadap kekurangsempurnaan yang diakibatkan oleh kesalahan
design atau rancang bangun dan atau saat pelaksanaan Pekerjaan;
c. Menyerahkan kepada pemberi pekerjaan laporan hasil pengecekan, evaluasi,
perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan

(4)

Berakhirnya Masa Pemeliharaan dibuktikan dengan Berita Acara Selesainya Masa
Pemeliharaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan untuk itu Jaminan
Pelaksanaan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan suatu
Berita Acara Pengembalian Jaminan Pelaksanaan.

(5)

Tempat penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,
dilaksanakan di Pelabuhan ................... yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
(1)

Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan, hanya akan disetujui oleh PIHAK
PERTAMA secara tertulis apabila alasan-alasan yang diajukan tertulis oleh PIHAK
KEDUA cukup kuat untuk maksud tersebut;

(2)

Persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan Pengadaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA diberikan secara tertulis oleh
PIHAK PERTAMA.
PASAL 5
DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen Pelelangan menjadi bagian dari dokumen Akta Perjanjian ini dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
PASAL 6
HARGA PEKERJAAN PENGADAAN
(1)

Harga pengadaan ...................... sudah termasuk PPN 10 %.

(2)

Apabila timbul kewajiban bea-bea dan/atau pajak lain, selain PPN 10 % sesuai ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku, maka pajak tersebut menjadi tanggungan dan
beban PIHAK KEDUA.

(3)

Harga pengadaan/pekerjaan .......sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah harga
tetap dan tidak akan berubah (fixed and firm) meskipun ada kenaikan harga dan upah.

(4)

Perubahan harga dapat terjadi apabila terdapat perubahan lingkup pekerjaan yang
disepakati PARA PIHAK dan secara langsung mempengaruhi harga pekerjaan, yang
dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum).
PASAL 7
CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran Harga untuk Pengadaan/pekerjaan ..........., dilakukan Berdasarkan

kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Pelaksana Pekerjaan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Harga kontrak pengadaan pada Pasal 1 adalah sebesar Rp......................
(......................), termasuk Pajak-Pajak. Pelaksanaan pembayaran dilakukan
sekaligus sebesar 100% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.
..................(......................), apabila barang telah tiba di Kantor Pusat/Cabang

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan telah diperiksa oleh Panitia
Pemeriksa Barang PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang dibuktikan
dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan.
b. Harga kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian adalah harga yang tetap

(fixed price).
PASAL 8
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA
(1) Kewajiban
a.

Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan
.............;

b.

Memberikan data teknis dan data pendukung lainnya yang diperlukan oleh PIHAK
KEDUA;

c.

Memberikan persetujuan terhadap kesesuaian dan spesifikasi pekerjaan yang
diadakan oleh PIHAK KEDUA sepanjang pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang
telah ditentukan sebelumnya;

d.

Bersama-sama PIHAK KEDUA, menyatakan secara tertulis bahwa Pelaksanaan
Pekerjaan telah selesai;

e.

Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan
Pengadaan/pekerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk pengawas/pejabat yang
bertugas melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;

f.

Membayar kepada PIHAK KEDUA harga Pekerjaan pengadaan sesuai dengan
ketentuan perjanjian ini.

(2) Hak
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan/Pengadaan;
b. Menerima jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan jaminan garansi pabrikasi
dari PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
c. Memberikan somasi tertulis (teguran) kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA
tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan
tata cara pemberian somasi sebagaimana ketentuan Perjanjian ini;
d. Mengenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan atau
Jaminan Masa Garansi secara sepihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan

dana hasil pencairan serta merta mejadi milik PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK
KEDUA melakukan Wanprestasi.
PASAL 9
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA
(1) Kewajiban
a. Dengan biaya sendiri terlebih dahulu melakukan Pembiayaan Pekerjaan/Pengadaan;
b. Menjamin penyelesaian Pekerjaan/Pengadaan sesuai dengan jangka waktu
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
c. Melakukan pengurusan dan memperoleh dokumen-dokumen yang disyaratkan
sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan;
d. Bersama-sama PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis bahwa pelaksanaan
Pekerjaan/Pengadaan telah selesai;
e. Memperoleh persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA jika PIHAK KEDUA akan
mengalihkan seluruh atau sebagian pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan kepada
pihak lain;
(2) Hak
a. Melaksanakan Pekerjaan/ Pengadaan dari PIHAK PERTAMA;
b. Menerima dari PIHAK PERTAMA hal mengenai informasi/data teknis dan data
pendukung lainnya yang terkait dengan Pekerjaan/pengadaan, sepanjang informasi
tersebut merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA;
c.

Menerima persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA terhadap selesainya Pekerjaan
/pengadaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.
PASAL 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1)

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sejak ditandatangani sampai dengan
selesainya masa garansi sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini;

(2)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berakhir dengan
sendirinya dan menjadi tidak mengikat apabila :
a. Pelaksanaan Pekerjaan telah selesai dan masa garansi telah terlampaui;

b. PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dinyatakan pailit, atau;
c. Apabila jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan serta suku cadangnya,
dilampaui dengan masa waktu yang menurut PIHAK PERTAMA tidak dapat ditolerir
lagi dan atau tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
(3)

Dalam hal Perjanjian berakhir dengan sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf b dan c pasal ini, maka penyelesaiannya akan dimusyawarahkan oleh PARA
PIHAK.

(4)

Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini, tidak
menghapuskan pengenaan denda kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Perjanjian
ini.
PASAL 11
DENDA

(1)

PIHAK PERTAMA mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Direksi Nomor 45 Bab V Pasal 61, yang akan ditagihkan atau
dikurangkan langsung pada saat pembayaran.

(2)

Atas pengenaan denda tersebut, PIHAK PERTAMA memiliki opsi untuk memutuskan
atau melanjutkan Perjanjian ini. Jika opsi pemutusan dilakukan, maka pemutusan akan
diberitahukan kepada PIHAK KEDUA melalui Surat Pemberitahuan Pemutusan
Perjanjian, dengan ketentuan, pemutusan Perjanjian dimaksud tidak mengurangi hak
masing-masing terhadap kewajiban yang telah direalisasikan dan telah diterima dengan
baik.
Keterlambatan penyelesaian Pengadaan tidak dikenakan denda atau pemutusan
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, jika karena
alasan :

(3)

a.
b.

Force Majeure; atau
Gangguan dan hambatan, dengan ketentuan :
1)

Gangguan atau hambatan yang terjadi adalah di luar kemampuan PIHAK
KEDUA;

2)

PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadinya hambatan/gangguan;

3)

Alasan hambatan/gangguan diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK
PERTAMA melakukan penelitian dan evaluasi serta memberitahukan hasilnya
kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak
diterimanya pemberitahuan adanya hambatan/gangguan dari PIHAK KEDUA.

(4)

Apabila alasan dari PIHAK KEDUA tersebut dapat diterima, maka waktu pelaksanan
Pekerjaan dapat diperpanjang dan semua biaya untuk keperluan tersebut menjadi beban
PIHAK KEDUA.

(5)

Adanya gangguan atau hambatan tersebut tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA
untuk berusaha menanggulanginya sebagai upaya pemenuhan waktu pelaksanaan
Pekerjaan/Pengadaaan.
PASAL 12
RESIKO

Risiko kerusakan dan kehilangan bahan/material dan peralatan maupun kerugian yang timbul
selama pelaksanaan Pekerjaan menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA, termasuk jika dalam
pelaksanaan Pekerjaan terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja maupun orang lain.
PASAL 13
PENGAWASAN DAN INSPEKSI
(1)

PENUNJUKAN WAKIL OLEH PIHAK PERTAMA
a. Selama pelaksanaan Pekerjaan/pengadaan, PIHAK PERTAMA akan menunjuk
wakilnya, yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA, yang akan
diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
b. Selama periode pelaksanaan Pekerjaan/ pengadaan, wakil yang ditunjuk oleh PIHAK
PERTAMA berhak menunjuk dan mengirim pejabat-pejabat lain (selanjutnya disebut
PENGAWAS) untuk mengawasi (supervisi) dan memeriksa (inspeksi) secara
seksama terhadap Pekerjaan pengadaan;
c. Semua petunjuk-petunjuk, perintah-perintah dan persetujuan-persetujuan yang
diberikan oleh Pengawas Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, adalah untuk dan atas
nama PIHAK PERTAMA yang wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA
d. Perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari
dokumen pengadaan dan dokumen terkait lainnya, akan diberikan secara tertulis
oleh PIHAK PERTAMA.

(2)

WEWENANG PENGAWAS
a. PENGAWAS dalam pelaksanaan sampai dengan penyerahan, berhak untuk
memperhatikan, mengawasi, dan melakukan inspeksi pekerjaan yang berlangsung
dimana saja pekerjaan tersebut dilakukan mengenai semua hal yang bersangkutan
dengan Pekerjaan pengadaan tersebut;
b. PENGAWAS berwenang mendiskusikan tata cara yang sebaik-baiknya dengan

PIHAK KEDUA dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan selama
pelaksanaan Pekerjaan pengadaan dimaksud;
c. PENGAWAS berwenang untuk menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan
pekerjaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan
Pengadaan, yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Akta Perjanjian ini dan
persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelelangan, sampai
ada kesepakatan PARA PIHAK untuk melanjutkannya.
d. Selama melakukan pengawasan, PENGAWAS tidak akan menghambat kegiatan
pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
(3)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
a. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atau memikul resiko apapun terhadap
PENGAWAS atau pegawai-pegawainya agen-agen atau PIHAK KETIGA atas
terjadinya kecelakaan termasuk meninggalnya PENGAWAS, pegawai-pegawai,
agen-agen atau orang-orang PIHAK KETIGA selama waktu mereka atau salah satu
dari mereka berada di lapangan;
b. PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala persoalan dan
tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain termasuk dari para tenaga kerja yang
dipergunakan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini,
baik tuntutan di dalam maupun di luar pengadilan;
c. PIHAK KEDUA dianggap dan mengakui sudah memenuhi kewajiban formal
berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peraturan PT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) yang berlaku menyangkut bidang tenaga kerja, dan perijinanperijinan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud dan
selanjutnya PIHAK KEDUA akan senantiasa mentaati sepenuhnya ketentuanketentuan dimaksud atas beban dan tanggung jawab menurut hukum.
PASAL 14
FORCE MAJEURE

(1)

Yang dimaksud dengan Force Majeure (Keadaan Kahar) adalah keadaaan atau
peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan siapapun juga yang
mengakibatkan terhambatnya jalannya pelaksanaan pekerjaan.

(2)

Yang termasuk dalam Force Majeure dalam Surat Perjanjian ini, adalah:
a.

Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, ledakan bendabenda angkasa dan bencana alam lainnya;

b.

Sabotase, perang, huru-hara, pemberontakan, embargo, pemogokan umum/nasional
dan sebagainya, tindakan pemerintah dalam bidang moneter dan sebagainya;

c.

Keadaan atau peristiwa lain yang memenuhi batasan force majeure sebagaimana
tersebut di atas.

(3)

Bilamana terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK PERTAMA melalui PENGAWAS disertai laporan mengenai Force
Majeure tersebut dan akibatnya pada pekerjaan disertai dengan bukti-bukti yang nyata
dan sah dari Pemerintah Daerah setempat atau instansi yang berwenang mengenai
terjadinya dan berahirnya Force Majeure.

(4)

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus diajukan kepada PIHAK
PERTAMA dalam batas waktu selambat-Iambatnya 3 x 24 jam setelah peristiwa tersebut
terjadi dan berakhir dan PIHAK PERTAMA memberikan jawaban mengenai Force
Majeure tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterimanya pengajuan
dari PIHAK KEDUA.

(5)

Jika batas waktu pengajuan 3 x 24 jam dilampaui, maka PIHAK PERTAMA berhak
menolak pengajuan Force Majeure, dan sebaliknya apabila PIHAK PERTAMA dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kalender tidak memberikan jawaban, maka Force Majeure
tersebut disetujui.

(6)

Perpanjangan waktu, pelaksanaan pekerjaan yang dapat diberikan dengan adanya
Force Majeure adalah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK yang
dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum).
PASAL 15
JAMINAN PELAKSANAAN PENGADAAN

(1)

PENYERAHAN
PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA asli sertifikat Garansi
Bank sebagai jaminan pelaksanaan pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum
Devisa Nasional, tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan nilai sebesar
5% (lima prosen) atau nilai yang telah disepakati PARA PIHAK dari Harga
pekerjaan/pengadaan.

(2)

MASA BERLAKU
Asli sertifikat Garansi Bank tersebut sudah harus diserahkan paling lambat dalam masa
7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian ini, dan berlaku sejak tanggal
ditandatanganinya Jaminan Pelaksanaan sesuai ayat (1) pasal ini sampai dengan
minimal 344 (tiga ratus empat puluh empat) hari kalender.
Apabila pada saat pekerjaan sedang berlangsung dan diketahui atau diperkirakan akan
terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan, maka selambat-Iambatnya 2 (dua) minggu
sebelum masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berakhir, PIHAK KEDUA wajib

memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi sampai
dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal rencana selesainya masa pemeliharaan
atau rencana Serah Terima Kedua yang akan dibuktikan dengan Berita Acara Serah
Terima Kedua (BAST-II).
(3)

PENCAIRAN :
Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut akan dicairkan, dan menjadi hak PIHAK
PERTAMA dalam hal :
a. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Akta Perjanjian
Pengadaan ini;
b. PIHAK PERTAMA memutuskan Perjanjian ini atas dasar PIHAK KEDUA tidak dapat
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan;
c. PIHAK KEDUA tidak memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan saat
terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan, kecuali ditentukan lain dalam Akta
Perjanjian ini.

d. Pencairan dengan sebab sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c pasal ini,
tidak berakibat dengan sendirinya Perjanjian ini berakhir. Namun demikian, dengan
pertimbangan tertentu PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini.
(4) PENGEMBALIAN :
Asli sertifikat Garansi Bank akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA pada saat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pemeliharaan Pekerjaan dimaksud
dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA untuk kedua
kalinya yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-II) yang
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(5) PEMEGANG JAMINAN PELAKSANA :
Jaminan Pelaksanaan dialamatkan/ditujukan kepada Direksi
INDONESIA IV (PERSERO), Jalan Soekarno Nomor 1 Makassar.

PT

PELABUHAN

PASAL 16
PENUNDAAN DAN PERPANJANGAN WAKTU AKIBAT FORCE MAJEURE
ATAU GANGGUAN DAN ATAU HAMBATAN LAINNYA
(1)

SEBAB-SEBAB PENUNDAAN
a. Jika pada suatu waktu setelah penandatanganan Akta Perjanjian ini terjadi hal-hal
yang mengakibatkan penyerahan pekerjaan menjadi tertunda, karena Force Majeure
atau gangguan dan atau hambatan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini,

maka waktu penyerahan pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Akta Perjanjian
ini akan diperpanjang untuk suatu jangka waktu yang akan disetujui oleh kedua belah
pihak.
b. Adanya pemberitahuan pekerjaan beserta suku cadangnya karena Force Majeure
atau gangguan dan atau hambatan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
(2)

HAK UNTUK PEMUTUSAN PERJANJIAN KARENA PENUNDAAN YANG TERLALU
LAMA
a. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini dengan menyampaikan
pernyataan tertulis kepada PIHAK KEDUA, jika jumlah keseluruhan penundaan
waktu melebihi 60 (enam puluh) hari kalender, kecuali karena:
1) Kelambatan penyerahan (delayed delivery) Pengadaan beserta suku cadangnya,
seperti tersebut di dalam ayat (1) pasal ini.
2) Penundaan yang diizinkan (permisible delays);
b. Pemutusan Perjanjian tersebut dalam ayat ini berlaku efektif pada saat pernyataan
dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 17
BEA METERAI DAN PAJAK-PAJAK

(1) Bea meterai untuk Surat Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(2) Pajak-pajak yang mungkin ada/timbul selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan
dengan Surat Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Perundangan
yang berlaku.
PASAL 18
WANPRESTASI
Timbulnya salah satu hal-hal di bawah ini, adalah merupakan wanprestasi :
a.

Apabila PIHAK KEDUA baik secara nyata menurut pengamatan atau penilaian PIHAK
PERTAMA maupun melalui pernyataan PIHAK KEDUA sendiri, tidak sanggup atau tidak
dapat memenuhi dan melaksanakan isi Perjanjian ini;

b.

Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan pailit, baik secara sukarela maupun tidak oleh
pengadilan atau melakukan likuidasi dan tindakan-tindakan hukum lainnya yang
bermaksud menghentikan jalannya usaha;

c.

PIHAK KEDUA tidak melaksanakan hal-hal yang ditetapkan dalam Surat Peringatan dari

PIHAK PERTAMA secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu
selama 1 (satu) minggu;
d.

PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian
ini belum memulai pekerjaan, tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA;

e.

………… beserta suku cadangnya tidak diserahkan dalam masa dari 60 (enam puluh)
hari sejak berakhirnya tanggal yang seharusnya terjadi penyerahan.
PASAL 19
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1)

Selain pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Perjanjian
ini, PIHAK PERTAMA dapat pula secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun
dari PIHAK KEDUA, untuk memutuskan Perjanjian ini dengan menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila salah satu diantara
sebab-sebab pemutusan tersebut di bawah ini terjadi, yaitu antara lain :
a. Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 18 Perjanjian ini.
b. Apabila PIHAK KEDUA ternyata menyerahkan pelaksanaan pekerjaan baik sebagian
atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK
PERTAMA.

(2)

Sebelum dilakukan pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini,
PIHAK PERTAMA akan memberikan surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga)
kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing peringatan tertulis.

(3)

Pemutusan Perjanjian dimaksud cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(4)

Dengan adanya pemutusan secara sepihak sebagaimana tersebut dalam ketentuan ayat
(1) Pasal ini, maka semua beban/pembayaran dari sisa pekerjaan diserahkan kepada
pihak lain yang akan ditunjuk PIHAK PERTAMA, serta semua kerugian PIHAK
PERTAMA yang timbul akibat pemutusan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban
PIHAK KEDUA.

(5)

PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada
PIHAK PERTAMA atas akibat yang ditimbulkan lebih lanjut dari pemutusan sepihak
seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini.
PASAL 20
PEMBERITAHUAN

(1)

Setiap pernberitahuan yang harus diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

KEDUA berdasarkan Perjanjian ini harus dialamatkan di tempat usaha PIHAK KEDUA
sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu:





(2)

Kepada
Alamat
Telepon
Faksimili

:
:
:
:

PT .....................
Jl. ...........................
.........................
................................

Setiap pemberitahuan yang harus diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini harus dialamatkan di tempat usaha PIHAK
PERTAMA sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu :





Kepada
Alamat
Telepon
Faksimili

:
:
:
:

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
Jalan Soekarno No.1 Makassar
(0411) 3616549
(0411) 3619044
PASAL 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1)

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk pada
proses Pengadaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perselisihan-perselisihan atau
suatu perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak mengenai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban mereka menurut Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara
musyawarah, yang dibuktikan dengan suatu berita acara.

(2)

Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam perrnusyawarahan tersebut, maka
perselisihan itu akan diselesaikan secara litigasi melalui Pengadilan Negeri ...................

(3)

Adanya perselisihan tersebut tidak membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
PASAL 22
PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara Perjanjian ini dengan dokumen lampirannya,
termasuk dokumen pelelangan, maka yang akan diberlakukan adalah Pejanjian ini.
PASAL 23
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, kedua belah pihak
sepakat untuk dibuatkan Akta Perjanjian Tambahan (Addendum).

PASAL 24
HUKUM YANG BERLAKU
Hukum yang berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan adalah Hukum Negara Republik Indonesia.
PASAL 25
DOMISILI
Untuk perjanjian ini, kedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap pada Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri ..........................
DEMIKIAN AKTA PERJANJIAN INI
- dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada waktu dan tempat sehagaimana
tersebut pada permulaan Perjanjian ini dengan meterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) yang
masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap dengan kekuatan hukum yang sama. .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

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

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

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) ratus ribu
PEKERJAAN
(Nama Pekerjaan)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN
Nomor
Tanggal

:
:

Pada hari ini, …… tanggal ………………… bulan ……….. tahun ……… (tanggalbulan-tahun), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. N a m a :
Jabatan :
2. N a m a :
Jabatan :
Berdasarkan Berita Acara Pengukuran / Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. ……….
Tanggal…….Bulan…….. Tahun ………. telah melakukan pemeriksaan pada :
Nama pekerjaan
Lokasi
SPPP/SPK/Surat Perjanjian
Nilai kontrak

Pelaksana

:
:
:
: Rp ..…………………………(………………
……………………...Rupiah)
sudah
termasuk keuntungan dan PPN 10 %.
: PT/CV ………….

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan telah
mencapai fisik 100 % (seratus persen) dengan baik dan dapat diterima.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagai dokumen pelaksanaan pekerjaan.
Mengetahui,
GENERAL MANAGER/SENIOR VICE
PRESIDENT

Yang meneliti/memeriksa,

………………………….

: ………………

………………………….

: ………………

……………………………..

Lampiran V.1

PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV
PEKERJAAN
(Nama Pekerjaan)

BERITA ACARA KEMAJUAN
PEKERJAAN
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini, ………………., tanggal ……………………., bulan ……………………….,
tahun …………… (…-…-……), kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. N a m a
Jabatan

:
:

2. N a m a
Jabatan

:
:

Telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran laporan kemajuan
pekerjaan sebagai berikut :
Nama pekerjaan
Lokasi
Pemilik
Pelaksana
SPPP/SPK/Surat Perjanjian
Nilai kontrak

:
:
:
:
:
: Rp…………………..,00 (…………………rupiah),
termasuk PPN 10%

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian dengan ini menyatakan dan membenarkan
bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai prosentasi fisik sebesar
……………………….%
Berdasarkan Pasal … SPPP/SPK/Surat Perjanjian No. ………………………. tanggal
……………………., maka kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima
angsuran … (ke……………….), sebesar
…% dari harga borongan,yaitu …% x
Rp…………………. = Rp………………………. (.……………………….).
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dokumen pelaksanaan
pekerjaan.

Yang meneliti,
Mengetahui
EXCECUTIVE VICE
PRESIDENT/GENERAL
……………………….
:
MANAGER/SENIOR VICE
PRESIDENT/DIREKTUR
PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I ……………………….
:
......................................

Lampiran V.2

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) ratus ribu
PEKERJAAN
(NAMA PEKERJAAN)

BERITA ACARA PERHITUNGAN VOLUME
BERSAMA HASIL PEKERJAAN
Nomor
Tanggal

:
:

Pada hari ini ……, tanggal ………………… bulan ……….. tahun ……… (tanggalbulan-tahun), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. N a m a :
Jabatan : …………………./Pengawas
2. N a m a :
Jabatan : …………………./Pengawas
3. N a m a :
Jabatan : …………………./Pelaksana Pekerjaan
4. dst.
Berdasarkan :
1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. ………. Tanggal…….Bulan…….. Tahun
……….
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. ………. Tanggal…….Bulan…….. Tahun
……….
Telah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan volume bersama hasil pekerjaan
pada :
Nama pekerjaan
Lokasi
SPPP/SPK/Surat Perjanjian
Nilai kontrak

Pelaksana

:
:
:
: Rp ..…………………………(………………
……………………...Rupiah)
sudah
termasuk keuntungan dan PPN 10 %.
: PT/CV ………….

Lampiran V.3

Dengan hasil sebagai berikut :
Berdasarkan perhitungan volume bersama hasil pekerjaan, dinyatakan bahwa
pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik / telah terjadi selisih volume dan biaya
(tambah/kurang) sebesar Rp. …………..sesuai daftar terlampir *).

Demikian Berita Acara Perhitungan Volume Bersama Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagai dokumen pelaksanaan pekerjaan.

Yang meneliti/memeriksa
Pelaksana Pekerjaan,

…………..…………

Yang meneliti/memeriksa
Pengawas Pekerjaan,

………………………….

: ………………

………………………….

: ………………

Mengetahui,
GENERAL MANAGER/SENIOR VICE
PRESIDENT

……………………………..

*) Pilih salah satu sesuai kondisi lapangan









PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
PEKERJAAN
(Nama Pekerjaan)

BERITA ACARA PENYERAHAN
PERTAMA PEKERJAAN
Nomor
Tanggal

:
:

Pada hari ini, ……….. tanggal…………..bulan …………… tahun ……… (tanggal-bulantahun), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. N a m a
Jabatan
Alamat

:
:
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Na m a
Jabatan
Alamat

:
:
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV ………….. selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No………. tanggal ……… bulan
……….tahun………., mengadakan Serah Terima Pertama pekerjaan tersebut sebagai
berikut :
Pasal 1
PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima
pekerjaan Pengadaan/Pemasangan…………………………….Untuk …………………..,
yang dilaksanakan oleh PT/CV berdasarkan SPPP/SPK/Surat Perjanjian No.
…………………. Tanggal …………. Bulan ………… tahun ……………
Pasal 2
Kerusakan-kerusakan, penyempurnaan dan pemeliharaan selama jangka waktu
pemeliharaan ………… (…….) hari kalender terhitung mulai tanggal …… bulan……….
s.d tanggal …………….bulan…………….tahun……………sesuai SPPP/SPK/Surat
Perjanjian, tetap menjadi tanggungan dan kewajiban PIHAK KEDUA.
Pasal 3
Bilamana dalam masa pemeliharaan tersebut PIHAK KEDUA tidak segera
melaksanakan perbaikan atas kerusakan yang terjadi, PIHAK PERTAMA akan
melaksanakan perbaikan tersebut atas beban biaya PIHAK KEDUA.
Lampiran V.4

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sebagai dokumen
pelaksanaan pekerjaan.

PIHAK KEDUA,
PT/CV …………………….
DIREKTUR

………………………………..

PIHAK PERTAMA,
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
GM/SVP

………………………………..

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
BERITA ACARA
PENYERAHAN KEDUA

PEKERJAAN
Nomor
Tanggal

:
:

Pada
hari
ini,
………
tanggal
………………….bulan……………..tahun………….(tanggal-bulan-tahun), kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
1. N a m a
Jabatan
Alamat

:
:
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Na m a
Jabatan
Alamat

:
:
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV ………. selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (Masa Pemeliharaan) No………..
tanggal …….. bulan………….tahun ………………, mengadakan Serah Terima
Kedua pekerjaan tersebut sebagai berikut :
Pasal 1
PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima
pekerjaan
……………………………………..,
yang
dilaksanakan
oleh
PT/CV………………….. berdasarkan SPPP/SPK/Surat Perjanjian No…………
tanggal………………
Pasal 2
Kerusakan-kerusakan dan pemeliharaan setelah tanggal ………………………...
beralih menjadi tanggungan dan kewajiban PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sebagai dokumen
pelaksanaan pekerjaan.
PIHAK KEDUA
Yang Menyerahkan,
PT/CV……………….
DIREKTUR

…………………………..

PIHAK PERTAMA
Yang Menerima,
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
GM/SVP

…………………………………
Lampiran V.5

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
PEKERJAAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor
Tanggal

:

Pada hari ini, ………. tanggal …………. bulan ……………… tahun …………………. (tgl-blnthn), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. N a m a
:
Jabatan
: General Manager/Senior Vice President …….
Alamat
: Jln.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Na m a
:
Jabatan
: Direktur PT/CV …………..
Alamat
: Jln.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV ………… selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA
Berdasarkan :
a. SPPP/SPK/Surat Perjanjian No………… tanggal….……...
b. Addendum SPPP/SPK/Surat Perjanjian (bila ada) ……... No………… tanggal….……...
c. Berita Acara Pemeriksaaan Pekerjaan No………… tanggal….……...
d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No………………...
Dengan ini menyatakan bahwa sesuai Pasal ……………………..pada SPPP/SPK/Surat
Perjanjian/Addendum tersebut di atas, PIHAK KEDUA berhak memperoleh pembayaran
angsuran
pekerjaan
ke-……
sebesar
Rp……………………………,00
(……………………………………………………..……….. rupiah), termasuk PPN 10% dari
PIHAK PERTAMA.
PIHAK PERTAMA telah membayar kepada PIHAK KEDUA angsuran pekerjaan sebagai
berikut :
Angsuran ke- …….
Angsuran ke-……..
Jumlah yang telah dibayarkan

Rp. ………………
Rp. ………………
Rp ………………

,00
,00
,00

Rencana Angsuran pembayaran kali ini
Rencana jumlah pembayaran hingga kali ini

Rp ……………….
Rp. ……………….

,00
,00

Sisa angsuran yang belum dibayarkan

Rp

,00

………………

Lampiran V.6

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dokumen
pelaksanaan pekerjaan dan disimpan sebagai arsip perusahaan.
PIHAK KEDUA,
PT/CV …………………….
DIREKTUR

………………………………..

PIHAK PERTAMA,
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
GM/SVP

………………………………..

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN KEBENARAN HASIL PEKERJAAN PENGADAAN
……………………………………………………..
Nomor : ………………………….

Pada hari ini, …………… Tanggal ………………... bulan ……… tahun Dua
ribu…… (….-……-200..), Tim Pemeriksa Kebenaran Hasil Pengadaan Barang
Kantor Pusat/Cabang …………. Tahun …………, sesuai Keputusan
Direksi/General Manager PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang………..
No…………… tanggal ……………., bertempat di ……………, telah mengadakan
pemeriksaan terhadap jumlah, jenis dan mutu serta telah menerima barang
berupa
…………………………………………………………………….,
yang
pengadaannya
dilakukan
berdasarkan
SPPP/SPK/Surat
Perjanjian
No………………..tanggal ………………….dengan hasil sebagai berikut :
I.

PEMERIKSAAN BARANG

NO

II.

SPESIFIKASI TEKNIS
(SESUAI SPK/SPP)

HASIL PEMERIKSAAN

KET

PENERIMAAN BARANG
Berdasarkan
hasil
pemeriksaan
di
atas,
maka
……………….……………………………. yang diperiksa telah dapat diterima/
tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Lampiran V.7

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang ini dibuat dan
ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Kebenaran Hasil Pengadaan Barang
Kantor Pusat/Cabang ……. tahun …………..untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA KEBENARAN HASIL
PENGADAAN BARANG KANTOR PUSAT/CABANG
TAHUN ……………

1. …………………..
Ketua

: …………………………….

2. …………………..
Sekretaris

: …………………………….

3. …………………..
Anggota

: …………………………….

SVP/Manager/DVP,

……………………..

PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV
BERITA ACARA DENDA KETERLAMBATAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
Nomor :
Tanggal :

PEKERJAAN
(Nama Pekerjaan)

Pada hari ini, …………., tanggal ………………bulan ….. tahun ……………. (...-...-...), kami yang
bertandatangan di bawah ini :
1. N a m a
Jabatan

:
:

2. N a m a
Jabatan

:
:

Telah mengadakan penelitian atas kebenaran laporan kemajuan pekerjaan untuk :
Pekerjaan
Lokasi
Pelaksana

:
:
:

SPPP/SPK/Surat Perjanjian
Nilai kontrak

Jl. ……………………………………
:
: Rp. ……………..,00 (………………………..………… rupiah),
termasuk PPN 10%

Dan terbukti pula bahwa prosentase fisik pekerjaan pada tanggal ………………… baru mencapai
bobot prosentasi sebesar …… %
Berdasarkan Pasal … SPPP/SPK/Surat Perjanjian No ………… tgl ……………, maka kepada
kontraktor yang bersangkutan dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, yang
seharusnya penyelesaian pekerjaan paling lambat tanggal …………………, maka denda dihitung
dari tanggal …………………sampai dengan …………………atau … permil dari biaya kontrak yaitu
… o/oo x Rp…………………,00 =Rp…………………,00 (…………………rupiah), dan denda
tersebut akan diperhitungkan pada saat pembayaran termin dengan fisik pekerjaan 100 %.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai dokumen pelaksanaan pekerjaan.
Mengetahui
Direktur / SVP / GM

Yang memeriksa
1. …………………

: ………………………

2. …………………

: ………………………

………………………………..
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BERITA ACARA RAPAT
PEMBAHASAN PEKERJAAN TAMBAH KURANG
………………………………………………
Nomor

:

I.

Pada hari ini, ……………… tanggal …………. Bulan ……………… tahun ………..(....-…..) dimulai dari Pukul ………..sampai dengan Pukul …….., bertempat di ruang
…………………….. telah dilaksanakan rapat pembahasan pekerjaan tambah kurang
……………………

II.

Rapat dipimpin oleh …………………………………… dan dihadiri oleh :

III.

1. Nama
Jabatan

: …………………….
: …………………….

2. Nama
Jabatan

: ……………………
: ……………………

3. Nama
Jabatan

: ……………………
: ……………………

4. Nama
Jabatan

; …………………..
:……………………

5. Nama
Jabatan

: …………………..
: …………………..

Dasar Pelaksanaan rapat
a. Pemeriksaan fisik di lapangan untuk melakukan evaluasi kembali atas item
pekerjaan yang direncanakan sesuai Surat Perjanjian pemborongan No ………
tanggal ……….. Hasilnya sesuai kondisi lapangan tanggal …………………
terdapat beberapa item pekerjaan yang harus dilaksanakan, dengan
pertimbangan bahwa secara teknis masih cukup baik dan diharapkan
kondisinya cukup baik sampai dengan pemeliharaan selanjutnya.
b. Surat PT/CV ……….. selaku pelaksana pekerjaan No. ……… tanggal……….
Perihal……………….. permohonan pembahasan pekerjaan tambah.
c. Berita Acara Pemeriksaaan kondisi teknis pekerjaan ………….No. ………….
Tanggal………….
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IV.

Hasil Evaluasi Pembahasan
Dari hasil pembahasan dalam rapat, disepakati hal-hal sebagai berikut :
1. Terdapat perubahan volume dan item pekerjaan yang disesuaikan dengan
kondisi teknis, urgensi, operasional, serta terbatasnya dana yang tersedia. Atas
perubahan tersebut, terdapat sejumlah pekerjaan tambah serta pekerjaan
kurang.
2. Waktu pelaksanaan ditetapkan selama ……… (…….) hari kalender, Dengan
demikian, terjadi/tidak terjadi *) penambahan atau pengurangan waktu selama
…………(……)
3. Daftar uraian pekerjaan tambah kurang adalah sebagaimana terlampir berita
acara ini.
4. Atas dasar adanya pekerjaan tambah kurang tersebut, akan dibuatkan
Addendum Pekerjaan …………….. sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Dan seterusnya dianggap perlu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama, untuk dipergunakan
sebagai dokumen pelaksanaan pekerjaan.
……………………, …………………..
Peserta Rapat

Pimpinan Rapat

1. ……………………….

: ……………………

2. ……………………….

: ……………………

3. ……………………….

: ……………………

4. ……………………….

: …………………...

5. ……………………….

: …………………...

…………………….

Menyetujui
SENIOR VICE PRESIDENT /
GENERAL MANAGER PT PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)
…………………………………………….

………………………………

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG BEKAS/SISA
No
:
Pada hari ini, ………. Tanggal …………..Bulan …………..Tahun …………..(..-..-….) Yang
bertanda tangan di bawah ini ;
1. Nama
: …………………………..
Jabatan
: …………………………..
Bertindak dan atas nama ………. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama
: ………………………….
Jabatan
: Direktur PT/CV ……….
Bertindak dan atas nama PT/CV ……. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Telah melakukan serah terima barang bekas/sisa pekerjaan ………sesuai
SPPP/SPK/Surat Perjanjian Nomor ………… tanggal …………, untuk selanjutnya
disimpan di lapangan / gudang sebagai bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut dari pihak
Auditor internal/eksternal.
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai kelengkapan dokumen.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA
PT/CV…….

…………………………

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

Mengetahui,
GENERAL MANAGER/
SENIOR VICE PRESIDENT

………………………
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BERITA ACARA PEMUSNAHAN
BARANG BEKAS/SISA
No
:
Pada hari ini, ………. Tanggal …………..Bulan …………..Tahun …………..(…-…-…..)
Yang bertanda tangan di bawah ini ;
1. Nama
Jabatan

: …………………………..
: …………………………..

2. Nama
Jabatan

: ………………………….
: ………………………….

Telah melakukan serah terima barang bekas/sisa pekerjaan ………sesuai SPPP/SPK/
Surat Perjanjian Nomor ……………… tanggal ……………..
Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
1. Daftar barang bekas/sisa yang diperiksa adalah sebagai berikut :
a. ………….
b. ………….
c. ………dst
2. Daftar barang bekas/sisa tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan telah
diperiksa kebenarannya, sehingga dapat dilakukan pemusnahan.
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai kelengkapan dokumen.

Mengetahui :
DVP/Manager

Yang Memeriksa :
1. ……………..: ………….
2. ……………..: ………….

…………………………

Mengetahui,
GENERAL MANAGER/
SENIOR VICE PRESIDENT

………………………
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a.
b.
c.
d.
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Bab 1
Sekilas eProcurement
E-Procurement adalah sebagai salah satu aplikasi yang merupakan implementasi dari IT
Governance. Terwujudnya aplikasi tersebut merupakan hasil kebijakan Manajemen PT.
PELINDO IV tahun 2011 terkait dengan Informasi Stok Material PELINDO IV, Penyusunan HPS,
dan Monitoring Pergerakan Material. Sedangkan hasil Amanat RUPS tahun 2005
menetapkan agar PELINDO IV mengoptimalkan eProc yang sudah dikembangkan untuk
tercapainya harga pembelian yang optimal dan tercapainya inventoru PELINDO IV yang
efisien. Proses pengadaan secara manual dapat mengakibatkan sulitnya informasi
mengenai harga satuan khusus di internal PELINDO IV, perlakuan yang tidak sama kepada
Calon Penyedia Barang/Jasa (CPBJ), dan lemahnya pertanggung jawaban terhadap
proses pegadaan sehingga mengakibatkan resiko di kemudian hari.
a.

Memulai e-Procurement ..............................................................................................

I-2

b.

Registrasi e-Procurement Pelindo IV...........................................................................

I-3

c.

Memahami Bantuan, Interaksi, Penjelasan Umum dan Hubungi Kami ..............

I-5

d.

Login Administrator .......................................................................................................

I-7

e.

Login Vendor .................................................................................................................

I-9

Petunjuk Operasional 1-1

Memulai e-Procurement
Untuk dapet mengakses aplikasi e-Procurement PELINDO

IV
langkah pertama kita memasukkan URL pada browser di
http://202.53.250.206/eprocelindo.
Detail
terlampir
pada
gambar berikut

Gambar URL
e-Procurement

Gambar 1.1 URL e-Procurement pada browser

Gambar 1.2. Tampilan Home program e-Procurement
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Registrasi e-Procurement
Untuk dapet mengakses aplikasi e-Procurement PELINDO IV,

langsung masuk ke menu login dan login sebagai administrator.
Apabila anda seorang user atau vendor harus melakukan
proses registrasi terlebih dahulu untuk dapat mengkakses
eProcurement.
Cara masuk dalam menu registrasi adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Pilih menu Depan
Klik menu Registrasi.
Tampilan akan tampak seperti berikut :

Gambar 1.3. Halaman utama menu registrasi
Penjelasan mengenai registrasi adalah sebagai berikut:

1. Jendela Data Perusahaan :
a. Nama Perusahaan
Isikan nama perusaan anda
b. Klasifikasi Perusahaan.
Terdapat menu combo box (kecil, menengah, besar),
yang harus dipilih salah satu
c. Negara
d. Propinsi
e. Kota
Masukan kota perusahaan
Catatan:
Secara otomatis akan menampilkan lokasi alamat perusahaan,
bisa langsung memasukkan latitude dan longitude.
f.
g.
h.
i.

Latitude
Longitude
Alamat
Kode Pos
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j. Telepon
k. Fax
l. Website
m. Email

2. Jendela Akta Awal Perusahaan:
a.

Nama notaris
Nama pejabat umum yang menjalankan sebagian
dari fungsi publik dari negara, khususnya di bagian
hukum perdata
b. Nomor akta
Akta pendirian PT yang sudah disesuaikan dengan UU
No. 40/2007.
c. Tanggal akta
Tanggal akta PT dikeluarkan
d. File akta terakhir
Upload file akta terakhir PT

3. Jendela Akta Terakhir Perusahaan:
a.

b.
c.
d.

Nama notaris
Nama pejabat umum yang menjalankan sebagian
dari fungsi publik dari negara, khususnya di bagian
hukum perdata
Nomor akta
Akta pendirian PT yang sudah disesuaikan dengan UU
No. 40/2007.
Tanggal akta
Tanggal akta PT dikeluarkan
File akta terakhir
Upload file akta terakhir PT

4. Informasi Legalitas Perusahaan:
a.

Nomor NPWP
Nomor NPWP perusahaan.
b. File NPWP
Upload file NPWP
c. Domisili Perusahaan
Domisili perusahaan
d. Masa berlaku
e. File Domisili
f. TDP
g. Masa Berlaku
h. File TDP
i. PKP
j. Masa Berlaku
k. File PKP
l. Kehakiman
m. File kehakiman
n. Asosiasi
o. Masa Berlaku
p. File Asosiasi

5. Jendela PenanggungJawab:
a. Nama
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Nama penanggung jawab
b. Jabatan
Jabatan penanggung jawab
c. Telepon d.
Fax
e. Handphone f.
Email

6. Jendela Contac Person:
a. Nama
Nama yang bisa dihubingi
b. Jabatan
Jabatan c.
Telepon d. Fax
e. Handphone f.
Email

7. Jendela Jenis Perusahaan
Pilih salah satu jenis perusahaan, apakah BUMN, BUMD,
Pribadi, Penanaman Modal asing, atau Swasta Nasional.

8. Jendela Informasi user aplikasi:
a. User
Bisa diisi nama perusahaan, ato bisa nama lain
b. Password
Password untuk login
c. Confirm Password
Masukkan ulang password perusahaan

Memahami Menu Bantuan
Menu bantuan beisi informasi panduan vendor untuk
memperoleh user agar bisa mengakses aplikasi eProcurement
PELINDO IV
Untuk membuka menu bantuan dengan cara:
1.
2.
3.

Pilih menu Depan
Pilih menu Bantuan.
Tampilan akan tampak seperti berikut :

Gambar 1.4. Menu bantuan
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Memahami Menu Interaksi
Menu interaksi berisi informasi syarat vendor untuk berpartisipasi
dalam aplikasi eProcurement PELINDO IV.
Untuk membuka menu bantuan dengan cara:
1.
2.
3.

Pilih menu Depan
Pilih menu Interaksi.
Tampilan akan tampak seperti berikut :

Gambar 1.5. Menu Interaksi

Memahami Menu Penjelasan Umum
Menu penjelasan umum prakualifikasi dan pascakualifikasi
vendor untuk berpartisipasi dalam aplikasi eProcurement
PELINDO IV.
Untuk membuka menu bantuan dengan cara:
1.
2.
3.

Pilih menu Depan
Pilih menu Penjelasan Umum.
Tampilan akan tampak seperti berikut :

Gambar 1.6. Menu Penjelasan Umum
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Memahami Menu Hubungi Kami
Menu berisi public relation contact PELINDO IV.
Untuk membuka menu bantuan dengan cara:
1.
2.
3.

Pilih menu Depan
Pilih menu Hubungi kami.
Tampilan akan tampak seperti berikut :

Gambar 1.7. Menu Hubungi Kami

Login Administrator
Klik tombol Login untuk menampilkan form login administrator

Gambar 1.8. Login
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Setelah jendela Login sudah tampil maka masukkan nama user
standard yaitu
Username : admin
Password : password (huruf kecil)
Setelah Anda memasukkan nama user dan password dengan
benar, maka Anda akan masuk pada program e-Procurement
administrator, dengan tampilan seperti berikut

Menu Bar
Menu Info

Gambar 1.9. Menu utama administrator
Apabila kita sudah login sebagai administrator, akan terlihat menu
sebagai administrator , kita mempunyai hak untuk merubah password
administrator.

Gambar 1.10. Status
Administrator
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Menu-menu yang terdapat pada login sebagai administator
diantaranya
 Data Master
 Pekerjaan
 Lelang
 Data Lelang
 Rekanan
 Laporan
 System
Untuk penjelasan lebih detail akan dipaparkan pada sub bab
selanjutnya

Login Vendor
Login Vendor akan diperolah setalah mendaftar dan di
approve oleh administrator. Apabila vendor sudah
mendapatkan user dan password untuk mengkakses menu
vendor, akan muncul tampilan seperti berikut

Gambar 1.11. Status Vendor
Contoh diatas merupakan vendor “Makasar Berjaya” setelah
berhasil login sebagai vendor.
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Bab 2
Setup Data Master
Data Master adalah jantung dari system laporan eprocurement, atur dalam kategori
grup dan sub grup yang sangat nyaman bagi Anda untuk melihat. Inputan yang
terdapat dalam setiap data master ini akan otomatis ter kalkulasi secara update
begitu Anda menjalankan system. Penting bagi Anda untuk mengaturnya secara
matang sebelum Anda mulai menjalankan aplikasi eprocurement.
1.

Apa yang perlu dilakukan ...................................................................................

2-2

2.

Menambah , merubah dan menghapus Bidang Usaha ...............................

2-2

3.

Menambah , merubah dan menghapus Badan Hukum ...............................

2-5

4.

Menambah , merubah dan menghapus Jabatan .........................................

2-7

5.

Menambah , merubah dan menghapus Jenis Lelang ...................................

2-9

6.

Menambah , merubah dan menghapus Jenis Perusahaan..........................

2-11

7.

Menambah , merubah dan menghapus Kelas Cabang ...............................

2-13

8.

Menambah , merubah dan menghapus Klasifikasi.........................................

2-15

9.

Menambah , merubah dan menghapus Mata uang.....................................

2-17

10. Menambah , merubah dan menghapus Negara ...........................................

2-19

11. Menambah , merubah dan menghapus Satuan ............................................

2-21

12. Menambah , merubah dan menghapus Satuan Periode .............................

2-23

13. Menambah , merubah dan menghapus Sumber Anggaran........................

2-25

14. Menambah , merubah dan menghapus Jenis Sumber Daya.......................

2-27

15. Menambah , merubah dan menghapus Kategori Dokumen .......................

2-29

16. Menambah , merubah dan menghapus Lokasi ..............................................

2-31

17. Menambah , merubah dan menghapus Metode Evaluasi ...........................

2-33

18. Menambah , merubah dan menghapus Metode Lelang .............................

2-36

19. Menambah , merubah dan menghapus Organisasi ......................................

2-38

20. Menambah , merubah dan menghapus Persyaratan Dokumen.................

2-40

21. Menambah , merubah dan menghapus Provinsi ............................................

2-42

22. Menambah , merubah dan menghapus Status Lelang .................................

2-44

23. Menambah , merubah dan menghapus Sub Bidang Usaha ........................

2-46

24. Menambah , merubah dan menghapus Sumber Daya ................................

2-48

25. Menambah , merubah dan menghapus Unit Kerja ........................................

2-50

26. Menambah , merubah dan menghapus Status Vendor ................................

2-52

27. Menambah , merubah dan menghapus Jenjang Pendidikan .....................

2-54

28. Menambah , merubah dan menghapus Status Rencana Pengadaan .....

2-56
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Apa yang perlu dilakukan


Merancang Data Master yang sesuai dengan kebijakan perusahaan, mulai dari
bidang usaha sampai dengan status lelang dan status vendor



Membuat database baru untuk aplikasi procurement



Memahami klasifikasi dan tingkatan data master



Menambah , merubah dan menghapus sub menu data master

Menambah, merubah dan menghapus
Bidang Usaha
Memasukkan Nama Bidang Usaha
Cara memasukkan bidang usaha adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu Bidang Usaha dari menu data Master
Tampilan daftar bidang usaha sebagai berikut

Tombol untuk
menambah
Bidang Usaha

Gambar 2.1 Daftar Bidang usaha yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
bidang usaha
Tampilan akan seperti berikut
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Gambar 2.2 . isi deskripsi bidang usaha
5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama bidang usaha
Klik Save

Mengedit Bidang Usaha
Cara mengedit Nomer Bidang Usaha adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu Bidang Usaha dari menu data Master
Pilih Bidang Usaha, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang
akan di edit
Tombol untuk edi t
Bidang Usaha

Gambar 2.3 . edit bidang usaha
3.
4.

Pilih edit
Lakukan penggantian data

Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Bidang Usaha yang tidak bisa
di edit. Dan jika Anda mengedit bidang usaha dengan tingkatan
Group atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate
semua
perkiraan yang ada di tingkatan bawahnya.
5.

Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih
Save untuk menyimpan
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Menghapus Bidang Usaha
Nomer bidang usaha yang sudah pernah di pakai tidak bisa di hapus
karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang boleh di
hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu Bidang Usaha dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) Bidang Usaha yang akan di delete, akan muncul
menu notifikasi seperti di bawah ini

Gambar 2.4 . edit bidang usaha
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus bisang usaha tersebut.
Maka Anda dapat membatalkan delete bidang usaha dengan
menjawab “ Cancel”.
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Menambah, merubah dan menghapus
Badan Hukum
Memasukkan Nama Badan Hukum
Cara memasukkan badan hukum adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu badan hukum dari menu data Master
Tampilan daftar badan hukum sebagai berikut

Tombol untuk
menambah
Badan Hukum

Gambar 2.5 Daftar badan hukum yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
badan hukum
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.6 . isi deskripsi badan hukum
5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama badan hukum
Klik Save untuk menyimpan
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Mengedit Badan Hukum
Cara mengedit Badan Hukum adalah sebagai berikut
1.

Pilih menu sub menu badan hukum dari menu data Master Pilih
badan hukum, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang
akan di edit

Tombol untuk
edi t badan
hukum

Gambar 2.7 . edit bidang hukum
2. Pilih edit
3. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Badan Hukum yang tidak bisa di edit.
Dan jika Anda mengedit badan hukum dengan tingkatan Group atau Sub
Group, Anda juga harus mengupdate
semua perkiraan yang ada di
tingkatan bawahnya.
4. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan

Menghapus Badan Hukum
Nomer bidang usaha yang sudah pernah di pakai tidak bisa di hapus
karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang boleh di
hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu badan hukum dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) badan hukum yang akan di delete

Gambar 2.8 . delete badan hukum
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3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus badan hukum
tersebut. Maka Anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Jabatan
Memasukkan Nama Jabatan

Cara memasukkan Jabatan adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu jabatan dari menu data Master
Tampilan daftar jabatan sebagai berikut

Tombol untuk
menambah
jabatan

Gambar 2.9 Daftar jabatan yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk
menambah jabatan
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.10 . menambahkan deskripsi
jabatan
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5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama jabatan
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Jabatan
Cara mengedit jabatan adalah sebagai berikut
1.

Pilih menu sub menu jabatan dari menu data Master Pilih
badan hukum, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang
akan di edit

Tombol untuk edit
jabatan

Gambar 2.11 . edit jabatan
2. Pilih edit
3. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Jabatan yang tidak bisa di edit.
Dan jika Anda mengedit jabatan dengan tingkatan Group atau Sub
Group, Anda juga harus mengupdate
semua perkiraan yang ada di
tingkatan bawahnya.
4. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan

Menghapus Jabatan
Nomer id Jabatan yang sudah pernah di pakai tidak bisa di hapus karena
sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
5.
6.

Pilih menu sub menu jabatan dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) jabatan yang akan di delete

Gambar 2.12 . delete jabatan
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7.
8.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus jabatan tersebut.
Maka Anda dapat membatalkan delete dengan menjawab “
Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Jenis Lelang
Memasukkan Nama Jenis Lelang
Cara memasukkan jenis lelang adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu jenis lelang dari menu data Master
Tampilan daftar jenis lelang seb agai berikut

Tombol untuk
menambah jenis lelang

Gambar 2.13 Daftar jenis lelang yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah jenis
lelang
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.14 . menambahkan deskripsi jenis lelang
5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama jenis lelang
Klik Save untuk menyimpan
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Mengedit Jenis Lelang
Cara mengedit jenis lelang adalah sebagai berikut
1.

Pilih menu sub menu jenis lelang dari menu data Master Pilih
badan hukum, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang
akan di edit
Tombol untuk edi t
jenis lelang

Gambar 2.15 . edit jenis lelang

2. Pilih edit
3. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Jenis Lelang yang tidak bisa di edit.
Dan jika Anda mengedit jenis lelang dengan tingkatan Group atau Sub
Group, Anda juga harus mengupdate
semua perkiraan yang ada di
tingkatan bawahnya.
4. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan

Menghapus Jenis Lelang
Nomer id Jenis lelang yang sudah pernah di pakai tidak bisa di hapus
karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang boleh di
hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu jenis lelang dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) jenis lelang yang akan di delete

Gambar 2.16 . delete jenis lelang
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3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus jabatan tersebut.
Maka Anda dapat membatalkan delete dengan menjawab “
Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Jenis Perusahaan
Memasukkan Nama Jenis Perusahaan
Cara memasukkan jenis perusahaan adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu jenis perusahan dari menu data Master
Tampilan daftar jenis perusahaan sebagai berikut

Tombol untuk
menambah
Jenis Perusahaan

Gambar 2.17 Daftar jenis perusahaan yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk
menambah jenis perusahaan
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.18 . menambahkan deskripsi jenis perusahaan
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5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama jenis perusahaan
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Jenis Perusahaan
Cara mengedit jenis perusahaan adalah sebagai berikut
1.

Pilih menu sub menu jenis perusahaan dari menu data Master
Pilih jenis perusahaan, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control
yang akan di edit

Tombol untuk edi t
jenis perusahaa n

Gambar 2.19 . edit jenis perusahaan
2. Pilih edit
3. Lakukan penggantian data

Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Jenis Perusahaan yang tidak bisa di
edit. Dan jika Anda mengedit jenis perusahaan dengan tingkatan Group
atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan yang ada
di tingkatan bawahnya.
4. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan

Menghapus Jenis Perusahaan
Nomer id Jenis perusahaan yang sudah pernah di pakai tidak bisa di
hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang boleh
di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu jenis perusahaan dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) jenis perusahaan yang akan di delete

Gambar 2.20 . delete jenis perusahaan
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3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus jabatan tersebut.
Maka Anda dapat membatalkan delete dengan menjawab “
Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Kelas Cabang
Memasukkan Nama Kelas Cabang
Cara memasukkan jenis kelas cabang adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu kelas cabang dari menu data Master
Tampilan daftar kelas cabang sebagai berikut

Tombol untuk
menambah

kelas cabang

Gambar 2.21 Daftar kelas cabang yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
kelas cabang
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.22 . menambahkan deskripsi kelas cabang
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5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama kelas cabang
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Kelas Cabang
Cara mengedit kelas cabang adalah sebagai berikut
1.

Pilih menu sub menu kelas cabang dari menu data Master Pilih
kelas cabang, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang akan
di edit
Tombol untuk edi t

kelas cabang

Gambar 2.23 . edit kelas cabang
2. Pilih edit
3. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Kelas Cabang yang tidak bisa
di edit. Dan jika Anda mengedit kelas cabang dengan tingkatan
Group atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate
semua
perkiraan yang ada di tingkatan bawahnya.

4. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan

Menghapus Kelas Cabang
Nomer id kelas cabang yang sudah pernah di pakai tidak bisa di hapus
karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang boleh di
hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu kelas cabang dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) kelas cabang yang akan di delete

Gambar 2.24 . delete kelas cabang
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3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus kelas cabang
tersebut. Maka Anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Klasifikasi
Memasukkan Nama Klasifikasi
Cara memasukkan jenis klasifikasi adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu klasifikasi dari menu data Master
Tampilan daftar klasifikasi sebagai berikut

Tombol untuk
menambah

klasifikasi

Gambar 2.25 Daftar klasifikasi yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk
menambah klasifikasi
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.26 . menambahkan deskripsi klasifikasi
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5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama klasifikasi
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Klasifikasi
Cara mengedit klasifikasi adalah sebagai berikut
1.

Pilih menu sub menu kelas cabang dari menu data Master Pilih
klasifikasi, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang akan di
edit

Tombol untuk edi t

klasifikasi

Gambar 2.27 . edit klasifikasi
2. Pilih edit
3. Lakukan penggantian data
Catatan :
Dari semua isian yang ada, hanya ID Klasifikasi yang tidak bisa di edit.
Dan jika Anda mengedit klasifikasi dengan tingkatan Group atau Sub
Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan yang ada di
tingkatan bawahnya.
4. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save
untuk menyimpan

Menghapus Klasifikasi
Nomer id klasifikasi yang sudah pernah di pakai tidak bisa di hapus karena
sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu klasifikasi dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) klasifikasi yang akan di delete

Gambar 2.28 . delete klasifikasi
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3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus klasifikasi tersebut.
Maka Anda dapat membatalkan delete dengan menjawab “
Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Mata Uang
Memasukkan Nama Mata Uang
Cara memasukkan jenis mata uang adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu mata uang dari menu data Master
Tampilan daftar mata uang sebagai berikut

Tombol untuk
menambah mata

uang

Gambar 2.29 Daftar mata uang yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah mata uang
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.30 . menambahkan deskripsi mata uang
5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama mata uang
Klik Save untuk menyimpan

]
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Mengedit Mata Uang
Cara mengedit mata uang adalah sebagai berikut
1.

Pilih menu sub menu mata uang dari menu data Master Pilih
klasifikasi, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang akan di
edit

Tombol untuk edi t

mata uang

Gambar 2.31 . edit mata uang
2. Pilih edit
3. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Mata Uang yang tidak bisa di
edit. Dan jika Anda mengedit mata uang dengan tingkatan Group
atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan
yang ada di tingkatan bawahnya.
4. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save
untuk menyimpan

Menghapus Klasifikasi
Nomer id mata uang yang sudah pernah di pakai tidak bisa di
hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja
yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu mata uang dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) klasifikasi yang akan di delete

Gambar 2.32 . delete mata uang
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus mata uang tersebut.
Maka Anda dapat membatalkan delete dengan menjawab “
Cancel”.
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1.
2.

Pilih menu sub menu mata uang dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) klasifikasi yang akan di delete

Gambar 2.32 . delete mata uang
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus mata uang
tersebut. Maka Anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Negara
Memasukkan Nama Negara
Cara memasukkan jenis negara adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu negara dari menu data Master
Tampilan daftar negara sebagai berikut

Tombol untuk
menambah

negara

Gambar 2.29 Daftar negara yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
negara
Tampilan akan seperti berikut
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Gambar 2.30 . menambahkan deskripsi negara
5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama negara
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Negara
Cara mengedit negara adalah sebagai berikut
5.

Pilih menu sub menu negara dari menu data Master Pilih
negara, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang akan di edit

Tombol untuk edi t

negara

Gambar 2.31 . edit negara
6. Pilih edit
7. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Negara yang tidak bisa di
edit. Dan jika Anda mengedit negara dengan tingkatan Group
atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan
yang ada di tingkatan bawahnya.
8. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save
untuk menyimpan

Menghapus Negara
Nomer id mata uang yang sudah pernah di pakai tidak bisa di
hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja
yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
5.

Pilih menu sub menu negara dari menu data Master
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6.

Pilih (Sorot/Klik) klasifikasi yang akan di delete

Gambar 2.32 . delete negara
7.
8.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus negara tersebut.
Maka Anda dapat membatalkan delete dengan menjawab “
Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Satuan
Memasukkan Nama Satuan
Cara memasukkan jenis satuan adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu satuan dari menu data Master
Tampilan daftar satuan sebagai berikut

Tombol untuk
menambah

satuan

Gambar 2.33 Daftar satuan yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
satuan
Tampilan akan seperti berikut
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Gambar 2.34 . menambahkan deskripsi satuan
5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama satuan
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Satuan
Cara mengedit satuan adalah sebagai berikut
1.

Pilih menu sub menu satuan dari menu data Master Pilih
satuan, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang akan di edit

Tombol untuk edi t

satuan

Gambar 2.35 . edit satuan
2. Pilih edit
3. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Satuan yang tidak bisa di edit.
Dan jika Anda mengedit satuan dengan tingkatan Group atau Sub
Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan yang ada
di tingkatan bawahnya.
4. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save
untuk menyimpan

Menghapus Satuan
Nomer id satuan yang sudah pernah di pakai tidak bisa di hapus
karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang
boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
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1.
2.

Pilih menu sub menu satuan dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) satuan yang akan di delete

Gambar 2.36 . delete satuan
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus satuan tersebut.
Maka Anda dapat membatalkan delete dengan menjawab “
Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Satuan Periode
Memasukkan Nama Satuan Periode
Cara memasukkan jenis satuan periode adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu satuan periode dari menu data Master
Tampilan daftar satuan periode sebagai berikut

Tombol untuk
menambah

Satuan periode

Gambar 2.37 Daftar satuan periode yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
satuan periode
Tampilan akan seperti berikut

Petunjuk Operasional 2-23

Gambar 2.38 . menambahkan deskripsi satuan periode
5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama satuan periode
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Satuan Periode
Cara mengedit satuan periode adalah sebagai berikut
1.

Pilih menu sub menu satuan periode dari menu data
Master Pilih satuan periode, pilih (Sorot/Klik) pada kolom
control yang akan di edit
Tombol untuk edi t

satuan periode

Gambar 2.39 . edit satuan periode
2. Pilih edit
3. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Satuan Periode yang
tidak bisa di edit. Dan jika Anda mengedit satuan periode
dengan tingkatan Group atau Sub Group, Anda juga harus
mengupdate semua perkiraan yang ada di tingkatan
bawahnya.
4. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan,
Pilih Save untuk menyimpan
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Menghapus Satuan Periode
Nomer id satuan periode yang sudah pernah di pakai tidak
bisa di hapus karena sudah menjadi data history, hanya
deskripsi saja yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu satuan periode dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) satuan periode yang akan di delete

Gambar 2.40 . delete satuan periode
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus satuan periode
tersebut. Maka anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Sumber Anggaran
Memasukkan Nama Sumber anggaran
Cara memasukkan jenis sumber anggaran adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu sumber anggaran dari menu data Master
Tampilan daftar sumber anggaran sebagai berikut

Tombol untuk
menambah

sumber anggaran

Gambar 2.41 Daftar sumber anggaran yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
sumber anggaran
Tampilan akan seperti berikut
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Gambar 2.42 . menambahkan deskripsi sumber anggaran
5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama sumber anggaran
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Sumber Anggaran
Cara mengedit sumber anggaran adalah sebagai berikut
1.

Pilih menu sub menu sumber anggaran dari menu data Master
Pilih sumber anggaran, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control
yang akan di edit
Tombol untuk edi t

sumber anggaran

Gambar 2.43 . edit sumber anggaran
2. Pilih edit
3. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Sumber Anggaran yang tidak
bisa di edit. Dan jika Anda mengedit sumber anggaran dengan
tingkatan Group atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate
semua perkiraan yang ada di tingkatan bawahnya.
4. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save
untuk menyimpan

Menghapus Sumber Anggaran
Nomer id sumber anggaran yang sudah pernah di pakai tidak bisa
di hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja
yang boleh di hapus.
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Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu sumber anggaran dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) sumber anggaran yang akan di delete

Gambar 2.44 . delete sumber anggaran
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus sumber anggaran
tersebut. Maka anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Jenis Sumber Daya
Memasukkan Nama Jenis Sumber Daya
Cara memasukkan jenis sumber daya adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu jenis sumber daya dari menu data Master
Tampilan daftar jenis sumber daya sebagai berikut

Tombol untuk
menambah

jenis sumber daya

Gambar 2.45 Daftar jenis sumber daya yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah jenis
sumber daya
Tampilan akan seperti berikut
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Gambar 2.46 . menambahkan deskripsi jenis sumber daya
5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama jenis sumber daya
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Jenis Sumber Daya
Cara mengedit jenis sumber daya adalah sebagai berikut
1.

Pilih menu sub menu jenis sumber daya dari menu data Master
Pilih jenis sumber daya, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control
yang akan di edit
Tombol untuk edi t

jenis sumber daya

Gambar 2.47 . edit jenis sumber daya
2. Pilih edit
3. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Jenis Sumber Daya yang tidak
bisa di edit. Dan jika Anda mengedit jenis sumber daya dengan
tingkatan Group atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate
semua perkiraan yang ada di tingkatan bawahnya.
4. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save
untuk menyimpan

Menghapus Jenis Sumber Daya
Nomer id jenis sumber daya yang sudah pernah di pakai tidak bisa
di hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja
yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu jenis sumber daya dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) jenis sumber daya yang akan di delete
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Gambar 2.48. delete jenis sumber daya
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus jenis sumber
daya tersebut. Maka anda dapat membatalkan delete
dengan menjawab “ Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Kategori Dokumen
Memasukkan Nama Kategori Dokumen
Cara memasukkan kategori dokumen adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu kategori dokumen dari menu data Master
Tampilan daftar kategori dokumen sebagai berikut

Tombol untuk
menambah

kategori
dokumen

Gambar 2.49 Daftar kategori dokumen yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk
menambah kategori dokumen
Tampilan akan seperti berikut
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Gambar 2.50. menambahkan deskripsi kategori dokumen
5.
6.
7.

No ID akan otomatis terisi
Pada Desc kita memasukkan nama kategori dokumen
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Kategori Dokumen
Cara mengedit kategori dokumen adalah sebagai berikut
1.

Pilih menu sub menu kategori dokumen dari menu data Master
Pilih kategori dokumen, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control
yang akan di edit
Tombol untuk edi t

kategori dokumen

Gambar 2.51 . edit kategori dokumen
2. Pilih edit
3. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Kategori Dokumen yang tidak
bisa di edit. Dan jika Anda mengedit kategori dokumen dengan
tingkatan Group atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate
semua perkiraan yang ada di tingkatan bawahnya.
4. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save
untuk menyimpan
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Menghapus Kategori Dokumen
Nomer id kategori dokumen yang sudah pernah di pakai tidak bisa
di hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja
yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu kategori dokumen dari menu data
Master
Pilih (Sorot/Klik) kategori dokumen yang akan di delete

Gambar 2.52. delete kategori dokumen
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus kategori dokumen
tersebut. Maka anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Lokasi
Memasukkan Nama Lokasi
Cara memasukkan lokasi adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu lokasi dari menu data Master
Tampilan daftar lokasi sebagai berikut
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Tombol untuk
menambah

lokasi

Gambar 2.53 Daftar lokasi yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah lokasi
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.54. menambahkan deskripsi lokasi
5.
6.
7.
8.

No ID akan otomatis terisi
Pada field Lokasi isikan lokasi
Pada Desc kita memasukkan keterangan tambahan
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Lokasi
Cara mengedit kategori dokumen adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu lokasi dari menu data Master
Pilih lokasi, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang akan di
edit
Tombol untuk edi t

lokasi

Gambar 2.55 . edit lokasi
3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
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Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Lokasi yang tidak bisa di edit.
Dan jika Anda mengedit lokasi dengan tingkatan Group atau Sub
Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan yang ada
di tingkatan bawahnya.
5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save
untuk menyimpan

Menghapus Lokasi
Nomer id lokasi yang sudah pernah di pakai tidak bisa di hapus
karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang
boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu lokasi dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) lokasi yang akan di delete

Gambar 2.56. delete lokasi
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus lokasi tersebut.
Maka anda dapat membatalkan delete dengan menjawab “
Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Metode Evaluasi
Memasukkan Nama Metode Evaluasi
Cara memasukkan metode evaluasi adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu metode evaluasi dari menu data Master
Tampilan daftar metode evaluasi sebagai berikut
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Tombol untuk
menambah

metode evaluasi

Gambar 2.57 Daftar metode evaluasi yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
metode evaluasi
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.58. menambahkan deskripsi metode evaluasi
5.
6.
7.
8.

No ID akan otomatis terisi
Pada field metode evaluasi isikan metode evaluasi
Pada Keterangan kita bisa memasukkan keterangan
tambahan yang diperlukan
Klik Save untuk menyimpan

Petunjuk Operasional 2-34

Mengedit Metode Evaluasi
Cara mengedit metode evaluasi adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu metode evaluasi dari menu data Master
Pilih metode evaluasi, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang
akan di edit
Tombol untuk edi t

metode evaluasi

Gambar 2.59 . edit metode evaluasi
3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Metode Evaluasi yang tidak
bisa di edit. Dan jika Anda mengedit metode evaluasi dengan
tingkatan Group atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate
semua perkiraan yang ada di tingkatan bawahnya.
5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save
untuk menyimpan

Menghapus Metode Evaluasi
Nomer id metode evaluasi yang sudah pernah di pakai tidak bisa
di hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja
yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu metode evaluasi dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) metode evaluasi yang akan di delete

Gambar 2.60. delete metode evaluasi
3.

Pilih OK
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4.

Jika Anda merasa tidak perlu menghapus metode evaluasi
tersebut. Maka anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Metode Lelang
Memasukkan Nama Metode Lelang
Cara memasukkan metode lelang adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu metode lelang dari menu data Master
Tampilan daftar metode lelang sebagai berikut

Tombol untuk
menambah

metode e lelang

Gambar 2.61 Daftar metode lelang yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
metode lelang
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.62. menambahkan deskripsi metode lelang
5.
6.
7.
8.

No ID akan otomatis terisi
Pada field metode lelang isikan metode lelang
Pada Keterangan kita bisa memasukkan keterangan
tambahan yang diperlukan
Klik Save untuk menyimpan
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Mengedit Metode Lelang
Cara mengedit metode lelang adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu metode lelang dari menu data Master
Pilih metode lelang, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang
akan di edit

Tombol untuk edi t

metode lelang

Gambar 2.63 . edit metode lelang
3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Metode Lelang yang tidak
bisa di edit. Dan jika Anda mengedit metode lelang dengan
tingkatan Group atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate
semua perkiraan yang ada di tingkatan bawahnya.
5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save
untuk menyimpan

Menghapus Metode Lelang
Nomer id metode lelang yang sudah pernah di pakai tidak bisa di
hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja
yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu metode lelang dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) metode lelang yang akan di delete

Gambar 2.64. delete metode lelang
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus metode lelang
tersebut. Maka anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.
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Menambah, merubah dan menghapus
Organisasi
Memasukkan Nama Organisasi
Cara memasukkan organisasi adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu organisasi dari menu data Master
Tampilan daftar organisasi sebagai berikut

Tombol untuk
menambah

organisasi

Gambar 2.65 Daftar organisasi yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
organisasi
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.66. menambahkan deskripsi organisasi
5.
6.
7.
8.

No ID akan otomatis terisi
Pada field organisasi isikan nama organisasi
Pada Kelas cabang terdapat combo box yang berisi kelas A,
dan Kelas B, pilih salah satu.
Klik Save untuk menyimpan
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Mengedit Organisasi
Cara mengedit metode lelang adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu organisasi dari menu data Master
Pilih organisasi, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang akan
di edit

Tombol untuk edi t

organisasi

Gambar 2.67 . edit organisasi
3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Organisasi yang tidak bisa di
edit. Dan jika Anda mengedit organisasi dengan tingkatan Group
atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan
yang ada di tingkatan bawahnya.
5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save
untuk menyimpan

Menghapus Organisasi
Nomer id organisasi yang sudah pernah di pakai tidak bisa di
hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja
yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu organisasi dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) organisasi yang akan di delete

Gambar 2.68. delete organisasi
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus organisasi tersebut.
Maka anda dapat membatalkan delete dengan menjawab “
Cancel”.
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Menambah, merubah dan menghapus
Persyaratan Dokumen
Memasukkan Nama Persyaratan Dokumen
Cara memasukkan persyaratan dokumen adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu persyaratan dokumen dari menu data
Master
Tampilan daftar persyaratan dokumen sebagai berikut

Tombol untuk menambah

persyaratan dokumen

Gambar 2.69 Daftar persyaratan dokumen yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
persyaratan dokumen
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.70. menambahkan deskripsi persyaratan dokumen
5.
6.
7.
8.

No ID akan otomatis terisi
Pada field persyaratan dokumen isikan data
Pada Kategori dokumen terdapat menu combo box untuk memilih
dokumen yang disertakan
Klik Save untuk menyimpan
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Mengedit Persyaratan Dokumen
Cara mengedit persyaratan dokumen adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu persyaratan dokumen dari menu data
Master
Pilih persyaratan dokumen, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang
akan di edit

Gambar 2.71 . edit persyaratan dokumen
3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Persyaratan Dokumen yang tidak bisa
di edit. Dan jika Anda mengedit persyaratan dokumen dengan tingkatan
Group atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan
yang ada di tingkatan bawahnya.
5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan

Menghapus Persyaratan Dokumen
Nomer id persyaratan dokumen yang sudah pernah di pakai tidak bisa di
hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang boleh
di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu persyaratan dokumen dari menu data
Master
Pilih (Sorot/Klik) persyaratan dokumen yang akan di delete

Gambar 2.72. delete organisasi
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus persyaratan dokumen
tersebut. Maka anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.
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Menambah, merubah dan menghapus
Provinsi
Memasukkan Nama Provinsi
Cara memasukkan provinsi adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu provinsi dari menu data Master
Tampilan daftar provinsi sebagai berikut

Tombol untuk
menambah

provinsi

Gambar 2.69 Daftar provinsi yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
provinsi
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.70. menambahkan deskripsi provinsi
5.
6.
7.
8.

No ID akan otomatis terisi
Pada field provinsi isikan data provinsi
Pada field Negara terdapat menu combo box untuk memilih
salah satu nama negara
Klik Save untuk menyimpan
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Mengedit Provinsi
Cara mengedit persyaratan dokumen adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu provinsi dari menu data Master
Pilih provinsi, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang akan di
edit
Tombol untuk edi t

provinsi

Gambar 2.71 . edit provinsi
3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Provinsi yang tidak bisa di edit. Dan jika
Anda mengedit provinsi dengan tingkatan Group atau Sub Group, Anda juga
harus mengupdate semua perkiraan yang ada di tingkatan bawahnya.
5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan

Menghapus Provinsi

Nomer id provinsi yang sudah pernah di pakai tidak bisa di hapus
karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang boleh di
hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu provinsi dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) provinsi yang akan di delete

Gambar 2.72. delete provinsi
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3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus provinsi tersebut.
Maka anda dapat membatalkan delete dengan menjawab “
Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Status Lelang
Memasukkan Nama Status Lelang
Cara memasukkan status lelang adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu status lelang dari menu data Master
Tampilan daftar status lelang sebagai berikut

Tombol
untuk
menam
bah

status
lelang

Gambar 2.73 Daftar status lelang yang
sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
status lelang
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.74. menambahkan deskripsi
status lelang
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5.
6.
7.
8.

No ID akan otomatis terisi
Pada field status lelang isikan status lelang
Pada keterangan masukkan keterangan yang ingin
ditambahkan
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Status Lelang
Cara mengedit status lelang adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu status lelang dari menu data Master
Pilih status lelang, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang
akan di edit
Tombol untuk edi t

status lelang

Gambar 2.75 . status lelang

3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Status Lelang yang tidak bisa di
edit. Dan jika Anda mengedit status lelang dengan tingkatan Group atau
Sub Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan yang ada di
tingkatan bawahnya.
5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan

Petunjuk Operasional 2-45

Menghapus Status Lelang
Nomer id status lelang yang sudah pernah di pakai tidak bisa di hapus
karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang boleh di
hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu status lelang dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) status lelang yang akan di delete

Gambar 2.76. delete status lelang
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus status lelang tersebut.
Maka anda dapat membatalkan delete dengan menjawab “
Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Sub Bidang Usaha
Memasukkan Nama Sub bidang usaha
Cara memasukkan sub bidang usaha adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu menu sub bidang usaha dari menu data Master
Tampilan daftar sub bidang usaha sebagai berikut

Tombol untuk
Menambah

sub bidang usaha

Gambar 2.77 Daftar sub bidang usaha yang sudah
di isi
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3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah sub
bidang usaha
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.78. menambahkan deskripsi sub bidang usaha
5.
6.
7.
8.

No ID akan otomatis terisi
Pada field sub bidang usaha isikan sub bidang usaha
Pada bidang usaha pilih salah satu jenis bidang usaha melalui
combo box menu
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Sub bidang usaha
Cara mengedit status lelang adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu menu sub bidang usaha dari menu data Master
Pilih sub bidang usaha, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control
yang akan di edit
Tombol untuk edi t

sub bidang usaha

Gambar 2.79 . sub bidang usaha

3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Sub bidang usaha yang tidak bisa di edit.
Dan jika Anda mengedit sub bidang usaha dengan tingkatan Group atau Sub
Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan yang ada di tingkatan
bawahnya.
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5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan

Menghapus Sub bidang usaha
Nomer id sub bidang usaha yang sudah pernah di pakai tidak bisa di
hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang
boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu menu sub bidang usaha dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) sub bidang usaha yang akan di delete

Gambar 2.80. delete sub bidang usaha
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus sub bidang usaha
tersebut. Maka anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Sumber Daya

Memasukkan Nama Sumber Daya
Cara memasukkan sumber daya adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu sumber daya dari menu data Master
Tampilan daftar sumber daya sebagai berikut

Tombol untuk
menambah

sumber daya

Gambar 2.81 Daftar sumber daya yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
sumber daya
Tampilan akan seperti berikut
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Gambar 2.82. menambahkan deskripsi sumber daya
5.
6.
7.
8.
9.

No ID akan otomatis terisi
Pada field sumber daya isikan keterangan sumber daya
Pada sub bidang usaha pilih pada menu combo box
Pada jenis sumber daya pilih salah satu jenis sumber daya
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Sumber Daya
Cara mengedit sumber daya adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu sumber daya dari menu data Master
Pilih sumber daya, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang
akan di edit
Tombol untuk edi t

sumber daya

Gambar 2.83 . status lelang
3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Sumber daya yang tidak bisa di
edit. Dan jika Anda mengedit sumber daya dengan tingkatan Group atau
Sub Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan yang ada di
tingkatan bawahnya.
5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan
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Menghapus Sumber Daya
Nomer id sumber daya yang sudah pernah di pakai tidak bisa di
hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja
yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu sumber daya dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) sumber daya yang akan di delete

Gambar 2.84. delete sumber daya
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus sumber daya
tersebut. Maka anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Unit Kerja
Memasukkan Nama Unit Kerja

Cara memasukkan unit kerja adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu unit kerja dari menu data Master
Tampilan daftar unit kerja sebagai berikut

Tombol untuk
menambah unit

kerja

Gambar 2.85 Daftar unit kerja
yang sudah di isi
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3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah unit
kerja
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.86. menambahkan deskripsi unit kerja
5.
6.
7.
8.
9.

No ID akan otomatis terisi
Pada field description isikan keterangan yang ingin
ditambahkan
Pada field organisasi pilih salah satu pada menu combo box
Pada kode surat keterangan kerja masukkan keterangan yang
ingin ditambahkan.
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Unit Kerja
Cara mengedit unit kerja adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu sub menu unit kerja dari menu data Master
Pilih unit kerja, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang akan
di edit
Tombol untuk edi t

unit kerja

Gambar 2.87 . edit unit kerja

3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Unit Kerja yang tidak bisa di edit. Dan
jika Anda mengedit unit kerja dengan tingkatan Group atau Sub Group,
Anda juga harus mengupdate semua perkiraan yang ada di tingkatan
bawahnya.
5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan
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Menghapus Unit Kerja
Nomer id unit kerja yang sudah pernah di pakai tidak bisa di hapus
karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja yang
boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu sub menu unit kerja dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) unit kerja yang akan di delete

Gambar 2.88. delete unit kerja
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus unit kerja tersebut.
Maka anda dapat membatalkan delete dengan menjawab “
Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Vendor Status

Memasukkan Nama Vendor Status
Cara memasukkan vendor status adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih sub menu vendor status dari menu data Master
Tampilan daftar vendor status sebagai berikut

Tombol untuk menambah

vendor status

Gambar 2.89 Daftar vendor status yang
sudah di isi
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3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
vendor status
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.90. menambahkan deskripsi vendor status
5.
6.
7.
8.
9.

No ID akan otomatis terisi
Pada field description isikan keterangan yang ingin
ditambahkan
Pada field organisasi pilih salah satu pada menu combo box
Pada kode surat unit kerja tambahkan keterangan yang ingin
dimasukkan
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Vendor Status
Cara mengedit vendor status adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu vendor status dari menu data Master
Sorot vendor status, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control yang
akan di edit
Tombol untuk edi t

vendor status

Gambar 2.91 . edit vendor status

3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Vendor Status yang tidak bisa di edit.
Dan jika Anda mengedit vendor status dengan tingkatan Group atau Sub
Group, Anda juga harus mengupdate
semua perkiraan yang ada di
tingkatan bawahnya.
5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan
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Menghapus Vendor status
Nomer id vendor status yang sudah pernah di pakai tidak bisa di
hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi saja
yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu vendor status dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) vendor status yang akan di delete

Gambar 2.92. delete vendor status
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus vendor status
tersebut. Maka anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Jenjang Pendidikan

Memasukkan Nama jenjang pendidikan
Cara memasukkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih sub menu jenjang pendidikan dari menu data Master
Tampilan daftar jenjang pendidikan sebagai berikut

Tombol untuk menambah
jenjang pendidikan

Gambar 2.93 Daftar jenjang pendidikan
yang sudah di isi
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3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
jenjang pendidikan
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.94. menambahkan deskripsi jenjang pendidikan
5.
6.
7.
8.

No ID akan otomatis terisi
Pada field kategori dokumen masukkan keterangan yang ingin
ditambahkan
Pada field keterangan, tambahkan ketarangan detail
dokumen
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Jenjang Pendidikan
Cara mengedit jenjang pendidikan adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu jenjang pendidikan dari menu data Master
Sorot jenjang pendidikan, pilih (Sorot/Klik) pada kolom control
yang akan di edit

Tombol untuk edi t

jenjang pendidikan

Gambar 2.95 . edit jenjang pendidikan
3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID Jenjang Pendidikan yang tidak bisa di
edit. Dan jika Anda mengedit vendor status dengan tingkatan Group atau Sub
Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan yang ada di tingkatan
bawahnya.
5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save untuk
menyimpan
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Menghapus Jenjang Pendidikan
Nomer id jenjang pendidikan yang sudah pernah di pakai tidak
bisa di hapus karena sudah menjadi data history, hanya deskripsi
saja yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu jenjang pendidikan dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) jenjang pendidikan yang akan di delete

Gambar 2.96. delete jenjang pendidikan
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus vendor status
tersebut. Maka anda dapat membatalkan delete dengan
menjawab “ Cancel”.

Menambah, merubah dan menghapus
Status Rencana Pengadaan
Memasukkan nama status rencana pengadaan
Cara memasukkan status rencana pengadaan adalah sebagai berikut
1.
2.

Pilih sub menu status rencana pengadaan dari menu data
Master
Tampilan daftar status rencana pengadaan sebagai berikut
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Tombol untuk
menambah

status rencana
pengadaan

Gambar 2.97 Daftar status rencana pengadaan yang sudah di isi

3.
4.

Pada tampilan tersebut pilih add new untuk menambah
status rencana pengadaan
Tampilan akan seperti berikut

Gambar 2.98. menambahkan deskripsi jenjang pendidikan
5.
6.
7.
8.

No ID akan otomatis terisi
Pada field status lelang masukkan keterangan yang
ingin ditambahkan
Pada field keterangan, tambahkan keterangan yang
ingin disertakan
Klik Save untuk menyimpan

Mengedit Status Rencana Pengadaan
Cara mengedit status rencana pengadaan adalah
sebagai berikut
1.
2.

Pilih menu status rencana pengadaan dari menu data Master
Sorot status rencana pengadaan, pilih (Sorot/Klik) pada
kolom control yang akan di edit
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Tombol untuk
edi t status

rencana
pengadaan

Gambar 2.99. edit status rencana pengadaan
3. Pilih edit
4. Lakukan penggantian data
Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya ID yang tidak bisa di edit. Dan
jika Anda mengedit status rencana pengadaan dengan tingkatan
Group atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate
semua
perkiraan yang ada di tingkatan bawahnya.
5. Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Save
untuk menyimpan

Menghapus Status Rencana Pengadaan
Nomer id status rencana pengadaan pendidikan yang sudah
pernah di pakai tidak bisa di hapus karena sudah menjadi data
history, hanya deskripsi saja yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.

Pilih menu status rencana pengadaan dari menu data Master
Pilih (Sorot/Klik) status rencana pengadaan yang akan di
delete

Gambar 2.100. delete jenjang pendidikan
3.
4.

Pilih OK
Jika Anda merasa tidak perlu menghapus status rencana
pengadaan tersebut. Maka anda dapat membatalkan
delete dengan menjawab “ Cancel”.
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ANALISA BIAYA PEKERJAAN
INVESTASI DAN PEMELIHARAAN
Analisa Biaya Pekerjaan ini disusun dengan merujuk pada standar nasional Indonesia yaitu SNI 03-2835-2002 yang
dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) ; untuk pekerjaan jalan, lapangan penumpukan dan pekerjaan beton
yang menggunakan alat disusun berdasarkan modifikasi petunjuk teknik analisa biaya harga satuan pekerjaan jalan
kabupaten yang disusun oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 1992 ; untuk pekerjaan yang tidak terdapat dalam SNI dan
Bina Marga, Analisa Biaya Pekerjaan disusun berdasarkan data sekunder beberapa literatur dan data primer dari
historis pekerjaan. Adapun literatur yang digunakan adalah :
a) Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan, karangan Ir. A.Soedradjat S, tahun 1994
b) Pedoman Praktis Anggaran dan Borongan, karangan John W. Niron, tahun 1980.
Di dalam menyusun perhitungan analisa biaya pekerjaan diantaranya, menyangkut bahan telah ditambahkan toleransi
sebesar 15% - 20% akibat susut yang besarnya tergantung dari jenis material dan komposisi adukan. Sedangkan
menyangkut biaya sudah termasuk biaya langsung dan biaya tak langsung. Jam kerja efektif untuk tenaga kerja
diperhitungkan 5 jam per hari.
Selanjutnya Analisa Biaya Pekerjaan ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.
A. PEKERJAAN TANAH
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1 m3 Galian tanah biasa sedalam 1 meter
0.500 h.o pekerja
0.050 ho mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m3 Galian tanah biasa sedalam 2 meter
0.526 h.o pekerja
0.052 h.o mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m3 Galian tanah biasa sedalam 3 meter
0.735 h.o pekerja
0.073 h.o mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m3 Galian tanah keras sedalam 1 meter
0.625 h.o pekerja
0.062 h.o mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m3 Galian tanah lumpur sedalam 1 meter
0.823 h.o pekerja
0.083 h.o mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m3 Galian tanah cadas sedalam 1 meter
1.250 h.o pekerja
0.125 h.o mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

. Rp.

-

1 m3 Pembuangan tanah sampai dengan sejauh 150 meter
0.516 h.o pekerja
Rp
0.05 h.o mandor
Rp

1 m3 Urugan pasir
0.30 h.o pekerja
0.01 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.20 m3 pasir urug
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

9.

1 m3 Urugan sirtu
0.25 h.o pekerja
0.025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

. Rp.

-

Rp.
Rp.
Rp.

-

11. 1 m3 Memindahkan dan meratakan tanah menggunakan bulldozer
0.0016 h.a Sewa bulldozer
Rp
0.3365 ltr Solar
Rp
0.0187 ltr Pelumas
Rp
0.0004 kg Grease
Rp
0.0016 h.o Operator
Rp
Jumlah Total
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

12. 1 m3 Mengeruk/leveling tanah menggunakan dozer shovel
0.0015 h.a Sewa shovel
Rp
0.3216 ltr Solar
Rp
0.0175 ltr Pelumas
Rp
0.0004 kg Grease
Rp
0.0015 h.o Operator
Rp
Jumlah Total
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

13. 1 m3 Mengeruk tanah menggunakan excavator hidraulic
0.0015 h.a Sewa excavator
0.3241 ltr Solar
0.0177 ltr Pelumas
0.0004 kg Grease
0.0015 h.o Operator
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

14. 1 m3 Memindahkan dan meratakan tanah menggunakan loader (bucket 1,7 m3)
0.0019 h.a Sewa loader
Rp
0.4038 ltr Solar
Rp
0.0224 ltr Pelumas
Rp
0.0005 kg Grease
Rp
0.0019 h.o Operator
Rp
Jumlah Total
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.20 m3 sirtu
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
10. 1m3 Urugan kembali
0.192 h.o pekerja
0.019 h.o mandor

Rp
Rp

15. 1 m3 Pengangkutan tanah menggunakan dump truck (Jarak angkut sampai dengan 1 km)
0.0187 h.a Sewa loader
Rp
Rp
3.9626 ltr Solar
Rp
Rp
0.2196 ltr Pelumas
Rp
Rp
0.0047 kg Grease
Rp
Rp
0.0187 h.o Operator
Rp
Rp
Jumlah Total
..... ............................ . Rp.

-

16. 1 m3 Air untuk pembasahan tanah menggunakan tangki air dengan pompa (jarak angkut + 10 km)
0.0800 h.a Sewa truk tangki air
Rp
Rp
17.2400 ltr Solar
Rp
Rp
0.9400 ltr Pelumas
Rp
Rp
0.0200 kg Grease
Rp
Rp
0.0800 h.o Operator
Rp
Rp
Jumlah Total
..... ............................ . Rp.

-

ANALISA BIAYA PEKERJAAN
INVESTASI DAN PEMELIHARAAN
Analisa Biaya Pekerjaan ini disusun dengan merujuk pada standar nasional Indonesia yaitu SNI 03-2835-2002 yang
dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) ; untuk pekerjaan jalan, lapangan penumpukan dan pekerjaan beton
yang menggunakan alat disusun berdasarkan modifikasi petunjuk teknik analisa biaya harga satuan pekerjaan jalan
kabupaten yang disusun oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 1992 ; untuk pekerjaan yang tidak terdapat dalam SNI dan
Bina Marga, Analisa Biaya Pekerjaan disusun berdasarkan data sekunder beberapa literatur dan data primer dari
historis pekerjaan. Adapun literatur yang digunakan adalah :
a) Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan, karangan Ir. A.Soedradjat S, tahun 1994
b) Pedoman Praktis Anggaran dan Borongan, karangan John W. Niron, tahun 1980.
Di dalam menyusun perhitungan analisa biaya pekerjaan diantaranya, menyangkut bahan telah ditambahkan toleransi
sebesar 15% - 20% akibat susut yang besarnya tergantung dari jenis material dan komposisi adukan. Sedangkan
menyangkut biaya sudah termasuk biaya langsung dan biaya tak langsung. Jam kerja efektif untuk tenaga kerja
diperhitungkan 5 jam per hari.
Selanjutnya Analisa Biaya Pekerjaan ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.

B. PEKERJAAN PERKERASAN JALAN DAN LAPANGAN PENUMPUKAN
1.

1 m3 Lapis Pondasi Atas Agregat/Batu Pecah Kelas A (menggunakan alat)
Asumsi :
a) Menggunakan alat berat (150 m3/hari)
b) Material ditimbun sepanjang area proyek oleh pemasok/supplier
c) Dihampar dan dipadatkan sampai tebal padat 15 cm dan 1000 m2/hari, koefisien pemadatan = 1,2
d) Gradasi bahan LPA kelas A semua harus lolos saringan 75 mm
0.06 h.o pekerja
0.02 h.o operator/supir
0.0067 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.34 m3 Pasir urug
0.86 m3 Batu pecah
Jumlah Biaya Bahan
0.0067 h.a Motor grader 100HP
0.0067 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
0.0067 h.a Truk tanki air 115HP
0.0016 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah total

2.

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ............................. . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

1 m3 Lapis Pondasi Atas Agregat/Batu Pecah Kelas A (manual)
Asumsi :
a) Menggunakan tenaga manusia (1 m3/hari)
b) Material ditimbun sepanjang area proyek oleh pemasok/supplier
c) Dihampar dan dipadatkan sampai tebal padat 10 cm dan 600 m2/hari, koefisien pemadatan = 1,2
d) Gradasi bahan LPA kelas A semua harus lolos saringan 75 mm
1.033 h.o pekerja
0.033 h.o operator/supir
0.0333 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.342 m3 Pasir urug
0.858 m3 Batu pecah
Jumlah Biaya Bahan
0.0167 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
0.0167 h.a Truk tanki air 115HP
0.0040 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah total

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ............................. . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

3.

1 m3 Lapis Pondasi Bawah Sirtu (menggunakan alat)
Asumsi :
a) Menggunakan alat berat (150 m3/hari)
b) Material ditimbun sepanjang area proyek oleh pemasok/supplier
c) Dihampar dan dipadatkan sampai tebal padat 15 cm dan 1000 m2/hari, koefisien pemadatan = 1,2
d) 6% sirtu dengan ukuran lebih dipisahkan saat penghamparan menggunakan grader

0.06 h.o pekerja
0.02 h.o operator/supir
0.0067 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.27 m3 Sirtu
Jumlah Biaya Bahan
0.0067 h.a Motor grader 100HP
0.0067 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
0.0067 h.a Truk tanki air 115HP
0.0016 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
...... ............................. . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
4.

1 m3 Lapis Pondasi Bawah Sirtu (manual)
Asumsi :
a) Menggunakan tenaga manusia (1 m3/hari)
b) Material ditimbun sepanjang area proyek oleh pemasok/supplier
c) Dihampar dan dipadatkan sampai tebal padat 10 cm dan 600 m2/hari, koefisien pemadatan = 1,2
d) Umur alat bantu rata-rata 1 bulan/orang/set @ 3 alat.
1.033 h.o pekerja
0.033 h.o operator/supir
0.0333 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.2 m3 Pasir urug
Jumlah Biaya Bahan
0.0167 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
0.0167 h.a Truk tanki air 115HP
0.0040 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
...... ............................. . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
5.

1 m3 Lapis Penetrasi/Pondasi Atas Macadam tebal 7 cm (manual)
Asumsi :
a) Menggunakan tenaga manusia
b) Material dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier
c) Tebal total perkerasan 7 cm
d) Kapasitas penghamparan 2000 m2/minggu (6 hari).
3.043 h.o pekerja
0.129 h.o operator/supir
0.0857 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.893 m3 Batu pecah 3-5 cm
0.238 m3 Batu pecah 2-3 cm
0.204 m3 Batu pecah 1-2 cm
0.159 m3 Pasir beton
78.57 kg Aspal
Jumlah Biaya Bahan
0.0429 h.a Truk bak terbuka 3,5 ton/115HP
0.0429 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
0.0429 h.a Mesin penyemprot aspal 400 ltr
0.1131 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah total

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

6.

1 m2 Penghamparan Lapis Tipis Aspal Pasir tebal padat 2 cm (menggunakan alat)
Asumsi :
a) Menggunakan alat berat 1750 m2/hari
b) Pasir aspal dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier dari AMP
c) Berat jenis 1,9 ton/m3, tebal padat rata-rata 2 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 0,5 ltr/m2
0.0069 h.o pekerja
0.0023 h.o operator/supir
0.00057 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.038 ton Hotmix LATASIR
0.4 kg Aspal
0.1 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan
0.00057 h.a Mesin gilas tandem 6-10 ton
0.00057 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
0.00057 h.a Mesin penyemprot aspal 1000ltr
0.00057 h.a Mesin penghampar 1820mm/30HP
0.00057 h.a Kompressor 210 m3/jam
0.00014 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
7.

1 m2 Penghamparan Lapis Tipis Aspal Pasir tebal padat 2 cm (manual)
Asumsi :
a) Menggunakan tenaga manusia 1600 m2/hari
b) Pasir aspal dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier dari AMP
c) Berat jenis 1,9 ton/m3, tebal padat rata-rata 2 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 0,5 ltr/m2
0.0113 h.o pekerja
0.0025 h.o operator/supir
0.00063 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.038 ton Hotmix LATASIR
0.4 kg Aspal
0.1 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan
0.00063 h.a Mesin gilas tandem 6-10 ton
0.00063 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
0.00063 h.a Mesin penyemprot aspal 400ltr
0.00063 h.a Truk bak terbuka 3,5 ton/115 HP
0.00030 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah total

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

8.

1 m2 Penghamparan Lapis Tipis Asbuton & Agregat halus tebal padat 3 cm (manual)
Asumsi :
a) Menggunakan tenaga manusia (750 m2/hari)
b) Lasbutag dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier
c) Lasbutag dihampar @ 16,7 m2/ton dengan tebal padat 3 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 0,5 ltr/m2
0.0293 h.o pekerja
0.0040 h.o operator/supir
0.00133 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

0.060 ton Coldmix LASBUTAG
0.4 kg Aspal
0.1 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan
0.00133 h.a Mesin gilas tandem 6-10 ton
0.00133 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
0.00133 h.a Mesin penyemprot aspal 400ltr
0.00133 h.a Truk bak terbuka 3,5 ton/115 HP
0.00085 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah total
9.

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

1 m2 Penghamparan Lapis Tipis Asbuton & Pasir tebal padat 3 cm (menggunakan alat)
Asumsi :
a) Menggunakan alat berat (1500 m2/hari)
b) Latasbusir dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier dari AMP
c) Berat jenis Latasbusir 2 ton/m3, tebal padat rata-rata 3 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 0,5 ltr/m2
0.0160 h.o pekerja
0.0027 h.o operator/supir
0.00067 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.060 ton Coldmix LATASBUSIR
0.4 kg Aspal
0.1 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan
0.00067 h.a Mesin gilas tandem 6-10 ton
0.00067 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
0.00067 h.a Mesin penyemprot aspal 1000ltr
0.00067 h.a Mesin penghampar 1820mm/30HP
0.00067 h.a Kompressor 210 m3/jam
0.00032 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah total

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

10. 1 m2 Penghamparan Lapis Tipis Aspal Beton tebal padat 3 cm (menggunakan alat)
Asumsi :
a) Menggunakan alat berat (1500 m2/hari)
b) Hot Rolled Sheet (HRS ) / Lataston dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier dari AMP
c) Berat jenis Lataston 2,2 ton/m3, tebal padat rata-rata 3 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 0,5 ltr/m2
0.0160 h.o pekerja
0.0027 h.o operator/supir
0.00067 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.067 ton H.R.S (LATASTON)
0.4 kg Aspal
0.1 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan
0.00067 h.a Mesin gilas tandem 6-10 ton
0.00067 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
0.00067 h.a Mesin penyemprot aspal 1000ltr
0.00067 h.a Mesin penghampar 1820mm/30HP
0.00067 h.a Kompressor 210 m3/jam
0.00032 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah total

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

11. 1 m2 Penghamparan Lapis Tipis Aspal Dan Agregat Halus tebal padat 3 cm (manual)
Asumsi :
a) Menggunakan tenaga manusia (1500 m2/hari)
b) Latasag dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier dari AMP
c) Berat jenis padat 2 ton/m3, tebal padat rata-rata 3 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 1 ltr/m2
e) Cutback bitumen dipanaskan dalam mesin penyemprot aspal
0.0213 h.o pekerja
0.0020 h.o operator/supir
0.00067 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.060 ton Coldmix LATASAG
0.4 kg Aspal
0.1 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan
0.00067 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
0.00067 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
0.00067 h.a Mesin penyemprot aspal 400ltr
0.00067 h.a Truk bak terbuka 3,5 ton/115 HP
0.00072 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah total

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

12. 1 m2 Penghamparan Lapis Aspal Beton tebal padat 5 cm (menggunakan alat)
Asumsi :
a) Menggunakan alat berat (900 m2/hari)
b) Hotmis laston dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier dari AMP
c) Berat jenis padat 2,25 ton/m3, tebal padat rata-rata 5 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 0,5 ltr/m2
0.0333 h.o pekerja
0.0056 h.o operator/supir
0.0011 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.111 ton Hotmix Aspal beton (LASTON)
0.001 m3 Pasir beton
0.4 kg Aspal
0.1 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.00111 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
0.00111 h.a Mesin gilas tandem 6-10ton
0.00111 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
0.00111 h.a Mesin penyemprot aspal 1000ltr
0.00111 h.a Mesin penghampar 1820mm/30HP
0.00111 h.a Kompressor 210 m3/jam
0.00053 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total

13. 1 m2 Perbaikan Lubang Jalan Aspal (manual) kedalaman rata-rata 10 cm
Asumsi :
a) Termasuk pengadaan material
b) Rata-rata hasil kerja kelompok 35 m2/hari
c) Umur alat bantu rata-rata 1 bulan/orang/set @ 3 alat
0.3143 h.o pekerja
0.0286 h.o operator/supir
0.0286 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.114 m3 Batu pecah
0.0143 m3 Pasir beton
0.5 kg Aspal
0.5 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

0.02857 h.a Mesin gilas bergetar 1 ton
0.02857 h.a Mesin penyemprot aspal 400ltr
0.02857 h.a Truk bak terbuka 3,5 ton/115 HP
0.00914 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah total

14. 1 m2 Perbaikan Ambles/Penurunan Jalan Aspal (manual)
Asumsi :
a) Pengadaan agregat ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier
b) Asumsi terjadi keruntuhan tanah dasar, gali sampai kedalaman 40 cm
c) Umur alat bantu rata-rata 1 bulan/orang/set @ 3 alat, kapasitas kerja kelompok 20 m2/hari
d) Truk membuang kelebihan tanah yang tidak dikehendaki sejauh 1 km
e) 20% dari lapis perkerasan yang ada dapat digunakan lagi.
1.00 h.o pekerja
0.05 h.o operator/supir
0.05 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.36 m3 Batu pecah
0.04 m3 Pasir beton
0.5 kg Aspal
0.5 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

0.050 h.a Mesin gilas bergetar 1 ton
0.050 h.a Tamper 4 HP
0.050 h.a Mesin penyemprot aspal 400ltr
0.050 h.a Truk bak terbuka 3,5 ton/115 HP
0.032 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah total
15. 1 m2 Pemasangan paving block
0.148 h.o pekerja
0.296 h.o tukang paving
0.0296 h.o kepala tukang
0.0074 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
2
1 m Paving block K- …..
3
0.06 m Pasir urug tebal padat 5cm
Jumlah Biaya Bahan

0.02 h.a Sewa Tamper/Baby roller
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................. .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp

Rp.

-

Rp
Rp.
...... ............................. . Rp.

-

Rp
Rp.
...... ............................. . Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
Mengetahui

1. Enriany Muis

: ………………………

ANALISA BIAYA PEKERJAAN
INVESTASI DAN PEMELIHARAAN
Analisa Biaya Pekerjaan ini disusun dengan merujuk pada standar nasional Indonesia yaitu SNI 03-2835-2002 yang
dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) ; untuk pekerjaan jalan, lapangan penumpukan dan pekerjaan beton
yang menggunakan alat disusun berdasarkan modifikasi petunjuk teknik analisa biaya harga satuan pekerjaan jalan
kabupaten yang disusun oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 1992 ; untuk pekerjaan yang tidak terdapat dalam SNI dan
Bina Marga, Analisa Biaya Pekerjaan disusun berdasarkan data sekunder beberapa literatur dan data primer dari
historis pekerjaan. Adapun literatur yang digunakan adalah :
a) Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan, karangan Ir. A.Soedradjat S, tahun 1994
b) Pedoman Praktis Anggaran dan Borongan, karangan John W. Niron, tahun 1980.
Di dalam menyusun perhitungan analisa biaya pekerjaan diantaranya, menyangkut bahan telah ditambahkan toleransi
sebesar 15% - 20% akibat susut yang besarnya tergantung dari jenis material dan komposisi adukan. Sedangkan
menyangkut biaya sudah termasuk biaya langsung dan biaya tak langsung. Jam kerja efektif untuk tenaga kerja
diperhitungkan 5 jam per hari.
Selanjutnya Analisa Biaya Pekerjaan ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.
C. PEKERJAAN KAYU
1.

1 m' Pengukuran dan pemasangan bouwplank
0.1 h.o pekerja
0.1 h.o tukang kayu
0.01 h.o kepala tukang
0.005 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3
0.012 m Kayu 5/7
0.02 kg Paku biasa 2"-5"
3
0.007 m Kayu papan 3/20
Jumlah Biaya Bahan

Jumlah Total
2.

1 m2 Pasang kaso + reng genteng biasa/kodok
0.1 h.o pekerja
0.1 h.o tukang kayu
0.01 h.o kepala tukang
0.005 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.012 m Balok kayu kelas I/II
0.15 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp

Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

3.

1 m2 Pasang kaso + reng genteng beton
0.1 h.o pekerja
0.1 h.o tukang kayu
0.01 h.o kepala tukang
0.005 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.014 m Balok kayu kelas I/II
0.15 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
4.

1 m2 Pasang kaso + reng atap sirap
0.12 h.o pekerja
0.12 h.o tukang kayu
0.012 h.o kepala tukang
0.006 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.165 m Balok kayu kelas I/II
0.2 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
5.

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

1 m3 Pasang konstruksi kuda-kuda kayu, perancah, gelagar jembatan, balok pemikul, gording
4 h.o pekerja
Rp
Rp
12 h.o tukang kayu
Rp
Rp
1.2 h.o kepala tukang
Rp
Rp
0.2 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ............................ . Rp.
3

1.1 m Balok kayu kelas I/II
15 kg Besi strip
0.8 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
6.

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

1 m3 Pasang kusen pintu dan jendela kayu
6 h.o pekerja
18 h.o tukang kayu
2 h.o kepala tukang
0.3 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

1.2 m Kayu kelas I, balok
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
Rp
............................ . Rp.

-

............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

7.

1 m2 Pasang pintu klamp kayu
0.35 h.o pekerja
1.05 h.o tukang kayu
0.105 h.o kepala tukang
0.018 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.036 m Papan kayu kelas I/II
0.05 kg Paku biasa 2"-5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
8.

1 m2 Pasang pintu panil kayu
1 h.o pekerja
2.5 h.o tukang kayu
0.25 h.o kepala tukang
0.05 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.04 m Papan kayu kelas I/II
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
9.

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ .
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.
..... ............................ . Rp.

-

1 m2 Pasang pintu plywood/teakwood/triplek rangkap, rangka kayu
0.6 h.o pekerja
Rp
2 h.o tukang kayu
Rp
0.2 h.o kepala tukang
Rp
0.03 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ............................ .
3

0.0196 m Papan kayu kelas I/II
0.03 kg Paku biasa 1/2" - 1"
0.3 ltr Lem kayu
1 lbr Plywood/teakwood/triplek 4' x 3' x 4mm
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
10. 1 m2 Pasang pintu dan jendela kaca
0.8 h.o pekerja
2 h.o tukang kayu
0.2 h.o kepala tukang
0.04 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.035 m Papan kayu kelas I,II
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
11. 1 m2 Pasang Jaluzi/ ventilasi mati kusen kayu
0.5 h.o pekerja
2 h.o tukang kayu
0.2 h.o kepala tukang
0.025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.06 m Papan kayu kelas I/II
0.15 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp
..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ .
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp
Rp.

-

12. 1 m2 Pasang pintu dan jendela Jaluzi kayu
1 h.o pekerja
3 h.o tukang kayu
0.3 h.o kepala tukang
0.3 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
..... ............................ . Rp

-

..... ............................ . Rp.

-

0.012 m balok kayu kelas I/II
0.1 kg paku 2" - 5"
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

0.15 h.o pekerja
0.25 h.o tukang kayu
0.025 h.o kepala tukang
0.075 h.o mandor
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

3

0.064 m Papan kayu kelas I/II
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

13. 1 m2 Pasang kayu rangka plafon (1 x 1) m
3

Jumlah Total
14. 1 m2 Pasang plafon asbes
0.03 h.o Pekerja
0.07 h.o Tukang kayu
0.007 h.o Kepala tukang
0.0015 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.1 lbr Pelat asbes tebal …. cm
0.01 kg paku 1/2" - 1"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
15. 1 m2 Pasang plafon tripleks tebal … mm
0.07 h.o pekerja
0.1 h.o tukang kayu
0.01 h.o kepala tukang
0.0035 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

0.375 lbr Papan tripleks 4' x 8' x … mm
0.03 kg paku 1/2" - 1"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

16. 1 m2 Pasang plafon Gypsum
0.1 h.o pekerja
0.05 h.o tukang kayu
0.005 h.o kepala tukang
0.005 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.1 m' Kayu profil
0.01 kg Paku
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

0.364 lbr Papan gypsum (120x240x9) mm
0.11 kg paku sekrup
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
17. 1 m' Pasang list plafon kayu profil
0.05 h.o pekerja
0.05 h.o tukang kayu
0.005 h.o kepala tukang
0.003 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

18. 1 m' Pasang lisplang ukuran (3 x 20) cm
0.1 h.o pekerja
0.2 h.o tukang kayu
0.02 h.o kepala tukang
0.005 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.0072 m Papan kayu 3x20 kelas I/II
0.05 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
19. 1 m' Pasang lisplang ukuran (3 x 30) cm
0.11 h.o pekerja
0.22 h.o tukang kayu
0.022 h.o kepala tukang
0.005 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.011 m Papan kayu 3x30 kelas I/II
0.05 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

20. 1 m2 Pasang rangka dinding sekat kayu
0.15 h.o pekerja
0.45 h.o tukang kayu
0.045 h.o kepala tukang
0.075 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.007 m Papan kayu kelas I/II
3
0.0195 m Balok kayu kelas I/II
0.1 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

21. 1 m2 Pasang dinding sekat plywood/teakwood/triplek rangkap, rangka kayu
0.2 h.o pekerja
Rp
0.6 h.o tukang kayu
Rp
0.06 h.o kepala tukang
Rp
0.01 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ............................ .
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp
Rp.

-

3

0.007 m Papan kayu kelas I/II
Rp
3
0.0195 m Balok kayu kelas I/II
Rp
0.56 ltr Lem kayu
Rp
1 lbr Plywood/teakwood/triplek 4' x 8' x … mm Rp
0.1 kg Paku biasa 2" - 5"
Rp
Jumlah Biaya Bahan
..... ............................ .
Jumlah Total
22. 1 m2 Pasang plywood/triplek tebal 4 mm untuk dinding
0.025 h.o pekerja
0.075 h.o tukang kayu
0.0075 h.o kepala tukang
0.0013 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.40 lbr Plywood/triplek 4' x 8' x 4mm
0.05 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
23. 1 m2 Pasang Begisting untuk pondasi
0.3 h.o pekerja
0.26 h.o tukang kayu
0.026 h.o kepala tukang
0.005 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.04 m Papan kayu
0.3 kg Paku biasa 2" - 5"
0.1 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

24. 1 m2 Pasang Begisting untuk sloof
0.3 h.o pekerja
0.26 h.o tukang kayu
0.026 h.o kepala tukang
0.005 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.045 m Papan kayu
0.3 kg Paku biasa 2" - 5"
0.1 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
25. 1 m2 Pasang Begisting untuk kolom
0.3 h.o pekerja
0.33 h.o tukang kayu
0.033 h.o kepala tukang
0.006 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.04 m Papan kayu
0.4 kg Paku biasa 2" - 5"
3
0.015 m Balok kayu
0.35 lbr Plywood tebal 9 mm
2 btg Dolken kayu galam f 8 - 10/4 m
0.2 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
26. 1 m2 Pasang Begisting untuk balok
0.32 h.o pekerja
0.33 h.o tukang kayu
0.033 h.o kepala tukang
0.006 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3

0.04 m Papan kayu
0.4 kg Paku biasa 2" - 5"
3
0.018 m Balok kayu
0.35 lbr Plywood tebal 9 mm
2 btg Dolken kayu galam f 8 - 10/4 m
0.2 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

..... ............................ . Rp.

-

27. 1 m2 Pasang Begisting untuk lantai/pelat
0.32 h.o pekerja
0.33 h.o tukang kayu
0.033 h.o kepala tukang
0.006 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.04

m3 Papan kayu

0.4 kg Paku biasa 2" - 5"
3
0.015 m Balok kayu
0.35 lbr Plywood tebal 9 mm
8 btg Dolken kayu galam f 8 - 10/4 m
0.2 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
28. 1 m2 Pasang Begisting untuk dinding
0.32 h.o pekerja
0.33 h.o tukang kayu
0.033 h.o kepala tukang
0.006 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3
0.03 m Papan kayu
0.4 kg Paku biasa 2" - 5"
3
0.02 m Balok kayu
0.35 lbr Plywood tebal 9 mm
3 btg Dolken kayu galam f 8 - 10/4 m
4 bh Formtie/penjaga jarak begisting
0.2 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan

Jumlah Total
29. 1 m2 Pasang Begisting untuk tangga
0.32 h.o pekerja
0.33 h.o tukang kayu
0.033 h.o kepala tukang
0.006 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
3
0.03 m Papan kayu
0.4 kg Paku biasa 2" - 5"
3
0.015 m Balok kayu
0.35 lbr Plywood tebal 9 mm
2 btg Dolken kayu galam f 8 - 10/4 m
0.15 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

Mengetahui

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp

Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp

Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp

Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp
Rp.

-

1. Enriany Muis

: ………………………

ANALISA BIAYA PEKERJAAN
INVESTASI DAN PEMELIHARAAN
Analisa Biaya Pekerjaan ini disusun dengan merujuk pada standar nasional Indonesia yaitu SNI 03-2835-2002 yang
dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) ; untuk pekerjaan jalan, lapangan penumpukan dan pekerjaan beton
yang menggunakan alat disusun berdasarkan modifikasi petunjuk teknik analisa biaya harga satuan pekerjaan jalan
kabupaten yang disusun oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 1992 ; untuk pekerjaan yang tidak terdapat dalam SNI dan
Bina Marga, Analisa Biaya Pekerjaan disusun berdasarkan data sekunder beberapa literatur dan data primer dari
historis pekerjaan. Adapun literatur yang digunakan adalah :
a) Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan, karangan Ir. A.Soedradjat S, tahun 1994
b) Pedoman Praktis Anggaran dan Borongan, karangan John W. Niron, tahun 1980.
Di dalam menyusun perhitungan analisa biaya pekerjaan diantaranya, menyangkut bahan telah ditambahkan toleransi
sebesar 15% - 20% akibat susut yang besarnya tergantung dari jenis material dan komposisi adukan. Sedangkan
menyangkut biaya sudah termasuk biaya langsung dan biaya tak langsung. Jam kerja efektif untuk tenaga kerja
diperhitungkan 5 jam per hari.
Selanjutnya Analisa Biaya Pekerjaan ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.
D. PEKERJAAN BETON, PASANGAN, DAN PLESTERAN
1.

1 m3 Beton dengan mutu K-275 (manual)
Asumsi : a) Volume pekerjaan relatif kecil
b) Digunakan untuk pekerjaan beton non struktural
c) Tidak terdapat alat (molen) di daerah setempat.
6.0000 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.3000 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.8200 m3 Batu pecah
0.4000 m3 pasir beton
8.0000 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Jumlah Total
2.

1 m3 Beton dengan mutu K-225 (manual)
Asumsi : a) Volume pekerjaan relatif kecil
b) Digunakan untuk pekerjaan beton non struktural
c) Tidak terdapat alat (molen) di daerah setempat.
6.0000 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.3000 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.6500 m3 Batu pecah
0.6500 m3 pasir beton
7.7600 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Jumlah Total

3.

1 m3 Beton K-125 menggunakan Molen 125 ltr
2.4348 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.1739 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

0.1739
0.1739

Rp
Rp

Rp
Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp

Jumlah Total
1 m3 Beton K-175 menggunakan Molen 125 ltr
2.3333 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.1667 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
m3 Batu pecah
3
0.5208 m pasir beton
6.0000 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

0.1667
0.1667

Rp
Rp

Rp
Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp

0.7292

h.a Vibrator beton 4HP
h.a Molen beton 125 ltr/6HP
3
0.1667 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0800 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah Total
1 m3 Beton K-225 menggunakan Molen 125 ltr
2.2703 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.1622 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
m3 Batu pecah
3
0.4865 m pasir beton
7.0054 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

0.1622
0.1622

Rp
Rp

Rp
Rp

-

Rp
Rp
..... ........................... .
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp.
Rp.

-

Rp

Rp

-

0.7297

h.a Vibrator beton 4HP
h.a Molen beton 125 ltr/6HP
3
0.1622 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0778 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah Total
6.

-

Rp

h.a Vibrator beton 4HP
h.a Molen beton 125 ltr/6HP
3
0.1739 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0835 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

5.

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

m3 Batu pecah
3
0.5217 m pasir beton
5.0087 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
0.6957

4.

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

1 m3 Beton K-125 menggunakan Molen 250 ltr
2.4348 h.o Pekerja

1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.0870 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.6957 m Batu pecah
3
0.5217 m pasir beton
5.0087 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1739 h.a Vibrator beton 4HP
0.0870 h.a Molen beton 250 ltr/10HP
3
0.0870 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0870 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.7292 m Batu pecah
3
0.5208 m pasir beton
6.0000 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.2083 h.a Vibrator beton 4HP
0.1042 h.a Molen beton 250 ltr/10HP
3
0.1042 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.1042 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.7273 m Batu pecah
3
0.4848 m pasir beton
6.9818 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1818 h.a Vibrator beton 4HP
0.0909 h.a Molen beton 250 ltr/10HP
3
0.0909 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0909 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

3

Jumlah Total
7.

1 m3 Beton K-175 menggunakan Molen 250 ltr
2.9167 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.1042 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
3

Jumlah Total
8.

1 m3 Beton K-225 menggunakan Molen 250 ltr
2.5455 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.0909 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
3

Jumlah Total

9.

1 m3 Beton K-175 menggunakan Molen 500 ltr
2.8646 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.0521 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.7292 m Batu pecah
3
0.5208 m pasir beton
6.0000 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.2083 h.a Vibrator beton 4HP
0.0521 h.a Molen beton 500 ltr/20HP
3
0.0521 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.1042 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.7273 m Batu pecah
3
0.4848 m pasir beton
6.9818 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1818 h.a Vibrator beton 4HP
0.0455 h.a Molen beton 500 ltr/20HP
3
0.0455 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0909 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.8333 m Batu pecah
3
0.4167 m pasir beton
8.0000 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1667 h.a Vibrator beton 4HP
0.0417 h.a Molen beton 500 ltr/20HP
3
0.0417 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0833 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

3

Jumlah Total
10. 1 m3 Beton K-225 menggunakan Molen 500 ltr
2.5000 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.0909 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
3

Jumlah Total
11. 1 m3 Beton K-275 menggunakan Molen 500 ltr
2.2917 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.0833 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
3

Jumlah Total

12. 1 m3 Beton K-350 menggunakan Molen 500 ltr
2.4444 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.0889 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.8148 m Batu pecah
3
0.4444 m pasir beton
8.5333 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1778
0.0444

Rp
Rp

Rp
Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

3

h.a Vibrator beton 4HP
h.a Molen beton 500 ltr/20HP
3
0.0444 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0889 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah Total
13. 1 kg Pembesian dengan besi polos atau besi ulir
0.0070 h.o Pekerja
0.0070 h.o Tukang batu
0.0007 h.o Kepala tukang
0.0003 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0500 kg Besi beton (polos/ulir)
0.0150 kg Kawat beton/bendrat
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
14. 1 m3 beton bertulang 1 PC : 2 Pasir : 3 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
0.2500 h.o Tukang batu
0.0250 h.o Kepala tukang
0.0800 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
0.7800 m3 Batu pecah
0.5200 m3 pasir beton
4.6400 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
15. 1 m3 beton bertulang 1 PC : 2 Pasir : 4 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
0.2500 h.o Tukang batu
0.0250 h.o Kepala tukang
0.0800 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
0.9000 m3 Batu pecah
0.4500 m3 pasir beton
5.6000 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

16. 1 m3 beton bertulang 1 PC : 2 Pasir : 2,5 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
0.2500 h.o Tukang batu
0.0250 h.o Kepala tukang
0.0800 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
0.7000 m3 Batu pecah
0.5600 m3 pasir beton
7.0400 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
17. 1 m3 beton bertulang 1 PC : 1,5 Pasir : 3 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
0.2500 h.o Tukang batu
0.0250 h.o Kepala tukang
0.0800 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
0.5400 m3 Batu pecah
0.4200 m3 pasir beton
7.1400 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
18. 1 m3 beton bertulang 1 PC : 1 Pasir : 2 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
0.2500 h.o Tukang batu
0.0250 h.o Kepala tukang
0.0830 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
0.7400 m3 Batu pecah
0.3700 m3 pasir beton
9.5800 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
19. 1 m3 beton tumbuk 1 PC : 3 Pasir : 5 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
0.2500 h.o Tukang batu
0.0250 h.o Kepala tukang
0.0800 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
0.8700 m3 Batu pecah
0.5200 m3 pasir beton
4.3600 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

20. 1 m3 beton tumbuk 1 PC : 3 Pasir : 6 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
0.2500 h.o Tukang batu
0.0250 h.o Kepala tukang
0.0800 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
0.9400 m3 Batu pecah
0.4700 m3 pasir beton
3.9400 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
21. 1 m3 beton tumbuk 1 PC : 4 Pasir : 6 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
0.2500 h.o Tukang batu
0.0250 h.o Kepala tukang
0.0800 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
m3 Batu pecah
3
0.5700 m pasir beton
3.4600 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
0.8700

Jumlah Total
22.

1 m3 Pasang pondasi batu kosong
0.7800 h.o pekerja
0.3900 h.o tukang batu
0.0390 h.o kepala tukang
0.0390 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.2000 m3 Batu belah 15/20
0.3000 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

23. 1 m3 Pasang pondasi batu kali, 1Pc : 3 Pasir
0.6000 h.o tukang batu
0.0600 h.o kepala tukang
1.5000 h.o pekerja
0.0750 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.1000 m3 Batu belah 15/20
4.0400 sak Semen Portland 50kg
0.4850 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp

Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ........................... . Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp.
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

24. 1 m3 Pasang pondasi batu kali, 1Pc : 4 Pasir
0.6000 h.o tukang batu
0.0600 h.o kepala tukang
1.5000 h.o pekerja
0.0750 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.1000 m3 Batu belah 15/20
3.2600 sak Semen Portland 50kg
0.5200 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
25. 1 m3 Pasang pondasi sumuran diameter 100 cm
0.3000 h.o tukang batu
0.0300 h.o kepala tukang
2.3800 h.o pekerja
0.0800 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.4500 m3 Batu belah 15/20
5.6000 sak Semen Portland 50kg
0.6700 m3 Batu pecah
0.4500 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp.
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp.
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

26. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1PC : 1 Pasir
0.2000 h.o Tukang batu
Rp
0.0200 h.o Kepala tukang
Rp
0.6500 h.o Pekerja
Rp
0.0300 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ........................... .
140.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
1.2806 sak Semen Portland 50kg
0.0590 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

27. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1PC : 2 Pasir
0.2000 h.o Tukang batu
Rp
0.0200 h.o Kepala tukang
Rp
0.6500 h.o Pekerja
Rp
0.0300 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ........................... .
140.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.8700 sak Semen Portland 50kg
0.0800 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

28. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1PC : 3 Pasir
0.2000 h.o Tukang batu
Rp
0.0200 h.o Kepala tukang
Rp
0.6500 h.o Pekerja
Rp
0.0300 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ........................... .
140.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.6590 sak Semen Portland 50kg
0.0910 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

29. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1PC : 4 Pasir
0.2000 h.o Tukang batu
Rp
0.0200 h.o Kepala tukang
Rp
0.6500 h.o Pekerja
Rp
0.0300 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ........................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

30. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1PC : 5 Pasir
0.2000 h.o Tukang batu
Rp
Rp.
0.0200 h.o Kepala tukang
Rp
Rp.
0.6500 h.o Pekerja
Rp
Rp.
0.0300 h.o Mandor
Rp
Rp.
Jumlah Upah Kerja
..... ........................... . Rp.
140.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
Rp
Rp
0.4440 sak Semen Portland 50kg
Rp
Rp
3
0.1020 m Pasir pasang
Rp
Rp
Jumlah Biaya bahan
..... ........................... . Rp.

-

140.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.5310 sak Semen Portland 50kg
0.0930 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

..... ........................... . Rp.

31. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1PC : 1 Pasir
0.1000 h.o Tukang batu
Rp
0.0100 h.o Kepala tukang
Rp
0.3200 h.o Pekerja
Rp
0.0150 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ........................... .
70.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.5560 sak Semen Portland 50kg
0.0280 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

32. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1PC : 2 Pasir
0.1000 h.o Tukang batu
Rp
0.0100 h.o Kepala tukang
Rp
0.3200 h.o Pekerja
Rp
0.0150 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ........................... .
70.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.3790 sak Semen Portland 50kg
0.0380 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

33. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1PC : 3 Pasir
0.1000 h.o Tukang batu
Rp
0.0100 h.o Kepala tukang
Rp
0.3200 h.o Pekerja
Rp
0.0150 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ........................... .
70.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.2874 sak Semen Portland 50kg
0.0400 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

34. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1PC : 4 Pasir
0.1000 h.o Tukang batu
Rp
0.0100 h.o Kepala tukang
Rp
0.3200 h.o Pekerja
Rp
0.0150 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ........................... .
70.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.2300 sak Semen Portland 50kg
0.0430 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

35. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1PC : 5 Pasir
0.1000 h.o Tukang batu
Rp
0.0100 h.o Kepala tukang
Rp
0.3200 h.o Pekerja
Rp
0.0150 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ........................... .
70.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.1936 sak Semen Portland 50kg
0.0450 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .
..... ........................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.
Rp.

-

36. 1 m2 Pasangan dinding roster/terawang (12 x 11 x 24) cm
0.1000 h.o Tukang batu
Rp
0.0100 h.o Kepala tukang
Rp
0.3000 h.o Pekerja
Rp
0.0150 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ........................... .
36.0000 bh Roster/terawang
0.2560 sak Semen Portland 50kg
0.0350 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
37.

1 m2 Plesteran trasram 1 PC : 1 pasir, tebal 1,5 cm
0.1500 h.o tukang batu
0.0150 h.o kepala tukang
0.2000 h.o pekerja
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.2584 sak Semen Portland 50kg
0.0130 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

38.

1 m2 Plesteran trasram 1 PC : 2 pasir, tebal 1,5 cm
0.1500 h.o tukang batu
0.0150 h.o kepala tukang
0.2000 h.o pekerja
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.1704 sak Semen Portland 50kg
0.0170 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

39.

1 m2 Plesteran 1 PC : 3 pasir, tebal 1,5 cm
0.1500 h.o tukang batu
0.0150 h.o kepala tukang
0.2000 h.o pekerja
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

0.1296 sak Semen Portland 50kg
0.0190 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

40.

1 m2 Plesteran 1 PC : 4 pasir, tebal 1,5 cm
0.1500 h.o tukang batu
0.0150 h.o kepala tukang
0.2000 h.o pekerja
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.1040 sak Semen Portland 50kg
0.0200 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

41.

1 m2 Plesteran 1 PC : 5 pasir, tebal 1,5 cm
0.1500 h.o tukang batu
0.0150 h.o kepala tukang
0.2000 h.o pekerja
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0864 sak Semen Portland 50kg
0.0220 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
Mengetahui

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ........................... . Rp.

-

..... ........................... . Rp.

-

1. Enriany Muis

:

ANALISA BIAYA PEKERJAAN
INVESTASI DAN PEMELIHARAAN
Analisa Biaya Pekerjaan ini disusun dengan merujuk pada standar nasional Indonesia yaitu SNI 03-2835-2002 yang
dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) ; untuk pekerjaan jalan, lapangan penumpukan dan pekerjaan beton
yang menggunakan alat disusun berdasarkan modifikasi petunjuk teknik analisa biaya harga satuan pekerjaan jalan
kabupaten yang disusun oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 1992 ; untuk pekerjaan yang tidak terdapat dalam SNI dan
Bina Marga, Analisa Biaya Pekerjaan disusun berdasarkan data sekunder beberapa literatur dan data primer dari
historis pekerjaan. Adapun literatur yang digunakan adalah :
a) Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan, karangan Ir. A.Soedradjat S, tahun 1994
b) Pedoman Praktis Anggaran dan Borongan, karangan John W. Niron, tahun 1980.
Di dalam menyusun perhitungan analisa biaya pekerjaan diantaranya, menyangkut bahan telah ditambahkan toleransi
sebesar 15% - 20% akibat susut yang besarnya tergantung dari jenis material dan komposisi adukan. Sedangkan
menyangkut biaya sudah termasuk biaya langsung dan biaya tak langsung. Jam kerja efektif untuk tenaga kerja
diperhitungkan 5 jam per hari.
Selanjutnya Analisa Biaya Pekerjaan ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.
F PEKERJAAN PEMANCANGAN
1.

2.

1 bh Handling dan Transport tiang pancang dari penimbunan ke titik pancang
8.40 h.o pekerja
Rp
Rp
0.8 h.o tukang pancang
Rp
Rp
1.0 ls Alat bantu
Rp
Rp
Rp.

-

1 Titik Pemancangan tiang pancang tegak di laut
12.1 h.o pekerja
11 h.o tukang pancang
2.68 h.o tukang las
Jumlah Upah Kerja
36 kg kawat las
0.55 tbg oksigen
0.28 tbg elpiji
Jumlah Biaya Bahan
0.811 h.a Sewa Ponton dengan mesin pancang
0.811 h.a Sewa Ponton kerja
0.724 h.a Sewa Mesin las
0.724 h.a Sewa Blender potong
1 ls Alat bantu
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

3.

1 cm Pengelasan/memotong baja
0.0017 h.o pekerja
0.0033 h.o tukang las
0.0008 h.o kepala tukang
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.0083 kg kawat las
0.0017 h.a diesel las
1 ls spare part
1 ls alat bantu
Jumlah Biaya Bahan & Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total
4.

1 m2 Pelapisan epoxy/tar tiang pancang
0.5 h.o pekerja
0.25 h.o tukang cat
0.025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.46 kg cat epoxy/tar
0.14 ltr minyak perekat
0.07 ltr thinner
1 ls alat bantu
Jumlah Biaya Bahan & Peralatan
Jumlah Total

5.

6.

7.

1 bh Sambungan tiang pancang beton/spun pile f 50 cm
471 cm Pengelasan 3x
Rp
2
0.63 m Pengecatan epoxy/tar
Rp
1 bh Sambungan tiang pancang baja f 50 cm
6 kg Besi pelat/baja tulangan f 19mm
471 cm Pengelasan 3x
2
0.63 m Pelapisan epoxy/tar

Rp
Rp
Rp

1 bh Memotong tiang pancang beton/spun pile, tiang pancang baja f 50 cm
1 h.o pekerja
Rp
0.39 h.o mandor
Rp
157 cm memotong baja
Rp
0.1 h.a ponton kerja
Rp

Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

ANALISA BIAYA PEKERJAAN
INVESTASI DAN PEMELIHARAAN
Analisa Biaya Pekerjaan ini disusun dengan merujuk pada standar nasional Indonesia yaitu SNI 03-2835-2002 yang
dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) ; untuk pekerjaan jalan, lapangan penumpukan dan pekerjaan beton
yang menggunakan alat disusun berdasarkan modifikasi petunjuk teknik analisa biaya harga satuan pekerjaan jalan
kabupaten yang disusun oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 1992 ; untuk pekerjaan yang tidak terdapat dalam SNI dan
Bina Marga, Analisa Biaya Pekerjaan disusun berdasarkan data sekunder beberapa literatur dan data primer dari
historis pekerjaan. Adapun literatur yang digunakan adalah :
a) Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan, karangan Ir. A.Soedradjat S, tahun 1994
b) Pedoman Praktis Anggaran dan Borongan, karangan John W. Niron, tahun 1980.
Di dalam menyusun perhitungan analisa biaya pekerjaan diantaranya, menyangkut bahan telah ditambahkan toleransi
sebesar 15% - 20% akibat susut yang besarnya tergantung dari jenis material dan komposisi adukan. Sedangkan
menyangkut biaya sudah termasuk biaya langsung dan biaya tak langsung. Jam kerja efektif untuk tenaga kerja
diperhitungkan 5 jam per hari.
Selanjutnya Analisa Biaya Pekerjaan ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.
E. PEKERJAAN PASANG LANTAI DAN DINDING
1.

1 m2 Pasang lantai ubin granito ukuran 40x40 cm
0.25 h.o pekerja
0.12 h.o tukang batu
0.012 h.o kepala tukang
0.0125 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
6.93
0.196
1.30

bh Ubin granito 40x40 cm
sak Semen Portland 50kg
kg Semen warna
3
0.0215 m Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
2.

1 m2 Pasang lantai ubin granito ukuran 30x30 cm
0.26 h.o pekerja
0.125 h.o tukang batu
0.0125 h.o kepala tukang
0.013 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
11.87
0.200
1.50

bh Ubin granito 30x30 cm
sak Semen Portland 50kg
kg Semen warna
3
0.0215 m Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

3.

1 m2 Pasang lantai keramik
0.62 h.o pekerja
0.35 h.o tukang batu
0.035 h.o kepala tukang
0.03 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
m2 Ubin keramik
sak Semen Portland 50kg
kg Semen warna
3
0.042 m Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
1.00
0.228
1.50

Jumlah Total
4.

1 m2 Pasang lantai mozaik
0.62 h.o pekerja
0.35 h.o tukang batu
0.035 h.o kepala tukang
0.03 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
m2 Mozaik
sak Semen Portland 50kg
kg Semen warna
3
0.039 m Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
1.08
0.283
2.00

Jumlah Total
5.

1 m2 Pasang lantai marmer
0.62 h.o pekerja
0.35 h.o tukang batu
0.035 h.o kepala tukang
0.03 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
m2 Marmer
sak Semen Portland 50kg
kg Semen warna
3
0.039 m Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
1.052
0.283
2.00

Jumlah Total
6.

1 m2 Pasang lantai karpet
0.17 h.o pekerja
0.17 h.o tukang batu
0.017 h.o kepala tukang
0.0085 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
2

1.05 m Karpet
0.350 kg Lem vinyl
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

7.

1 m2 Pasang dinding porselin, keramik
0.62 h.o pekerja
0.50 h.o tukang batu
0.05 h.o kepala tukang
0.03 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
2
1.00 m Porselin/keramik
0.186 sak Semen Portland 50kg
3
0.018 m Pasir pasang
1.5 kg Semen warna
Jumlah Biaya bahan

Jumlah Total
8.

1 m2 Pasang dinding marmer
0.72 h.o pekerja
0.65 h.o tukang batu
0.07 h.o kepala tukang
0.035 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
2
1.02 m Marmer
2 bh Paku pancing 60 x 230
0.2488 sak Semen Portland 50kg
3
0.025 m Pasir pasang
1.5 kg Semen warna
Jumlah Biaya bahan

Jumlah Total
9.

1 m2 Pasang dinding batu tempel
0.62 h.o pekerja
0.35 h.o tukang batu
0.035 h.o kepala tukang
0.03 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
2
1.05 m Batu tempel
0.235 sak Semen Portland 50kg
3
0.035 m Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan

Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp

Rp
Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp

Rp
Rp

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

ANALISA BIAYA PEKERJAAN
INVESTASI DAN PEMELIHARAAN
Analisa Biaya Pekerjaan ini disusun dengan merujuk pada standar nasional Indonesia yaitu SNI 03-2835-2002 yang
dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) ; untuk pekerjaan jalan, lapangan penumpukan dan pekerjaan beton
yang menggunakan alat disusun berdasarkan modifikasi petunjuk teknik analisa biaya harga satuan pekerjaan jalan
kabupaten yang disusun oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 1992 ; untuk pekerjaan yang tidak terdapat dalam SNI dan
Bina Marga, Analisa Biaya Pekerjaan disusun berdasarkan data sekunder beberapa literatur dan data primer dari
historis pekerjaan. Adapun literatur yang digunakan adalah :
a) Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan, karangan Ir. A.Soedradjat S, tahun 1994
b) Pedoman Praktis Anggaran dan Borongan, karangan John W. Niron, tahun 1980.
Di dalam menyusun perhitungan analisa biaya pekerjaan diantaranya, menyangkut bahan telah ditambahkan toleransi
sebesar 15% - 20% akibat susut yang besarnya tergantung dari jenis material dan komposisi adukan. Sedangkan
menyangkut biaya sudah termasuk biaya langsung dan biaya tak langsung. Jam kerja efektif untuk tenaga kerja
diperhitungkan 5 jam per hari.
Selanjutnya Analisa Biaya Pekerjaan ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.
G PEKERJAAN ATAP
1.

1 m2 Pasang atap genteng
0.1500 h.o pekerja
0.0750 h.o tukang kayu
0.0080 h.o kepala tukang
0.0080 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

11.0000 bh genteng beton
0.0300 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total

..... ............................ . Rp.

-

25.0000 bh genteng (biasa/kodok)
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
2.

1 m' Pasang nok/bubungan genteng
0.4000 h.o pekerja
0.2000 h.o tukang kayu
0.0200 h.o kepala tukang
0.0020 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
5.0000 bh bubungan genteng (biasa/kodok)
0.1600 sak Semen portland 50kg
0.0320 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

3.

1 m2 Pasang atap genteng beton
0.2000 h.o pekerja
0.1000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

4.

1 m' Pasang nok/bubungan genteng beton
0.4000 h.o pekerja
0.2000 h.o tukang kayu
0.0200 h.o kepala tukang
0.0020 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

3.5000 bh bubungan genteng beton
0.2160 sak Semen portland 50kg
0.0500 kg Paku biasa 2" - 5"
1.0000 kg Semen warna
0.0320 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total
5.

1 m2 Pasang atap sirap
0.1660 h.o pekerja
0.2500 h.o tukang kayu
0.0250 h.o kepala tukang
0.0080 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
60.0000 bh Atap sirap
0.2000 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

6.

1 m' Pasang nok/bubungan sirap
0.1250 h.o pekerja
0.2500 h.o tukang kayu
0.0250 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.4000
0.0600
0.0500

lbr Seng plat 3" x 6" BJLS 28
kg Paku biasa 1/2" - 1"
kg Paku biasa 2" - 5"
3
0.0040 m Papan kayu tebal 3 cm
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
7.

1 m' Pasang atap genteng metal
0.2000 h.o pekerja
0.1000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0010 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0200 lbr Genteng metal
0.0500 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

8.

1 m' Pasang nok/bubungan genteng metal
0.2500 h.o pekerja
0.1500 h.o tukang kayu
0.0150 h.o kepala tukang
0.0130 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.1000 bh Genteng decra bond
0.0500 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

9.

1 m2 Pasang atap seng gelombang
0.1200 h.o pekerja
0.0600 h.o tukang kayu
0.0060 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.7000 lbr Seng gelombang 3" x 6" BJLS ….
0.0200 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

10. 1 m' Pasang nok/bubungan atap seng
0.1500 h.o pekerja
0.0700 h.o tukang kayu
0.0080 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.3000 lbr Seng pelat 3' x 6' BJLS ….
0.0400 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
11. 1 m2 Pasang atap aluminium
0.1500 h.o pekerja
0.7500 h.o tukang kayu
0.0080 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0500 m2 Aluminium gelombang tebal … mm
0.0200 kg Paku hak panjang 15 cm
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
12. 1 m' Pasang nok/bubungan aluminium
0.1000 h.o pekerja
1.0000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.2000 m2 Nok standar 40 cm 18, SWG 22
0.0400 kg Paku hak panjang 15 cm
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
13. 1 m2 Pasang atap asbes gelombang
0.1400 h.o pekerja
0.0750 h.o tukang kayu
0.0080 h.o kepala tukang
0.0080 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.2000 m2 Asbes gelombang
0.1200 kg Paku pancing 60 x 230
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
..... ............................ . Rp

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
..... ............................ . Rp

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
..... ............................ . Rp

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
..... ............................ . Rp

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

14. 1 m' Pasang nok/bubungan stel gelombang 0,92 m
0.0840 h.o pekerja
0.1250 h.o tukang kayu
0.0130 h.o kepala tukang
0.0040 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.2000 lbr nok paten
6.0000 bh paku sekrup 3,5"
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total

..... ............................ . Rp.

-

2.4000 lbr Bubungan stel gelombang
6.0000 bh paku sekrup 3,5"
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
15. 1 m' Pasang nok/bubungan stel rata 0,92 m
0.1000 h.o pekerja
0.1500 h.o tukang kayu
0.0130 h.o kepala tukang
0.0040 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.1000 lbr Bubungan stel rata
6.0000 bh paku sekrup 3,5"
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
16. 1 m' Pasang nok/bubungan paten 0,92 m
0.0840 h.o pekerja
0.1250 h.o tukang kayu
0.0130 h.o kepala tukang
0.0040 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

17. 1 m2 Pasang atap tembus cahaya dari fibreglass (180 x 90 cm)
0.1400 h.o pekerja
Rp
0.0670 h.o tukang kayu
Rp
0.0070 h.o kepala tukang
Rp
0.0070 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ............................ .
0.6000 lbr Rooflight Fibreglass
0.0500 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
18. 1 m2 Pasang alas atap aluminium foil/sisalation
0.1500 h.o pekerja
0.0500 h.o tukang kayu
0.0050 h.o kepala tukang
0.0080 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
2

1.05 m Sisalation/aluminium foil
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

ANALISA BIAYA PEKERJAAN
INVESTASI DAN PEMELIHARAAN
Analisa Biaya Pekerjaan ini disusun dengan merujuk pada standar nasional Indonesia yaitu SNI 03-2835-2002 yang
dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) ; untuk pekerjaan jalan, lapangan penumpukan dan pekerjaan beton
yang menggunakan alat disusun berdasarkan modifikasi petunjuk teknik analisa biaya harga satuan pekerjaan jalan
kabupaten yang disusun oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 1992 ; untuk pekerjaan yang tidak terdapat dalam SNI dan
Bina Marga, Analisa Biaya Pekerjaan disusun berdasarkan data sekunder beberapa literatur dan data primer dari
historis pekerjaan. Adapun literatur yang digunakan adalah :
a) Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan, karangan Ir. A.Soedradjat S, tahun 1994
b) Pedoman Praktis Anggaran dan Borongan, karangan John W. Niron, tahun 1980.
Di dalam menyusun perhitungan analisa biaya pekerjaan diantaranya, menyangkut bahan telah ditambahkan toleransi
sebesar 15% - 20% akibat susut yang besarnya tergantung dari jenis material dan komposisi adukan. Sedangkan
menyangkut biaya sudah termasuk biaya langsung dan biaya tak langsung. Jam kerja efektif untuk tenaga kerja
diperhitungkan 5 jam per hari.
Selanjutnya Analisa Biaya Pekerjaan ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.

H PEKERJAAN PENGECATAN
1.

1 m2 Mengerok karat cat lama permukaan baja (manual)
0.1500 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ............................ . Rp.
0.0500 bh Sikat besi
Jumlah Biaya peralatan

Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

1 m2 Mengikis/mengerok permukaan cat tembok lama
0.1500 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total
2.

0.0500 kg Soda api
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

1 m2 Membersihkan permukaan tembok yang pernah dicat
0.1500 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total
3.

-

0.0500 kg Sabun
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

4.

1 m2 Mengerok karat/cat lama permukaan baja dengan sand blasting, tingkat kebersihan Sa 2 1/2
1.6000 h.o pekerja
1.6000 h.o tukang blasting
0.8000 h.o kepala tukang
0.5000 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
40.0000 kg Pasir Silika
10.0000 ltr Solar
Jumlah Biaya bahan
1.0000

h.a Kompressor, blasting pot, selang
dan nozzle
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah Total

5.

1 m2 Melabur tembok dengan kapur sirih
0.1500 h.o pekerja
0.0010 h.o tukang cat
0.0001 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

0.1000 lbr Kertas Ampelas
0.2500 ikat Alang-alang
0.0020 m3 Perancah kayu
0.1500 kg Kapur sirih
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
6.

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

Rp

Rp

-

...... ............................ . Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

1 m2 Melabur tembok lama dengan kapur sirih (untuk pemeliharaan)
0.0400 h.o pekerja
Rp
0.0050 h.o tukang cat
Rp
0.0005 h.o kepala tukang
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.0020 m3 Perancah kayu
0.3000 kg Kapur sirih
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total

...... ............................ . Rp.

-

7.

8.

9.

1 m2 Pengecatan tembok baru ( 1x lapis plamur, 3x lapis cat tembok)
0.0200 h.o pekerja
Rp
0.0630 h.o tukang cat
Rp
0.0063 h.o kepala tukang
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1000 kg Plamur
0.3600 kg Cat tembok 3x
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total

...... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.3000 kg Cat tembok 3x
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total

...... ............................ . Rp.

-

1 m2 Pengecatan tembok lama ( 3x lapis cat tembok )
0.0280 h.o pekerja
0.0420 h.o tukang cat
0.0042 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

1 m2 Pengecatan plafond baru ( 1x lapis plamur, 3x lapis cat tembok)
0.0300 h.o pekerja
Rp
0.0945 h.o tukang cat
Rp
0.0095 h.o kepala tukang
Rp
0.0038 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1200 kg Plamur
0.4320 kg Cat tembok 3x
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total

...... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.3600 kg Cat tembok 3x
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total

...... ............................ . Rp.

-

10. 1 m2 Pengecatan plafond lama ( 3x lapis cat tembok )
0.0420 h.o pekerja
0.0630 h.o tukang cat
0.0063 h.o kepala tukang
0.0038 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

11. 1 m2 Pasang wallpaper
0.0200 h.o pekerja
0.2000 h.o tukang wallpaper
0.0020 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

13. 1 m2 Pengecatan bidang kayu lama
0.0700 h.o pekerja
0.0750 h.o tukang cat
0.0075 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1500 kg Plamur
0.1700 kg Cat dasar
0.1700 kg Cat penutup
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

1.2000 m2 Wallpaper
0.2000 kg Lem
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

12. 1 m2 Mendempul dan menggosok kayu
0.0400 h.o pekerja
0.0400 h.o tukang cat
0.0040 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0800 kg Dempul jadi
0.0200 kg Minyak cat
0.0100 kg Batu apung
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

14. 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru ( 1x lapis plamur, 3x lapis cat kayu )
0.0700 h.o pekerja
Rp
0.0090 h.o tukang cat
Rp
0.0060 h.o kepala tukang
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ............................ .
0.1500 kg Plamur
0.2000 kg Cat meni
0.4300 kg Cat kayu 3x
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

15. 1 m2 Pelaburan bidang kayu dengan teak oil
0.0400 h.o pekerja
0.0630 h.o tukang cat
0.0630 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

17. 1 m2 Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter
0.1000 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0060 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ............................ . Rp.

-

0.3600 ltr Teak oil
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
16. 1 m2 Pelaburan bidang kayu dengan politur
0.0600 h.o tukang cat
0.0160 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.1500 ltr Politur
0.3720 ltr Politur jadi
2.0000 lbr Kertas Ampelas
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

0.3500 ltr Residu atau ter
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total

...... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

Rp
Rp
...... ............................ .

-

...... ............................ . Rp.

-

18. 1 m2 Pelaburan bidang kayu dengan vernis
0.1600 h.o pekerja
0.1600 h.o tukang cat
0.0160 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.1500 ltr Vernis
0.0500 kg Dempul
0.1000 lbr Kertas Ampelas
0.0100 bh Kuas
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
19. 1 m2 pengecatan permukaan baja/seng 3x lapis
0.5000 h.o pekerja
0.8000 h.o tukang cat
0.3000 h.o kepala tukang
0.2000 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.3600 kg Cat besi 3x
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

20. 1 m2 Pengecatan permukaan baja dengan meni besi
0.0200 h.o pekerja
0.2000 h.o tukang cat
0.0200 h.o kepala tukang
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.1000 kg Meni besi
0.0100 bh Kuas
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ............................ . Rp.

-

...... ............................ . Rp.

-

ANALISA BIAYA PEKERJAAN
INVESTASI DAN PEMELIHARAAN
Analisa Biaya Pekerjaan ini disusun dengan merujuk pada standar nasional Indonesia yaitu SNI 03-2835-2002 yang
dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) ; untuk pekerjaan jalan, lapangan penumpukan dan pekerjaan beton
yang menggunakan alat disusun berdasarkan modifikasi petunjuk teknik analisa biaya harga satuan pekerjaan jalan
kabupaten yang disusun oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 1992 ; untuk pekerjaan yang tidak terdapat dalam SNI dan
Bina Marga, Analisa Biaya Pekerjaan disusun berdasarkan data sekunder beberapa literatur dan data primer dari
historis pekerjaan. Adapun literatur yang digunakan adalah :
a) Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan, karangan Ir. A.Soedradjat S, tahun 1994
b) Pedoman Praktis Anggaran dan Borongan, karangan John W. Niron, tahun 1980.
Di dalam menyusun perhitungan analisa biaya pekerjaan diantaranya, menyangkut bahan telah ditambahkan toleransi
sebesar 15% - 20% akibat susut yang besarnya tergantung dari jenis material dan komposisi adukan. Sedangkan
menyangkut biaya sudah termasuk biaya langsung dan biaya tak langsung. Jam kerja efektif untuk tenaga kerja
diperhitungkan 5 jam per hari.
Selanjutnya Analisa Biaya Pekerjaan ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.
I
1.

2.

3.

4.

5.

PEKERJAAN BONGKARAN
1 m2 Membongkar dinding tebal 2 bata merah (dipakai lagi)
0.2240 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0224 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ............................. Rp

-

1 m2 Membongkar dinding tebal < 2 bata merah (dipakai lagi)
0.1120 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0056 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ............................. Rp

-

1 m2 Mengupas plesteran
0.0280 h.o pekerja
0.0014 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................. Rp

-

1 m2 Membongkar atap sirap, genteng, asbes gelombang (dipakai lagi).
0.0240 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0012 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ............................. Rp

-

1 m2 Membongkar dan menurunkan atap seng
0.0400 h.o tukang kayu
0.0800 h.o pekerja
Jumlah Upah Kerja

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................. Rp

6.

1 m2 Membongkar rangka atap kayu (kayu dipakai lagi)
0.0200 h.o tukang kayu
Rp
0.0020 h.o kepala tukang
Rp
0.0800 h.o pekerja
Rp
0.0040 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... .............................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m2 Membongkar lantai papan kayu tebal 8 Cm
0.0450 h.o tukang kayu
0.0045 h.o kepala tukang
0.1500 h.o pekerja
0.0075 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
..... .............................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m3 Membongkar balok gelagar (kayu dipakai lagi)
4.8000 h.o tukang kayu
0.4800 h.o kepala tukang
3.2000 h.o pekerja
0.1600 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
..... .............................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m2 Membongkar lantai dan dinding beton tebal 25cm
4.0000 h.o pekerja
Rp
0.4000 h.o mandor
Rp
0.2000 h.a jack hammer
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... .............................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

10. 1 m2 Membongkar paving block
0.1000 h.o pekerja
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ............................. Rp.

-

11. 1 m2 Membongkar lantai keramik
0.2000 h.o pekerja
0.0200 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ............................. Rp.

-

12. 1 bh Membongkar dan melepas fender
4.0000 h.o pekerja
1.0000 h.o tukang
0.4000 h.o mandor
1.0000 ls alat bantu
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
..... .............................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

13. 1 kg Membongkar rangka baja gudang
0.0080 h.o pekerja
0.0100 h.o tukang besi
0.0010 h.o kepala tukang
0.0004 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
..... .............................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

7.

8.

9.

14. 1 m2 Membongkar Dinding Sekat (Aluminium+Rangka Kayu+Tripleks+Kaca)
0.2500 h.o Pekerja
Rp.
Rp.
0.0250 h.o Mandor
Rp.
Rp.
Jumlah Upah Kerja
..... ............................. Rp.

-

15. 1m2 Membongkar perkerasan lama (serifying) tebal 10 cm
0.1000 h.o pekerja
Rp
0.0060 h.o mandor
Rp
1.0000 ls alat bantu
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... .............................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ............................. Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total

..... ............................. Rp.

-

17. 1 m2 Pembersihan permukaan beton
0.1000 h.o pekerja
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp.
Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

0.1000 h.a compressor
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp.
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................. Rp.

-

16. 1 m3 Membongkar beton dermaga
12.0000 h.o pekerja
1.2000 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.6670 h.a bar cutter
0.6670 h.a jack Hammer
Jumlah Biaya Peralatan

Jumlah Total
Mengetahui

1. Enriany Muis

:

ANALISA BIAYA PEKERJAAN
INVESTASI DAN PEMELIHARAAN
Analisa Biaya Pekerjaan ini disusun dengan merujuk pada standar nasional Indonesia yaitu SNI 03-2835-2002 yang
dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) ; untuk pekerjaan jalan, lapangan penumpukan dan pekerjaan beton
yang menggunakan alat disusun berdasarkan modifikasi petunjuk teknik analisa biaya harga satuan pekerjaan jalan
kabupaten yang disusun oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 1992 ; untuk pekerjaan yang tidak terdapat dalam SNI dan
Bina Marga, Analisa Biaya Pekerjaan disusun berdasarkan data sekunder beberapa literatur dan data primer dari
historis pekerjaan. Adapun literatur yang digunakan adalah :
a) Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan, karangan Ir. A.Soedradjat S, tahun 1994
b) Pedoman Praktis Anggaran dan Borongan, karangan John W. Niron, tahun 1980.
Di dalam menyusun perhitungan analisa biaya pekerjaan diantaranya, menyangkut bahan telah ditambahkan toleransi
sebesar 15% - 20% akibat susut yang besarnya tergantung dari jenis material dan komposisi adukan. Sedangkan
menyangkut biaya sudah termasuk biaya langsung dan biaya tak langsung. Jam kerja efektif untuk tenaga kerja
diperhitungkan 5 jam per hari.
Selanjutnya Analisa Biaya Pekerjaan ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.
J PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
1.

1 buah Pasang kunci tanam antik
0.0600 h.o pekerja
0.6000 h.o tukang kayu
0.0600 h.o kepala tukang
0.0030 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 set Kunci tanam antik
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

2.

1 buah Pasang kunci tanam biasa
0.0100 h.o pekerja
0.5000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0050 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 set Kunci tanam biasa
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

3.

1 buah Pasang kunci tanam kamar mandi / kunci silinder
0.0050 h.o pekerja
Rp
0.5000 h.o tukang kayu
Rp
0.0050 h.o kepala tukang
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.0000 set Kunci tanam kamar mandi / kunci silinder Rp
Rp
Jumlah Biaya bahan
..... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total
4.

1 buah Pasang engsel pintu / spring knip
0.0150 h.o pekerja
0.1500 h.o tukang kayu
0.0150 h.o kepala tukang
0.0008 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 set Engsel pintu / spring knip
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

5.

1 buah Pasang engsel jendela kupu-kupu / door stop
0.0100 h.o pekerja
0.1000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0005 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 set Engsel jendela / door stop
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

6.

1 buah Pasang engsel angin / kunci selot
0.0200 h.o pekerja
0.2000 h.o tukang kayu
0.0200 h.o kepala tukang
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 set Engsel angin / kunci selot
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

7.

1 buah Pasang door closer / door holder
0.0500 h.o pekerja
0.5000 h.o tukang kayu
0.0500 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 set Door closer / door holder
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

8.

1 buah Pasang kunci lemari
0.0250 h.o pekerja
0.2500 h.o tukang kayu
0.0250 h.o kepala tukang
0.0013 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.1000 m Kaca tebal 8 mm
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

Jumlah Total

..... ............................ . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
..... ............................ . Rp.

-

..... ............................ . Rp.

-

1.0000 set kunci lemari
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
9.

1 m2 Pasang kaca tebal 3 - 5 mm
0.0150 h.o pekerja
0.1500 h.o tukang kaca
0.0150 h.o kepala tukang
0.0008 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
2

1.1000 m Kaca tebal 3 / 5 mm
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
10. 1 m2 Pasang kaca tebal 8 mm
0.0165 h.o pekerja
0.1650 h.o tukang kaca
0.0165 h.o kepala tukang
0.0008 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
2

11. 1 m2 Pasang kaca tebal 12 mm
0.0250 h.o pekerja
0.2500 h.o tukang kaca
0.0250 h.o kepala tukang
0.0013 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
2

1.1000 m Kaca tebal 3 / 5 mm
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
..... ............................ .

ANALISA BIAYA PEKERJAAN
INVESTASI DAN PEMELIHARAAN
Analisa Biaya Pekerjaan ini disusun dengan merujuk pada standar nasional Indonesia yaitu SNI 03-2835-2002 yang
dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) ; untuk pekerjaan jalan, lapangan penumpukan dan pekerjaan beton
yang menggunakan alat disusun berdasarkan modifikasi petunjuk teknik analisa biaya harga satuan pekerjaan jalan
kabupaten yang disusun oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 1992 ; untuk pekerjaan yang tidak terdapat dalam SNI dan
Bina Marga, Analisa Biaya Pekerjaan disusun berdasarkan data sekunder beberapa literatur dan data primer dari
historis pekerjaan. Adapun literatur yang digunakan adalah :
a) Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan, karangan Ir. A.Soedradjat S, tahun 1994
b) Pedoman Praktis Anggaran dan Borongan, karangan John W. Niron, tahun 1980.
Di dalam menyusun perhitungan analisa biaya pekerjaan diantaranya, menyangkut bahan telah ditambahkan toleransi
sebesar 15% - 20% akibat susut yang besarnya tergantung dari jenis material dan komposisi adukan. Sedangkan
menyangkut biaya sudah termasuk biaya langsung dan biaya tak langsung. Jam kerja efektif untuk tenaga kerja
diperhitungkan 5 jam per hari.
Selanjutnya Analisa Biaya Pekerjaan ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.

A. PEKERJAAN TANAH
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1 m3 Galian tanah biasa sedalam 1 meter
0.500 h.o pekerja
0.050 ho mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m3 Galian tanah biasa sedalam 2 meter
0.6575 h.o pekerja
0.0650 h.o mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m3 Galian tanah biasa sedalam 3 meter
0.9188 h.o pekerja
0.0913 h.o mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m3 Galian tanah keras sedalam 1 meter
0.8125 h.o pekerja
0.0775 h.o mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m3 Galian tanah lumpur sedalam 1 meter
0.8230 h.o pekerja
0.0830 h.o mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m3 Galian tanah cadas sedalam 1 meter
1.2500 h.o pekerja
0.1250 h.o mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

. Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

. Rp.

-

1 m3 Pembuangan tanah sampai dengan sejauh 150 meter
0.5160 h.o pekerja
Rp
0.0500 h.o mandor
Rp
1 m3 Urugan pasir
0.3000 h.o pekerja
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.2000 m3 pasir urug
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

9.

1 m3 Urugan sirtu
0.2500 h.o pekerja
0.0250 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.2000 m3 sirtu
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
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10. 1m3 Urugan kembali
0.1920 h.o pekerja
0.0190 h.o mandor

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

-

11. 1 m3 Memindahkan dan meratakan tanah menggunakan bulldozer
0.0016 h.a Sewa bulldozer
Rp
0.3365 ltr Solar
Rp
0.0187 ltr Pelumas
Rp
0.0004 kg Grease
Rp
0.0016 h.o Operator
Rp
Jumlah Total
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

12. 1 m3 Mengeruk/leveling tanah menggunakan dozer shovel
0.0015 h.a Sewa shovel
Rp
0.3216 ltr Solar
Rp
0.0175 ltr Pelumas
Rp
0.0004 kg Grease
Rp
0.0015 h.o Operator
Rp
Jumlah Total
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

13. 1 m3 Mengeruk tanah menggunakan excavator hidraulic
0.0015 h.a Sewa excavator
Rp
0.3241 ltr Solar
Rp
0.0177 ltr Pelumas
Rp
0.0004 kg Grease
Rp
0.0015 h.o Operator
Rp
Jumlah Total
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

14. 1 m3 Memindahkan dan meratakan tanah menggunakan loader (bucket 1,7 m3)
0.0019 h.a Sewa loader
Rp
Rp
0.4038 ltr Solar
Rp
Rp
0.0224 ltr Pelumas
Rp
Rp
0.0005 kg Grease
Rp
Rp
0.0019 h.o Operator
Rp
Rp
Jumlah Total
...... ................................... . Rp.

-

15. 1 m3 Pengangkutan tanah menggunakan dump truck (Jarak angkut sampai dengan 1 km)
0.0187 h.a Sewa loader
Rp
Rp
3.9626 ltr Solar
Rp
Rp
0.2196 ltr Pelumas
Rp
Rp
0.0047 kg Grease
Rp
Rp
0.0187 h.o Operator
Rp
Rp
Jumlah Total
...... ................................... . Rp.

-

16. 1 m3 Air untuk pembasahan tanah menggunakan tangki air dengan pompa (jarak angkut + 10 km)
0.0800 h.a Sewa truk tangki air
Rp
Rp
17.2400 ltr Solar
Rp
Rp
0.9400 ltr Pelumas
Rp
Rp
0.0200 kg Grease
Rp
Rp
0.0800 h.o Operator
Rp
Rp
Jumlah Total
...... ................................... . Rp.

-

B. PEKERJAAN PERKERASAN JALAN DAN LAPANGAN PENUMPUKAN
1.

1 m3 Lapis Pondasi Atas Agregat/Batu Pecah Kelas A (menggunakan alat)
Asumsi :
a) Menggunakan alat berat (150 m3/hari)
b) Material ditimbun sepanjang area proyek oleh pemasok/supplier
c) Dihampar dan dipadatkan sampai tebal padat 15 cm dan 1000 m2/hari, koefisien pemadatan = 1,2
d) Gradasi bahan LPA kelas A semua harus lolos saringan 75 mm
0.0600 h.o pekerja
0.0200 h.o operator/supir
0.0067 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.3400 m3 Pasir urug
0.8600 m3 Batu pecah
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

0.0067 h.a Motor grader 100HP
0.0067 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
0.0067 h.a Truk tanki air 115HP
0.0016 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
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2.

1 m3 Lapis Pondasi Atas Agregat/Batu Pecah Kelas A (manual)
Asumsi :
a) Menggunakan tenaga manusia (1 m3/hari)
b) Material ditimbun sepanjang area proyek oleh pemasok/supplier
c) Dihampar dan dipadatkan sampai tebal padat 10 cm dan 600 m2/hari, koefisien pemadatan = 1,2
d) Gradasi bahan LPA kelas A semua harus lolos saringan 75 mm
1.0333 h.o pekerja
0.0333 h.o operator/supir
0.0333 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.3417 m3 Pasir urug
0.8583 m3 Batu pecah
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

0.0167 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
0.0167 h.a Truk tanki air 115HP
0.0040 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
3.

1 m3 Lapis Pondasi Bawah Sirtu (menggunakan alat)
Asumsi :
a) Menggunakan alat berat (150 m3/hari)
b) Material ditimbun sepanjang area proyek oleh pemasok/supplier
c) Dihampar dan dipadatkan sampai tebal padat 15 cm dan 1000 m2/hari, koefisien pemadatan = 1,2
d) 6% sirtu dengan ukuran lebih dipisahkan saat penghamparan menggunakan grader
0.0600 h.o pekerja
0.0200 h.o operator/supir
0.0067 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

1.2733 m3 Sirtu
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

0.0067 h.a Motor grader 100HP
0.0067 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
0.0067 h.a Truk tanki air 115HP
0.0016 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
4.

1 m3 Lapis Pondasi Bawah Sirtu (manual)
Asumsi :
a) Menggunakan tenaga manusia (1 m3/hari)
b) Material ditimbun sepanjang area proyek oleh pemasok/supplier
c) Dihampar dan dipadatkan sampai tebal padat 10 cm dan 600 m2/hari, koefisien pemadatan = 1,2
d) Umur alat bantu rata-rata 1 bulan/orang/set @ 3 alat.
1.0333 h.o pekerja
0.0333 h.o operator/supir
0.0333 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

1.2000 m3 Pasir urug
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

0.0167 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
0.0167 h.a Truk tanki air 115HP
0.0040 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
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5 1 m3 Lapis Penetrasi/Pondasi Atas Macadam tebal 7 cm (manual)
Asumsi :

a) Menggunakan tenaga manusia
b) Material dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier
c) Tebal total perkerasan 7 cm
d) Kapasitas penghamparan 2000 m2/minggu (6 hari).

3.0429 h.o pekerja
0.1286 h.o operator/supir
0.0857 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.8929 m3 Batu pecah 3-5 cm
0.2381 m3 Batu pecah 2-3 cm
0.2041 m3 Batu pecah 1-2 cm
0.1587 m3 Pasir beton
78.5714 kg Aspal
Jumlah Biaya Bahan
0.0429 h.a Truk bak terbuka 3,5 ton/115HP
0.0429 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
0.0429 h.a Mesin penyemprot aspal 400 ltr
0.1131 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
6.

1 m2 Penghamparan Lapis Tipis Aspal Pasir tebal padat 2 cm (menggunakan alat)
Asumsi :
a) Menggunakan alat berat 1750 m2/hari
b) Pasir aspal dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier dari AMP
c) Berat jenis 1,9 ton/m3, tebal padat rata-rata 2 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 0,5 ltr/m2
0.0069 h.o pekerja
0.0023 h.o operator/supir
0.0006 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0377 ton Hotmix LATASIR
0.4000 kg Aspal
0.1000 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0006 h.a Mesin gilas tandem 6-10 ton
Rp
0.0006 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
Rp
0.0006 h.a Mesin penyemprot aspal 1000ltr Rp
0.0006 h.a Mesin penghampar 1820mm/30HPRp
0.0006 h.a Kompressor 210 m3/jam
Rp
0.0001 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Rp
Jumlah Biaya Peralatan
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
7.

1 m2 Penghamparan Lapis Tipis Aspal Pasir tebal padat 2 cm (manual)
Asumsi :
a) Menggunakan tenaga manusia 1600 m2/hari
b) Pasir aspal dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier dari AMP
c) Berat jenis 1,9 ton/m3, tebal padat rata-rata 2 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 0,5 ltr/m2
0.0113 h.o pekerja
0.0025 h.o operator/supir
0.0006 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0375 ton Hotmix LATASIR
0.4000 kg Aspal
0.1000 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0006 h.a Mesin gilas tandem 6-10 ton
Rp
0.0006 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
Rp
0.0006 h.a Mesin penyemprot aspal 400ltr
Rp
0.0006 h.a Truk bak terbuka 3,5 ton/115 HP Rp
0.0003 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Rp
Jumlah Biaya Peralatan
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
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8.

1 m2 Penghamparan Lapis Tipis Asbuton & Agregat halus tebal padat 3 cm (manual)
Asumsi :
a) Menggunakan tenaga manusia (750 m2/hari)
b) Lasbutag dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier
c) Lasbutag dihampar @ 16,7 m2/ton dengan tebal padat 3 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 0,5 ltr/m2
0.0293 h.o pekerja
0.0040 h.o operator/supir
0.0013 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0600 ton Coldmix LASBUTAG
0.4000 kg Aspal
0.1000 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0013 h.a Mesin gilas tandem 6-10 ton
Rp
0.0013 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
Rp
0.0013 h.a Mesin penyemprot aspal 400ltr
Rp
0.0013 h.a Truk bak terbuka 3,5 ton/115 HP Rp
0.0009 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Rp
Jumlah Biaya Peralatan
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
9.

1 m2 Penghamparan Lapis Tipis Asbuton & Pasir tebal padat 3 cm (menggunakan alat)
Asumsi :
a) Menggunakan alat berat (1500 m2/hari)
b) Latasbusir dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier dari AMP
c) Berat jenis Latasbusir 2 ton/m3, tebal padat rata-rata 3 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 0,5 ltr/m2
0.0160 h.o pekerja
0.0027 h.o operator/supir
0.0007 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0600 ton Coldmix LATASBUSIR
0.4000 kg Aspal
0.1000 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0007 h.a Mesin gilas tandem 6-10 ton
Rp
0.0007 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
Rp
0.0007 h.a Mesin penyemprot aspal 1000ltr Rp
0.0007 h.a Mesin penghampar 1820mm/30HPRp
0.0007 h.a Kompressor 210 m3/jam
Rp
0.0003 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Rp
Jumlah Biaya Peralatan
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total

10. 1 m2 Penghamparan Lapis Tipis Aspal Beton tebal padat 3 cm (menggunakan alat)
Asumsi :
a) Menggunakan alat berat (1500 m2/hari)
b) Hot Rolled Sheet (HRS ) / Lataston dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier dari AMP
c) Berat jenis Lataston 2,2 ton/m3, tebal padat rata-rata 3 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 0,5 ltr/m2
0.0160 h.o pekerja
0.0027 h.o operator/supir
0.0007 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0667 ton H.R.S (LATASTON)
0.4000 kg Aspal
0.1000 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0007 h.a Mesin gilas tandem 6-10 ton
Rp
0.0007 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
Rp
0.0007 h.a Mesin penyemprot aspal 1000ltr Rp
0.0007 h.a Mesin penghampar 1820mm/30HPRp
0.0007 h.a Kompressor 210 m3/jam
Rp
0.0003 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Rp
Jumlah Biaya Peralatan
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
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11. 1 m2 Penghamparan Lapis Tipis Aspal Dan Agregat Halus tebal padat 3 cm (manual)
Asumsi :
a) Menggunakan tenaga manusia (1500 m2/hari)
b) Latasag dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier dari AMP
c) Berat jenis padat 2 ton/m3, tebal padat rata-rata 3 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 1 ltr/m2
e) Cutback bitumen dipanaskan dalam mesin penyemprot aspal
0.0213 h.o pekerja
0.0020 h.o operator/supir
0.0007 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0600 ton Coldmix LATASAG
0.4000 kg Aspal
0.1000 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0007 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
Rp
0.0007 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
Rp
0.0007 h.a Mesin penyemprot aspal 400ltr
Rp
0.0007 h.a Truk bak terbuka 3,5 ton/115 HP Rp
0.0007 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Rp
Jumlah Biaya Peralatan
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total

12. 1 m2 Penghamparan Lapis Aspal Beton tebal padat 5 cm (menggunakan alat)
Asumsi :
a) Menggunakan alat berat (900 m2/hari)
b) Hotmis laston dikirim ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier dari AMP
c) Berat jenis padat 2,25 ton/m3, tebal padat rata-rata 5 cm
d) Lapis tack/pengikat aspal cutback dihampar @ 0,5 ltr/m2
0.0333 h.o pekerja
0.0056 h.o operator/supir
0.0011 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.1111 ton Hotmix Aspal beton (LASTON)
0.0010 m3 Pasir beton
0.4000 kg Aspal
0.1000 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0011 h.a Mesin gilas 3 roda 6-8ton
Rp
0.0011 h.a Mesin gilas tandem 6-10ton
Rp
0.0011 h.a Mesin gilas roda karet 8-15 ton
Rp
0.0011 h.a Mesin penyemprot aspal 1000ltr Rp
0.0011 h.a Mesin penghampar 1820mm/30HPRp
0.0011 h.a Kompressor 210 m3/jam
Rp
0.0005 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Rp
Jumlah Biaya Peralatan
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
13. 1 m2 Perbaikan Lubang Jalan Aspal (manual) kedalaman rata-rata 10 cm
Asumsi :
a) Termasuk pengadaan material
b) Rata-rata hasil kerja kelompok 35 m2/hari
c) Umur alat bantu rata-rata 1 bulan/orang/set @ 3 alat
0.3143 h.o pekerja
0.0286 h.o operator/supir
0.0286 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.1143 m3 Batu pecah
0.0143 m3 Pasir beton
0.5000 kg Aspal
0.5000 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0286 h.a Mesin gilas bergetar 1 ton
Rp
0.0286 h.a Mesin penyemprot aspal 400ltr
Rp
0.0286 h.a Truk bak terbuka 3,5 ton/115 HP Rp
0.0091 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Rp
Jumlah Biaya Peralatan
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
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14. 1 m2 Perbaikan Ambles/Penurunan Jalan Aspal (manual)
Asumsi :
a) Pengadaan agregat ke lokasi proyek oleh pemasok/supplier
b) Asumsi terjadi keruntuhan tanah dasar, gali sampai kedalaman 40 cm
c) Umur alat bantu rata-rata 1 bulan/orang/set @ 3 alat, kapasitas kerja kelompok 20 m2/hari
d) Truk membuang kelebihan tanah yang tidak dikehendaki sejauh 1 km
e) 20% dari lapis perkerasan yang ada dapat digunakan lagi.
1.0000 h.o pekerja
0.0500 h.o operator/supir
0.0500 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.3600 m3 Batu pecah
0.0400 m3 Pasir beton
0.5000 kg Aspal
0.5000 ltr Minyak Bakar
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0500 h.a Mesin gilas bergetar 1 ton
Rp
0.0500 h.a Tamper 4 HP
Rp
0.0500 h.a Mesin penyemprot aspal 400ltr
Rp
0.0500 h.a Truk bak terbuka 3,5 ton/115 HP Rp
0.0320 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Rp
Jumlah Biaya Peralatan
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

. Rp.

-

Jumlah total
15. 1 m2 Pemasangan paving block
0.1480 h.o pekerja
0.2960 h.o tukang paving
0.0296 h.o kepala tukang
0.0074 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp

Rp.

-

0.0600 m Pasir urug tebal padat 5cm
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

0.0200 h.a Sewa Tamper/Baby roller
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

. Rp.

-

1.0000

m2

Paving block K- …..

3

Jumlah total
C. PEKERJAAN KAYU
1.

1 m' Pengukuran dan pemasangan bouwplank
0.1000 h.o pekerja
0.1000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0050 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
m3 Kayu 5/7
kg Paku biasa 2"-5"
3
0.0070 m Kayu papan 3/20
Jumlah Biaya Bahan
0.0120
0.0200

Jumlah Total
2.

1 m2 Pasang kaso + reng genteng biasa/kodok
0.1000 h.o pekerja
0.1000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0050 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0120 m3 Balok kayu kelas I/II
0.1500 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp

Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-
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3.

1 m2 Pasang kaso + reng genteng beton
0.1000 h.o pekerja
0.1000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0050 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0140 m3 Balok kayu kelas I/II
0.1500 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

4.

1 m2 Pasang kaso + reng atap sirap
0.1200 h.o pekerja
0.1200 h.o tukang kayu
0.0120 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.1650 m3 Balok kayu kelas I/II
0.2000 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

5.

3

1 m3 Pasang kusen pintu dan jendela kayu
6.0000 h.o pekerja
18.0000 h.o tukang kayu
2.0000 h.o kepala tukang
0.3000 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.2000 m3 Kayu kelas I, balok
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
1 m2 Pasang pintu klamp kayu
0.3500 h.o pekerja
1.0500 h.o tukang kayu
0.1050 h.o kepala tukang
0.0180 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0360 m3 Papan kayu kelas I/II
0.0500 kg Paku biasa 2"-5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

8.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Jumlah Total

7.

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

1 m3 Pasang konstruksi kuda-kuda kayu, perancah, gelagar jembatan, balok pemikul, gording
4.0000 h.o pekerja
Rp
Rp
12.0000 h.o tukang kayu
Rp
Rp
1.2000 h.o kepala tukang
Rp
Rp
0.2000 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... . Rp.
1.1000 m Balok kayu kelas I/II
15.0000 kg Besi strip
0.8000 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan

6.

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

1 m2 Pasang pintu panil kayu
1.0000 h.o pekerja
2.5000 h.o tukang kayu
0.2500 h.o kepala tukang
0.0500 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0400 m3 Papan kayu kelas I/II
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

-

Rp
Rp
Rp
................................... . Rp.

-

................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.
...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.
...... ................................... . Rp.

-
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9.

1 m2 Pasang pintu plywood/teakwood/triplek rangkap, rangka kayu
0.6000 h.o pekerja
Rp
2.0000 h.o tukang kayu
Rp
0.2000 h.o kepala tukang
Rp
0.0300 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

0.0196 m3 Papan kayu kelas I/II
Rp
Rp.
0.0300 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Rp
Rp.
0.3000 ltr Lem kayu
Rp
Rp.
1.0000 lbr Plywood/teakwood/triplek 4' x 3' x 4mm
Rp
Rp.
Jumlah Biaya Bahan
...... ................................... . Rp.
Jumlah Total
...... ................................... . Rp.

-

10. 1 m2 Pasang pintu dan jendela kaca
0.8000 h.o pekerja
2.0000 h.o tukang kayu
0.2000 h.o kepala tukang
0.0400 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp
...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp
...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
...... ................................... . Rp

-

...... ................................... . Rp.

-

0.0120 m3 balok kayu kelas I/II
0.1000 kg paku 2" - 5"
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

0.1500 h.o pekerja
0.2500 h.o tukang kayu
0.0250 h.o kepala tukang
0.0750 h.o mandor
Jumlah Biaya Bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

0.0350 m3 Papan kayu kelas I,II
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
11. 1 m2 Pasang Jaluzi/ ventilasi mati kusen kayu
0.5000 h.o pekerja
2.0000 h.o tukang kayu
0.2000 h.o kepala tukang
0.0250 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0600 m3 Papan kayu kelas I/II
0.1500 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
12. 1 m2 Pasang pintu dan jendela Jaluzi kayu
1.0000 h.o pekerja
3.0000 h.o tukang kayu
0.3000 h.o kepala tukang
0.3000 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0640 m3 Papan kayu kelas I/II
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
13. 1 m2 Pasang kayu rangka plafon (1 x 1) m

Jumlah Total
14. 1 m2 Pasang plafon asbes
0.0300 h.o Pekerja
0.0700 h.o Tukang kayu
0.0070 h.o Kepala tukang
0.0015 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.1000 lbr Pelat asbes tebal …. cm
0.0100 kg paku 1/2" - 1"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
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15. 1 m2 Pasang plafon tripleks tebal … mm
0.0700 h.o pekerja
0.1000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0035 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.3750 lbr Papan tripleks 4' x 8' x … mm
0.0300 kg paku 1/2" - 1"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
16. 1 m2 Pasang plafon Gypsum
0.1000 h.o pekerja
0.0500 h.o tukang kayu
0.0050 h.o kepala tukang
0.0050 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.3640 lbr Papan gypsum (120x240x9) mm
0.1100 kg paku sekrup
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
17. 1 m' Pasang list plafon kayu profil
0.0500 h.o pekerja
0.0500 h.o tukang kayu
0.0050 h.o kepala tukang
0.0030 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.1000 m' Kayu profil
0.0100 kg Paku
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
18. 1 m' Pasang lisplang ukuran (3 x 20) cm
0.1000 h.o pekerja
0.2000 h.o tukang kayu
0.0200 h.o kepala tukang
0.0050 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0072 m3 Papan kayu 3x20 kelas I/II
0.0500 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
19. 1 m' Pasang lisplang ukuran (3 x 30) cm
0.1100 h.o pekerja
0.2200 h.o tukang kayu
0.0220 h.o kepala tukang
0.0050 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0110 m3 Papan kayu 3x30 kelas I/II
0.0500 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
20. 1 m2 Pasang rangka dinding sekat kayu
0.1500 h.o pekerja
0.4500 h.o tukang kayu
0.0450 h.o kepala tukang
0.0750 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0070 m3 Papan kayu kelas I/II
0.0195 m3 Balok kayu kelas I/II
0.1000 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-
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21. 1 m2 Pasang dinding sekat plywood/teakwood/triplek rangkap, rangka kayu
0.2000 h.o pekerja
Rp
Rp
0.6000 h.o tukang kayu
Rp
Rp
0.0600 h.o kepala tukang
Rp
Rp
0.0100 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... . Rp.
0.0070 m3 Papan kayu kelas I/II
Rp
3
0.0195 m Balok kayu kelas I/II
Rp
0.5600 ltr Lem kayu
Rp
1.0000 lbr Plywood/teakwood/triplek 4' x 8' x …Rp
mm
0.1000 kg Paku biasa 2" - 5"
Rp
Jumlah Biaya Bahan
...... ................................... .
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

22. 1 m2 Pasang plywood/triplek tebal 4 mm untuk dinding
0.0250 h.o pekerja
Rp
0.0750 h.o tukang kayu
Rp
0.0075 h.o kepala tukang
Rp
0.0013 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
0.4000 lbr Plywood/triplek 4' x 8' x 4mm
0.0500 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
23. 1 m2 Pasang Begisting untuk pondasi
0.3000 h.o pekerja
0.2600 h.o tukang kayu
0.0260 h.o kepala tukang
0.0050 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0400 m3 Papan kayu
0.3000 kg Paku biasa 2" - 5"
0.1000 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
24. 1 m2 Pasang Begisting untuk sloof
0.3000 h.o pekerja
0.2600 h.o tukang kayu
0.0260 h.o kepala tukang
0.0050 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0450 m3 Papan kayu
0.3000 kg Paku biasa 2" - 5"
0.1000 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
25. 1 m2 Pasang Begisting untuk kolom
0.3000 h.o pekerja
0.3300 h.o tukang kayu
0.0330 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0400 m3 Papan kayu
0.4000 kg Paku biasa 2" - 5"
0.0150 m3 Balok kayu
0.3500 lbr Plywood tebal 9 mm
2.0000 btg Dolken kayu galam f 8 - 10/4 m
0.2000 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp
...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

...... ................................... . Rp.

-
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26. 1 m2 Pasang Begisting untuk balok
0.3200 h.o pekerja
0.3300 h.o tukang kayu
0.0330 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0400 m3 Papan kayu
0.4000 kg Paku biasa 2" - 5"
0.0180 m3 Balok kayu
0.3500 lbr Plywood tebal 9 mm
2.0000 btg Dolken kayu galam f 8 - 10/4 m
0.2000 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
27. 1 m2 Pasang Begisting untuk lantai/pelat
0.3200 h.o pekerja
0.3300 h.o tukang kayu
0.0330 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0400

m3 Papan kayu

0.4000 kg Paku biasa 2" - 5"
3
0.0150 m Balok kayu
0.3500 lbr Plywood tebal 9 mm
8.0000 btg Dolken kayu galam f 8 - 10/4 m
0.2000 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
28. 1 m2 Pasang Begisting untuk dinding
0.3200 h.o pekerja
0.3300 h.o tukang kayu
0.0330 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
m3 Papan kayu
kg Paku biasa 2" - 5"
3
0.0200 m Balok kayu
0.3500 lbr Plywood tebal 9 mm
3.0000 btg Dolken kayu galam f 8 - 10/4 m
4.0000 bh Formtie/penjaga jarak begisting
0.2000 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
0.0300
0.4000

Jumlah Total
29. 1 m2 Pasang Begisting untuk tangga
0.3200 h.o pekerja
0.3300 h.o tukang kayu
0.0330 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
m3 Papan kayu
kg Paku biasa 2" - 5"
3
0.0150 m Balok kayu
0.3500 lbr Plywood tebal 9 mm
2.0000 btg Dolken kayu galam f 8 - 10/4 m
0.1500 ltr Minyak bekisting
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total
0.0300
0.4000

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp

Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp

Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp

Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp
...... ................................... . Rp.

-
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D. PEKERJAAN BETON, PASANGAN, DAN PLESTERAN
1.

1 m3 Beton dengan mutu K-275 (manual)
Asumsi :
a) Volume pekerjaan relatif kecil
b) Digunakan untuk pekerjaan beton non struktural
c) Tidak terdapat alat (molen) di daerah setempat.
6.0000 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.3000 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.8200 m3 Batu pecah
0.4000 m3 pasir beton
8.0000 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total
2.

1 m3 Beton dengan mutu K-225 (manual)
Asumsi :
a) Volume pekerjaan relatif kecil
b) Digunakan untuk pekerjaan beton non struktural
c) Tidak terdapat alat (molen) di daerah setempat.
6.0000 h.o Pekerja
1.0000 h.o Tukang batu
0.1000 h.o Kepala tukang
0.3000 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.6500 m3 Batu pecah
0.6500 m3 pasir beton
7.7600 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp

Jumlah Total
3.

1 m3 Beton K-125 menggunakan Molen 125 ltr
2.4348 h.o Pekerja
0.4000 h.o Tukang batu
0.0400 h.o Kep. Tukang
0.0400 h.o Operator
0.1739 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
m3 Batu pecah
3
0.5217 m pasir beton
5.0087 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

0.1739
0.1739

Rp
Rp

Rp
Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

0.6957

h.a Vibrator beton 4HP
h.a Molen beton 125 ltr/6HP
3
0.1739 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0835 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah Total
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4.

1 m3 Beton K-175 menggunakan Molen 125 ltr
2.3333 h.o Pekerja
0.4000 h.o Tukang batu
0.0400 h.o Kep. Tukang
0.0400 h.o Operator
0.1667 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja

-

Rp

Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

0.1667
0.1667

Rp
Rp

Rp
Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp

h.a Vibrator beton 4HP
h.a Molen beton 125 ltr/6HP
3
0.1667 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0800 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah Total
1 m3 Beton K-225 menggunakan Molen 125 ltr
2.2703 h.o Pekerja
0.4000 h.o Tukang batu
0.0400 h.o Kep. Tukang
0.0400 h.o Operator
0.1622 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
m3 Batu pecah
3
0.4865 m pasir beton
7.0054 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

0.1622
0.1622

Rp
Rp

Rp
Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.
...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.6957 m Batu pecah
3
0.5217 m pasir beton
5.0087 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1739 h.a Vibrator beton 4HP
0.0870 h.a Molen beton 250 ltr/10HP
3
0.0870 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0870 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

0.7297

h.a Vibrator beton 4HP
h.a Molen beton 125 ltr/6HP
3
0.1622 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0778 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah Total
6.

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

m3 Batu pecah
3
0.5208 m pasir beton
6.0000 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
0.7292

5.

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

1 m3 Beton K-125 menggunakan Molen 250 ltr
2.4348 h.o Pekerja
0.4000 h.o Tukang batu
0.0400 h.o Kep. Tukang
0.0400 h.o Operator
0.0870 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
3

Jumlah Total
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7.

1 m3 Beton K-175 menggunakan Molen 250 ltr
2.9167 h.o Pekerja
0.4000 h.o Tukang batu
0.0400 h.o Kep. Tukang
0.0400 h.o Operator
0.1042 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.7292 m Batu pecah
3
0.5208 m pasir beton
6.0000 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.2083 h.a Vibrator beton 4HP
0.1042 h.a Molen beton 250 ltr/10HP
3
0.1042 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.1042 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.7273 m Batu pecah
3
0.4848 m pasir beton
6.9818 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1818 h.a Vibrator beton 4HP
0.0909 h.a Molen beton 250 ltr/10HP
3
0.0909 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0909 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.7292 m Batu pecah
3
0.5208 m pasir beton
6.0000 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.2083 h.a Vibrator beton 4HP
0.0521 h.a Molen beton 500 ltr/20HP
3
0.0521 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.1042 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

3

Jumlah Total
8.

1 m3 Beton K-225 menggunakan Molen 250 ltr
2.5455 h.o Pekerja
0.4000 h.o Tukang batu
0.0400 h.o Kep. Tukang
0.0400 h.o Operator
0.0909 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
3

Jumlah Total
9.

1 m3 Beton K-175 menggunakan Molen 500 ltr
2.8646 h.o Pekerja
0.4000 h.o Tukang batu
0.0400 h.o Kep. Tukang
0.0400 h.o Operator
0.0521 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
3

Jumlah Total
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10. 1 m3 Beton K-225 menggunakan Molen 500 ltr
2.5000 h.o Pekerja
0.4000 h.o Tukang batu
0.0400 h.o Kep. Tukang
0.0400 h.o Operator
0.0909 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.7273 m Batu pecah
3
0.4848 m pasir beton
6.9818 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1818 h.a Vibrator beton 4HP
0.0455 h.a Molen beton 500 ltr/20HP
3
0.0455 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0909 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.8333 m Batu pecah
3
0.4167 m pasir beton
8.0000 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1667 h.a Vibrator beton 4HP
0.0417 h.a Molen beton 500 ltr/20HP
3
0.0417 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0833 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.8148 m Batu pecah
3
0.4444 m pasir beton
8.5333 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1778
0.0444

Rp
Rp

Rp
Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

3

Jumlah Total
11. 1 m3 Beton K-275 menggunakan Molen 500 ltr
2.2917 h.o Pekerja
0.4000 h.o Tukang batu
0.0400 h.o Kep. Tukang
0.0400 h.o Operator
0.0833 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
3

Jumlah Total
12. 1 m3 Beton K-350 menggunakan Molen 500 ltr
2.4444 h.o Pekerja
0.4000 h.o Tukang batu
0.0400 h.o Kep. Tukang
0.0400 h.o Operator
0.0889 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
3

h.a Vibrator beton 4HP
h.a Molen beton 500 ltr/20HP
3
0.0444 h.a Pompa air (f 50mm) 30m /jam
0.0889 set Alat bantu (set @ 3 alat)
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah Total
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13. 1 kg Pembesian dengan besi polos atau besi ulir
0.0070 h.o Pekerja
0.0700 h.o Tukang batu
0.0007 h.o Kepala tukang
0.0003 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0500 kg Besi beton (polos/ulir)
0.0150 kg Kawat beton/bendrat
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

14. 1 m3 beton bertulang 1 PC : 2 Pasir : 3 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
Rp
0.2500 h.o Tukang batu
Rp
0.0250 h.o Kepala tukang
Rp
0.0800 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
0.7800 m3 Batu pecah
0.5200 m3 pasir beton
4.6400 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

15. 1 m3 beton bertulang 1 PC : 2 Pasir : 4 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
Rp
0.2500 h.o Tukang batu
Rp
0.0250 h.o Kepala tukang
Rp
0.0800 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
0.9000 m3 Batu pecah
0.4500 m3 pasir beton
5.6000 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

16. 1 m3 beton bertulang 1 PC : 2 Pasir : 2,5 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
Rp
0.2500 h.o Tukang batu
Rp
0.0250 h.o Kepala tukang
Rp
0.0800 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
0.7000 m3 Batu pecah
0.5600 m3 pasir beton
7.0400 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

17. 1 m3 beton bertulang 1 PC : 1,5 Pasir : 3 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
Rp
0.2500 h.o Tukang batu
Rp
0.0250 h.o Kepala tukang
Rp
0.0800 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
0.5400 m3 Batu pecah
0.4200 m3 pasir beton
7.1400 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .
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18. 1 m3 beton bertulang 1 PC : 1 Pasir : 2 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
Rp
0.2500 h.o Tukang batu
Rp
0.0250 h.o Kepala tukang
Rp
0.0830 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
0.7400 m3 Batu pecah
0.3700 m3 pasir beton
9.5800 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan

19. 1 m3 beton tumbuk 1 PC : 3 Pasir : 5 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
0.2500 h.o Tukang batu
0.0250 h.o Kepala tukang
0.0800 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
0.8700 m3 Batu pecah
0.5200 m3 pasir beton
4.3600 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
20. 1 m3 beton tumbuk 1 PC : 3 Pasir : 6 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
0.2500 h.o Tukang batu
0.0250 h.o Kepala tukang
0.0800 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
0.9400 m3 Batu pecah
0.4700 m3 pasir beton
3.9400 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
21. 1 m3 beton tumbuk 1 PC : 4 Pasir : 6 Batu Pecah
1.6500 h.o Pekerja
0.2500 h.o Tukang batu
0.0250 h.o Kepala tukang
0.0800 h.o Mandor
Jumlah Upah Kerja
m3 Batu pecah
3
0.5700 m pasir beton
3.4600 sak Semen Portland 50kg
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
22. 1 m3 Pasang pondasi batu kosong
0.7800 h.o pekerja
0.3900 h.o tukang batu
0.0390 h.o kepala tukang
0.0390 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.2000 m3 Batu belah 15/20
0.3000 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp

Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Jumlah Total

0.8700

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.
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23. 1 m3 Pasang pondasi batu kali, 1Pc : 3 Pasir
0.6000 h.o tukang batu
0.0600 h.o kepala tukang
1.5000 h.o pekerja
0.0750 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

1.1000 m3 Batu belah 15/20
4.0400 sak Semen Portland 50kg
0.4850 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

24. 1 m3 Pasang pondasi batu kali, 1Pc : 4 Pasir
0.6000 h.o tukang batu
0.0600 h.o kepala tukang
1.5000 h.o pekerja
0.0750 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

1.1000 m3 Batu belah 15/20
3.2600 sak Semen Portland 50kg
0.5200 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

Jumlah Total
25. 1 m3 Pasang pondasi sumuran diameter 100 cm
0.3000 h.o tukang batu
0.0300 h.o kepala tukang
2.3800 h.o pekerja
0.0800 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.4500 m3 Batu belah 15/20
5.6000 sak Semen Portland 50kg
0.6700 m3 Batu pecah
0.4500 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

26. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1PC : 1 Pasir
0.2000 h.o Tukang batu
Rp
0.0200 h.o Kepala tukang
Rp
0.6500 h.o Pekerja
Rp
0.0300 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
140.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
1.2806 sak Semen Portland 50kg
0.0590 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

27. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1PC : 2 Pasir
0.2000 h.o Tukang batu
Rp
0.0200 h.o Kepala tukang
Rp
0.6500 h.o Pekerja
Rp
0.0300 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
140.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.8700 sak Semen Portland 50kg
0.0800 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .
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28. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1PC : 3 Pasir
0.2000 h.o Tukang batu
Rp
0.0200 h.o Kepala tukang
Rp
0.6500 h.o Pekerja
Rp
0.0300 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
140.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.6590 sak Semen Portland 50kg
0.0910 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

29. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1PC : 4 Pasir
0.2000 h.o Tukang batu
Rp
0.0200 h.o Kepala tukang
Rp
0.6500 h.o Pekerja
Rp
0.0300 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

30. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1PC : 5 Pasir
0.2000 h.o Tukang batu
Rp
Rp.
0.0200 h.o Kepala tukang
Rp
Rp.
0.6500 h.o Pekerja
Rp
Rp.
0.0300 h.o Mandor
Rp
Rp.
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... . Rp.
140.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
Rp
Rp
0.4440 sak Semen Portland 50kg
Rp
Rp
3
0.1020 m Pasir pasang
Rp
Rp
Jumlah Biaya bahan
...... ................................... . Rp.

-

140.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.5310 sak Semen Portland 50kg
0.0930 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

...... ................................... . Rp.

31. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1PC : 1 Pasir
0.1000 h.o Tukang batu
Rp
0.0100 h.o Kepala tukang
Rp
0.3200 h.o Pekerja
Rp
0.0150 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
70.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.5560 sak Semen Portland 50kg
0.0280 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

32. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1PC : 2 Pasir
0.1000 h.o Tukang batu
Rp
0.0100 h.o Kepala tukang
Rp
0.3200 h.o Pekerja
Rp
0.0150 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
70.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.3790 sak Semen Portland 50kg
0.0380 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .
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33. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1PC : 3 Pasir
0.1000 h.o Tukang batu
Rp
0.0100 h.o Kepala tukang
Rp
0.3200 h.o Pekerja
Rp
0.0150 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
70.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.2874 sak Semen Portland 50kg
0.0400 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

34. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1PC : 4 Pasir
0.1000 h.o Tukang batu
Rp
0.0100 h.o Kepala tukang
Rp
0.3200 h.o Pekerja
Rp
0.0150 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
70.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.2300 sak Semen Portland 50kg
0.0430 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

35. 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1PC : 5 Pasir
0.1000 h.o Tukang batu
Rp
0.0100 h.o Kepala tukang
Rp
0.3200 h.o Pekerja
Rp
0.0150 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
70.0000 bh Bata merah ( 5 x 11 x 22 cm)
0.1936 sak Semen Portland 50kg
0.0450 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.
...... ................................... . Rp.

-

36. 1 m2 Pasangan dinding roster/terawang (12 x 11 x 24) cm
0.1000 h.o Tukang batu
Rp
0.0100 h.o Kepala tukang
Rp
0.3000 h.o Pekerja
Rp
0.0150 h.o Mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
36.0000 bh Roster/terawang
0.2560 sak Semen Portland 50kg
0.0350 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

37. 1 m2 Plesteran trasram 1 PC : 1 pasir, tebal 1,5 cm
0.1500 h.o tukang batu
Rp
0.0150 h.o kepala tukang
Rp
0.2000 h.o pekerja
Rp
0.0100 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
0.2584 sak Semen Portland 50kg
0.0130 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-
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38. 1 m2 Plesteran trasram 1 PC : 2 pasir, tebal 1,5 cm
0.1500 h.o tukang batu
Rp
0.0150 h.o kepala tukang
Rp
0.2000 h.o pekerja
Rp
0.0100 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
0.1704 sak Semen Portland 50kg
0.0170 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
39. 1 m2 Plesteran 1 PC : 3 pasir, tebal 1,5 cm
0.1500 h.o tukang batu
0.0150 h.o kepala tukang
0.2000 h.o pekerja
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

0.1296 sak Semen Portland 50kg
0.0190 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
40. 1 m2 Plesteran 1 PC : 4 pasir, tebal 1,5 cm
0.1500 h.o tukang batu
0.0150 h.o kepala tukang
0.2000 h.o pekerja
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.1040 sak Semen Portland 50kg
0.0200 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
41. 1 m2 Plesteran 1 PC : 5 pasir, tebal 1,5 cm
0.1500 h.o tukang batu
0.0150 h.o kepala tukang
0.2000 h.o pekerja
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.0864 sak Semen Portland 50kg
0.0220 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

E. PEKERJAAN PASANG LANTAI DAN DINDING
1.

1 m2 Pasang lantai ubin granito ukuran 40x40 cm
0.2500 h.o pekerja
Rp
0.1200 h.o tukang batu
Rp
0.0120 h.o kepala tukang
Rp
0.0125 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
6.9300
0.1960
1.3000

bh Ubin granito 40x40 cm
sak Semen Portland 50kg
kg Semen warna
3
0.0215 m Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
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2.

1 m2 Pasang lantai ubin granito ukuran 30x30 cm
0.2600 h.o pekerja
Rp
0.1250 h.o tukang batu
Rp
0.0125 h.o kepala tukang
Rp
0.0130 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
11.8700
0.2000
1.5000

bh Ubin granito 30x30 cm
sak Semen Portland 50kg
kg Semen warna
3
0.0215 m Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

3.

1 m2 Pasang lantai keramik
0.6200 h.o pekerja
0.3500 h.o tukang batu
0.0350 h.o kepala tukang
0.0300 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
m2 Ubin keramik
sak Semen Portland 50kg
kg Semen warna
3
0.0420 m Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
1.0000
0.2276
1.5000

Jumlah Total
4.

1 m2 Pasang lantai mozaik
0.6200 h.o pekerja
0.3500 h.o tukang batu
0.0350 h.o kepala tukang
0.0300 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
m2 Mozaik
sak Semen Portland 50kg
kg Semen warna
3
0.0390 m Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
1.0800
0.2830
2.0000

Jumlah Total
5.

1 m2 Pasang lantai marmer
0.6200 h.o pekerja
0.3500 h.o tukang batu
0.0350 h.o kepala tukang
0.0300 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
m2 Marmer
sak Semen Portland 50kg
kg Semen warna
3
0.0390 m Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
1.0520
0.2830
2.0000

Jumlah Total
6.

1 m2 Pasang lantai karpet
0.1700 h.o pekerja
0.1700 h.o tukang batu
0.0170 h.o kepala tukang
0.0085 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
2

1.0520 m Karpet
0.3500 kg Lem vinyl
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
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7.

1 m2 Pasang dinding porselin, keramik
0.6200 h.o pekerja
0.5000 h.o tukang batu
0.0500 h.o kepala tukang
0.0300 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp

Rp
Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp

Rp
Rp

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

1 bh Handling dan Transport tiang pancang dari penimbunan ke titik pancang
8.4000 h.o pekerja
Rp
Rp
0.8000 h.o tukang pancang
Rp
Rp
1.0000 ls Alat bantu
Rp
Rp
Rp.

-

1 Titik Pemancangan tiang pancang tegak di laut
12.1000 h.o pekerja
Rp
11.0000 h.o tukang pancang
Rp
2.6800 h.o tukang las
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.8112 h.a Sewa Ponton dengan mesin pancang
Rp
0.8112 h.a Sewa Ponton kerja
Rp
0.7240 h.a Sewa Mesin las
Rp
0.7240 h.a Sewa Blender potong
Rp
1.0000 ls Alat bantu
Rp
Jumlah Biaya Peralatan
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

m2 Porselin/keramik
sak Semen Portland 50kg
3
0.0180 m Pasir pasang
1.5000 kg Semen warna
Jumlah Biaya bahan
1.0000
0.1860

Jumlah Total
8.

1 m2 Pasang dinding marmer
0.7200 h.o pekerja
0.6500 h.o tukang batu
0.0650 h.o kepala tukang
0.0350 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
m2 Marmer
bh Paku pancing 60 x 230
sak Semen Portland 50kg
3
0.0250 m Pasir pasang
1.5000 kg Semen warna
Jumlah Biaya bahan
1.0200
2.0000
0.2488

Jumlah Total
9.

1 m2 Pasang dinding batu tempel
0.6200 h.o pekerja
0.3500 h.o tukang batu
0.0350 h.o kepala tukang
0.0300 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
m2 Batu tempel
sak Semen Portland 50kg
3
0.0350 m Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
1.0500
0.2350

Jumlah Total
F PEKERJAAN PEMANCANGAN
1.

2.

36.0000 kg kawat las
0.5500 tbg oksigen
0.2800 tbg elpiji
Jumlah Biaya Bahan

Jumlah Total
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3.

1 cm Pengelasan/memotong baja
0.0017 h.o pekerja
0.0033 h.o tukang las
0.0008 h.o kepala tukang
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.0083 kg kawat las
0.0017 h.a diesel las
1.0000 ls spare part
1.0000 ls alat bantu
Jumlah Biaya Bahan & Peralatan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total
4.

1 m2 Pelapisan epoxy/tar tiang pancang
0.5000 h.o pekerja
0.2500 h.o tukang cat
0.0250 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.4600 kg cat epoxy/tar
0.1400 ltr minyak perekat
0.0700 ltr thinner
1.0000 ls alat bantu
Jumlah Biaya Bahan & Peralatan
Jumlah Total

5.

6.

7.

1 bh Sambungan tiang pancang beton/spun pile f 50 cm
471.0000 cm Pengelasan 3x
Rp
2
0.6280 m Pengecatan epoxy/tar
Rp

Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

5.0000 bh bubungan genteng (biasa/kodok) Rp
0.1600 sak Semen portland 50kg
Rp
3
0.0320 m Pasir pasang
Rp
Jumlah Biaya bahan
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

1 bh Sambungan tiang pancang baja f 50 cm
6.0000 kg Besi pelat/baja tulangan f 19mm
471.0000 cm Pengelasan 3x
0.6280 m2 Pelapisan epoxy/tar

Rp
Rp
Rp

1 bh Memotong tiang pancang beton/spun pile, tiang pancang baja f 50 cm
1.0000 h.o pekerja
Rp
0.3900 h.o mandor
Rp
157.0000 cm memotong baja
Rp
0.1000 h.a ponton kerja
Rp

G PEKERJAAN ATAP
1.

1 m2 Pasang atap genteng
0.1500 h.o pekerja
0.0750 h.o tukang kayu
0.0080 h.o kepala tukang
0.0080 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
25.0000 bh genteng (biasa/kodok)
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

2.

1 m' Pasang nok/bubungan genteng
0.4000 h.o pekerja
0.2000 h.o tukang kayu
0.0200 h.o kepala tukang
0.0020 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .
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3.

4.

1 m2 Pasang atap genteng beton
0.2000 h.o pekerja
0.1000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

11.0000 bh genteng beton
0.0300 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

1 m' Pasang nok/bubungan genteng beton
0.4000 h.o pekerja
0.2000 h.o tukang kayu
0.0200 h.o kepala tukang
0.0020 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

3.5000 bh bubungan genteng beton
0.2160 sak Semen portland 50kg
0.0500 kg Paku biasa 2" - 5"
1.0000 kg Semen warna
0.0320 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total
5.

1 m2 Pasang atap sirap
0.1660 h.o pekerja
0.2500 h.o tukang kayu
0.0250 h.o kepala tukang
0.0080 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
60.0000 bh Atap sirap
0.2000 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

6.

1 m' Pasang nok/bubungan sirap
0.1250 h.o pekerja
0.2500 h.o tukang kayu
0.0250 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.4000
0.0600
0.0500

lbr Seng plat 3" x 6" BJLS 28
kg Paku biasa 1/2" - 1"
kg Paku biasa 2" - 5"
3
0.0040 m Papan kayu tebal 3 cm
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
7.

1 m' Pasang atap genteng metal (multy roof)
0.2000 h.o pekerja
0.1000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0010 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.8000 lbr Genteng metal
0.0500 kg Paku biasa 2" - 5"
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
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8.

1 m' Pasang nok/bubungan genteng metal
0.2500 h.o pekerja
0.1500 h.o tukang kayu
0.0150 h.o kepala tukang
0.0130 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

0.7000 lbr Seng gelombang 3" x 6" BJLS …. Rp.
Rp.
0.0200 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Rp.
Rp.
Jumlah Biaya Bahan
...... ................................... . Rp

-

1.1000 bh Genteng decra bond
0.0500 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
9.

1 m2 Pasang atap seng gelombang
0.1200 h.o pekerja
0.0600 h.o tukang kayu
0.0060 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
...... ................................... . Rp

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

1.0500 m2 Aluminium gelombang tebal … mm Rp.
Rp.
0.0200 kg Paku hak panjang 15 cm
Rp.
Rp.
Jumlah Biaya Bahan
...... ................................... . Rp

-

10. 1 m' Pasang nok/bubungan atap seng
0.1500 h.o pekerja
0.0700 h.o tukang kayu
0.0080 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.3000 lbr Seng pelat 3' x 6' BJLS ….
0.0400 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

11. 1 m2 Pasang atap aluminium
0.1500 h.o pekerja
0.7500 h.o tukang kayu
0.0080 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Jumlah Total
12. 1 m' Pasang nok/bubungan aluminium
0.1000 h.o pekerja
1.0000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.2000 m2 Nok standar 40 cm 18, SWG 22
0.0400 kg Paku hak panjang 15 cm
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
...... ................................... . Rp

-

...... ................................... . Rp.

-
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13. 1 m2 Pasang atap asbes gelombang
0.1400 h.o pekerja
0.0750 h.o tukang kayu
0.0080 h.o kepala tukang
0.0080 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

1.2000 m2 Asbes gelombang
0.1200 kg Paku pancing 60 x 230
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

14. 1 m' Pasang nok/bubungan stel gelombang 0,92 m
0.0840 h.o pekerja
Rp
0.1250 h.o tukang kayu
Rp
0.0130 h.o kepala tukang
Rp
0.0040 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.2000 lbr nok paten
6.0000 bh paku sekrup 3,5"
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

2.4000 lbr Bubungan stel gelombang
6.0000 bh paku sekrup 3,5"
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
15. 1 m' Pasang nok/bubungan stel rata 0,92 m
0.1000 h.o pekerja
0.1500 h.o tukang kayu
0.0130 h.o kepala tukang
0.0040 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.1000 lbr Bubungan stel rata
6.0000 bh paku sekrup 3,5"
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
16. 1 m' Pasang nok/bubungan paten 0,92 m
0.0840 h.o pekerja
0.1250 h.o tukang kayu
0.0130 h.o kepala tukang
0.0040 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

17. 1 m2 Pasang atap tembus cahaya dari fibreglass (180 x 90 cm)
0.1400 h.o pekerja
Rp
0.0670 h.o tukang kayu
Rp
0.0070 h.o kepala tukang
Rp
0.0070 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
0.6000 lbr Rooflight Fibreglass
0.0500 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
18. 1 m2 Pasang alas atap aluminium foil/sisalation
0.1500 h.o pekerja
0.0500 h.o tukang kayu
0.0050 h.o kepala tukang
0.0080 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0500 m2 Sisalation/aluminium foil
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-
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H PEKERJAAN PENGECATAN
1.

1 m2 Mengerok karat cat lama permukaan baja (manual)
0.1500 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... . Rp.
0.0500 bh Sikat besi
Jumlah Biaya peralatan

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

1 m2 Mengikis/mengerok permukaan cat tembok lama
0.1500 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total
2.

0.0500 kg Soda api
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

1 m2 Membersihkan permukaan tembok yang pernah dicat
0.1500 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total
3.

0.0500 kg Sabun
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
4.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

40.0000 kg Pasir Silika
10.0000 ltr Solar
Jumlah Biaya bahan
1.0000

h.a Kompressor, blasting pot, selang
dan nozzle
Jumlah Biaya Peralatan
Jumlah Total

1 m2 Melabur tembok dengan kapur sirih
0.1500 h.o pekerja
0.0010 h.o tukang cat
0.0001 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.1000 lbr Kertas Ampelas
0.2500 ikat Alang-alang
0.0020 m3 Perancah kayu
0.1500 kg Kapur sirih
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

6.

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

1 m2 Mengerok karat/cat lama permukaan baja dengan sand blasting, tingkat kebersihan Sa 2 1/2
1.6000 h.o pekerja
1.6000 h.o tukang blasting
0.8000 h.o kepala tukang
0.5000 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

5.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Rp

Rp

-

...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

1 m2 Melabur tembok lama dengan kapur sirih (untuk pemeliharaan)
0.0400 h.o pekerja
Rp
0.0050 h.o tukang cat
Rp
0.0005 h.o kepala tukang
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.0020 m3 Perancah kayu
0.3000 kg Kapur sirih
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-
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7.

8.

9.

1 m2 Pengecatan tembok baru ( 1x lapis plamur, 3x lapis cat tembok)
0.0200 h.o pekerja
Rp
0.0630 h.o tukang cat
Rp
0.0063 h.o kepala tukang
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1000 kg Plamur
0.3600 kg Cat tembok 3x
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

1 m2 Pengecatan tembok lama ( 3x lapis cat tembok )
0.0280 h.o pekerja
Rp
0.0420 h.o tukang cat
Rp
0.0042 h.o kepala tukang
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.3000 kg Cat tembok 3x
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

1 m2 Pengecatan plafond baru ( 1x lapis plamur, 3x lapis cat tembok)
0.0300 h.o pekerja
Rp
0.0945 h.o tukang cat
Rp
0.0095 h.o kepala tukang
Rp
0.0038 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1200 kg Plamur
0.4320 kg Cat tembok 3x
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

10. 1 m2 Pengecatan plafond lama ( 3x lapis cat tembok )
0.0420 h.o pekerja
Rp
0.0630 h.o tukang cat
Rp
0.0063 h.o kepala tukang
Rp
0.0038 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.3600 kg Cat tembok 3x
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

11. 1 m2 Pasang wallpaper
0.0200 h.o pekerja
0.2000 h.o tukang wallpaper
0.0020 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.2000 m2 Wallpaper
0.2000 kg Lem
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
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12. 1 m2 Mendempul dan menggosok kayu
0.0400 h.o pekerja
0.0400 h.o tukang cat
0.0040 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

13. 1 m2 Pengecatan bidang kayu lama
0.0700 h.o pekerja
0.0750 h.o tukang cat
0.0075 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

0.1500 kg Plamur
0.1700 kg Cat dasar
0.1700 kg Cat penutup
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

0.0800 kg Dempul jadi
0.0200 kg Minyak cat
0.0100 kg Batu apung
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Jumlah Total

14. 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru ( 1x lapis plamur, 3x lapis cat kayu )
0.0700 h.o pekerja
Rp
0.0090 h.o tukang cat
Rp
0.0060 h.o kepala tukang
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
0.1500 kg Plamur
0.2000 kg Cat meni
0.4300 kg Cat kayu 3x
Jumlah Biaya bahan

15. 1 m2 Pelaburan bidang kayu dengan teak oil
0.0400 h.o pekerja
0.0630 h.o tukang cat
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.3600 ltr Teak oil
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

16. 1 m2 Pelaburan bidang kayu dengan politur
0.0600 h.o tukang cat
Jumlah Upah Kerja

Jumlah Total

-

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Jumlah Total

0.1500 ltr Politur
0.3720 ltr Politur jadi
2.0000 lbr Kertas Ampelas
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.
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17. 1 m2 Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan ter
0.1000 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0060 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... . Rp.
0.3500 ltr Residu atau ter
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

Rp
Rp
...... ................................... .

-

...... ................................... . Rp.

-

18. 1 m2 Pelaburan bidang kayu dengan vernis
0.1600 h.o pekerja
0.1600 h.o tukang cat
0.0160 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.1500 ltr Vernis
0.0500 kg Dempul
0.1000 lbr Kertas Ampelas
0.0100 bh Kuas
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
19. 1 m2 pengecatan permukaan baja/seng 3x lapis
0.0500 h.o pekerja
0.0800 h.o tukang cat
0.0300 h.o kepala tukang
0.0200 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.3600 kg Cat besi 3x
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

20. 1 m2 Pengecatan permukaan baja dengan meni besi
0.0200 h.o pekerja
Rp
0.2000 h.o tukang cat
Rp
0.0200 h.o kepala tukang
Rp
0.0100 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

1 m2 Membongkar dinding tebal 2 bata merah (dipakai lagi)
0.2240 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0224 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ..................................... Rp

-

1 m2 Membongkar dinding tebal < 2 bata merah (dipakai lagi)
0.1120 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0056 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ..................................... Rp

-

1 m2 Mengupas plesteran
0.0560 h.o pekerja
0.0028 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ..................................... Rp

-

1 m2 Membongkar atap sirap, genteng, asbes gelombang (dipakai lagi).
0.0480 h.o pekerja
Rp
Rp
0.0024 h.o mandor
Rp
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ..................................... Rp

-

0.1000 kg Meni besi
0.0100 bh Kuas
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
I
1.

2.

3.

4.

-

PEKERJAAN BONGKARAN
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5.

6.

1 m2 Membongkar dan menurunkan atap seng
0.0400 h.o tukang kayu
0.0800 h.o pekerja
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ..................................... Rp

-

1 m2 Membongkar rangka atap kayu (kayu dipakai lagi)
0.0200 h.o tukang kayu
Rp
0.0020 h.o kepala tukang
Rp
0.0800 h.o pekerja
Rp
0.0040 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... .....................................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m2 Membongkar lantai papan kayu tebal 8 Cm
0.0450 h.o tukang kayu
0.0045 h.o kepala tukang
0.1500 h.o pekerja
0.0075 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... .....................................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

1 m3 Membongkar balok gelagar (kayu dipakai lagi)
4.8000 h.o tukang kayu
Rp
0.4800 h.o kepala tukang
Rp
3.2000 h.o pekerja
Rp
0.1600 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... .....................................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp.
Rp
Rp.
...... ..................................... Rp.

-

10. 1 bh Membongkar dan melepas fender
4.0000 h.o pekerja
1.0000 h.o tukang
0.4000 h.o mandor
1.0000 ls alat bantu
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... .....................................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

11. 1 kg Membongkar rangka baja gudang
0.0080 h.o pekerja
0.0100 h.o tukang besi
0.0010 h.o kepala tukang
0.0004 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... .....................................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

12. 1 m2 Membongkar Dinding Sekat (Aluminium+Rangka Kayu+Tripleks+Kaca)
0.2500 h.o Pekerja
Rp.
Rp.
0.0250 h.o Mandor
Rp.
Rp.
Jumlah Upah Kerja
...... ..................................... Rp.

-

13. 1m2 Membongkar perkerasan lama (serifying) tebal 10 cm
0.1000 h.o pekerja
Rp
0.0060 h.o mandor
Rp
1.0000 ls alat bantu
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... .....................................

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

7.

8.

9.

1 m2 Membongkar paving block
0.1000 h.o pekerja
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

J PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
1.

1 buah Pasang kunci tanam antik
0.0600 h.o pekerja
0.6000 h.o tukang kayu
0.0600 h.o kepala tukang
0.0030 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 set Kunci tanam antik
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .
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2.

1 buah Pasang kunci tanam biasa
0.0100 h.o pekerja
0.5000 h.o tukang kayu
0.0100 h.o kepala tukang
0.0050 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

1.0000 set Kunci tanam biasa
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
3.

-

-

1 buah Pasang engsel pintu / spring knip
0.0150 h.o pekerja
0.1500 h.o tukang kayu
0.0150 h.o kepala tukang
0.0008 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

1 buah Pasang engsel jendela kupu-kupu / door stop
0.0100 h.o pekerja
Rp
0.1000 h.o tukang kayu
Rp
0.0100 h.o kepala tukang
Rp
0.0005 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Jumlah Total
1 buah Pasang engsel angin / kunci selot
0.0200 h.o pekerja
0.2000 h.o tukang kayu
0.0200 h.o kepala tukang
0.0100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 set Engsel angin / kunci selot
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
1 buah Pasang door closer / door holder
0.0500 h.o pekerja
0.5000 h.o tukang kayu
0.0500 h.o kepala tukang
0.0025 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 set Door closer / door holder
Jumlah Biaya bahan

8.

...... ................................... . Rp.

1.0000 set Kunci tanam kamar mandi / kunci silinder
Rp
Rp
Jumlah Biaya bahan
...... ................................... . Rp.

1.0000 set Engsel jendela / door stop
Jumlah Biaya bahan

7.

-

-

Jumlah Total

6.

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

1.0000 set Engsel pintu / spring knip
Jumlah Biaya bahan

5.

-

1 buah Pasang kunci tanam kamar mandi / kunci silinder
0.0050 h.o pekerja
Rp
0.5000 h.o tukang kayu
Rp
0.0050 h.o kepala tukang
Rp
0.0025 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Jumlah Total
4.

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

Jumlah Total
1 buah Pasang kunci lemari
0.0250 h.o pekerja
0.2500 h.o tukang kayu
0.0250 h.o kepala tukang
0.0013 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 set kunci lemari
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-
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9.

1 m2 Pasang kaca tebal 3 - 5 mm
0.0150 h.o pekerja
0.1500 h.o tukang kaca
0.0150 h.o kepala tukang
0.0008 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.1000 m2 Kaca tebal 8 mm
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.0000 m2 Pintu besi baja
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

1.1000 m2 Kaca tebal 3 / 5 mm
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
10. 1 m2 Pasang kaca tebal 8 mm
0.0165 h.o pekerja
0.1650 h.o tukang kaca
0.0165 h.o kepala tukang
0.0008 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

11. 1 m2 Pasang kaca tebal 12 mm
0.0250 h.o pekerja
0.2500 h.o tukang kaca
0.0250 h.o kepala tukang
0.0013 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.1000 m2 Kaca tebal 3 / 5 mm
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
K PEKERJAAN PASANG BESI DAN ALUMINIUM
1.

1 Kg Pasang rangka baja profil WF, C, I, L, O
0.0600 h.o pekerja
0.0060 h.o tukang besi
0.0060 h.o kepala tukang
0.0003 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.1000 Kg Baja profil WF, C, I, L, O
0.0800 Kg Meni Besi
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

2.

3.

1 m2 Pasang pintu besi/baja
0.6500 h.o pekerja
0.6500 h.o tukang besi
0.0650 h.o kepala tukang
0.0320 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

1 m2 Pasang jendela besi
1.0500 h.o pekerja
1.0500 h.o tukang besi
0.1050 h.o kepala tukang
0.0053 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 m2 Jendela besi
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
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4.

1 m2 Pasang pintu gulung besi
1.2000 h.o pekerja
1.2000 h.o tukang besi
0.1200 h.o kepala tukang
0.0060 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

1.0000 m2 Pintu gulung besi
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
5.

1 m2 Pasang pintu lipat besi / pintu aluminium
1.0500 h.o pekerja
1.0500 h.o tukang besi
0.1050 h.o kepala tukang
0.0052 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 m2 Pintu lipat besi / pintu aluminium
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

6.

1 m2 Pasang rolling door
1.0500 h.o pekerja
1.5000 h.o tukang besi
0.1050 h.o kepala tukang
0.0052 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 m2 Roll door
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

7.

1 m2 Pasang horizontal/vertical blinds
0.3500 h.o pekerja
0.3500 h.o tukang kayu
0.0350 h.o kepala tukang
0.0018 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 m2 Horizontal/vertical blinds
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

8.

1 m2 Pasang jendela nako dan tralis
0.2000 h.o pekerja
0.2000 h.o tukang kayu
0.0200 h.o kepala tukang
0.0010 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.1000 m2 Jendela nako
0.0200 kg Paku biasa 1/2" - 1" atau sekrup
0.0250 m2 Besi strip
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

9.

1 m2 Pasang terali besi
1.2000 h.o pekerja
1.2000 h.o tukang besi
0.0120 h.o kepala tukang
0.0006 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
11.5000 m' Besi strip 2 x 3
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-
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10. 1 m2 Pasang kawat (harmonika, nyamuk, kassa, burung)
0.1000 h.o pekerja
Rp
0.1000 h.o tukang kayu
Rp
0.0100 h.o kepala tukang
Rp
0.0005 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.1000 m2 Kawat (harmonika,nyamuk,kassa,burung)
Rp
0.0200 kg Paku biasa 1/2" - 1"
Rp
3
0.0018 m Papan kayu kelas I/II
Rp
Jumlah Biaya bahan
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

1.1000 m' Profil Aluminium
10.0000 bh Mur
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

15. 1 m2 Pasang Rangka Hollow 1 x 2
0.8500 h.o pekerja
0.4000 h.o tukang aluminium
0.0040 h.o kepala tukang
0.0040 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.1000 m2 Hollow 1 x 2
10.0000 bh Skrup
2.0000 bh Spikot
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total
11. 1 bh Pasang Bollard 25 - 50 ton
3.0000 h.o pekerja
0.5000 h.o tukang besi
0.2000 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 bh Bollard 25 - 50 ton
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

12. 1 bh Pasang Cleat
0.4000 h.o pekerja
0.0400 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 bh Cleat
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
13. 1 m' Pasang List Dilatasi Besi Siku
0.4000 h.o pekerja
0.0400 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 m' Besi siku
0.3400 kg Besi anchor
7.0000 cm Pengelasan
0.2000 m2 Pelapisan epoxy/tar
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
14. 1 m' Pasang Rangka Aluminium
0.0775 h.o pekerja
0.2500 h.o tukang Aluminium
Jumlah Upah Kerja

Jumlah Total
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16. 1 m2 Pasang Pintu Dorong Kaca
0.2500 h.o pekerja
0.3750 h.o tukang aluminium
0.0375 h.o kepala tukang
0.0200 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.0000 set rel pintu dorong
Jumlah Biaya bahan

Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
...... ................................... .

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

...... ................................... . Rp.

-

1.1000 m2 Kaca tebal …. mm
4.0000 m' Karet list
0.0500 kg Lem kaca
3.0000 m' Profil Aluminium
6.0000 bh Mur
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
17. 1 buah Pasang rel pintu dorong
0.0600 h.o pekerja
0.6000 h.o tukang besi
0.0600 h.o kepala tukang
0.0030 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

18

1 m' Pasang talang datar seng BJLS
0.1500 h.o pekerja
0.4000 h.o tukang kayu
0.0250 h.o kepala tukang
0.0013 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.5000 lbr Seng pelat 3' x 6' BJLS 28
0.0150 kg Paku biasa 1/2" - 1"
0.0096 m3 Papan kayu
0.2500 kg Besi strip
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

19. 1 m' Pasang talang miring seng BJLS
0.1500 h.o pekerja
0.4000 h.o tukang kayu
0.0250 h.o kepala tukang
0.0013 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
0.5000 lbr Seng pelat 3' x 6' BJLS 28
0.0150 kg Paku biasa 1/2" - 1"
0.0190 m3 Papan kayu
0.3000 kg Besi strip
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

20. 1 m' Pasang talang 1/2 lingkaran D-10cm, seng BJLS
0.1500 h.o pekerja
Rp
0.2500 h.o tukang kayu
Rp
0.0250 h.o kepala tukang
Rp
0.0013 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
0.3000 lbr Seng pelat 3' x 6' BJLS 28
0.1000 kg Paku biasa 1/2" - 1"
0.0190 m3 Papan kayu
0.5000 kg Besi strip
Jumlah Biaya Bahan
Jumlah Total

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
...... ................................... .
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L PEKERJAAN SANITASI
1.

1 buah Pasang Kloset Duduk
3.3000 h.o pekerja
1.1000 h.o tukang batu
0.0010 h.o kepala tukang
0.1600 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

1.0000 bh Kloset duduk
1.0000 ls Perlengkapan 6% harga kloset
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
2.

1 buah Pasang Kloset Jongkok Porselen
1.0000 h.o pekerja
1.5000 h.o tukang batu
1.5000 h.o kepala tukang
0.1600 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 bh Kloset jongkok porselen
0.1200 sak Semen portland 50kg
0.0100 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

3.

1 buah Pasang Kloset Jongkok Teraso
1.0000 h.o pekerja
1.5000 h.o tukang batu
0.3000 h.o kepala tukang
0.1100 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 bh Kloset jongkok teraso
7.0000 bh Bata merah 5 x 11 x 22 cm
0.1200 sak Semen portland 50kg
0.0100 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

4.

1 buah Pasang Urinoir
1.0000 h.o pekerja
1.0000 h.o tukang batu
0.1000 h.o kepala tukang
0.1000 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 bh Urinoir
1.0000 ls Perlengkapan 30% harga urinoir
0.1200 sak Semen portland 50kg
0.0100 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

5.

1 buah Pasang Wastafel
1.2000 h.o pekerja
1.4500 h.o tukang batu
0.1500 h.o kepala tukang
0.1000 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 bh Wastafel
1.0000 ls Perlengkapan 12% harga wastafel
0.1200 sak Semen portland 50kg
0.0100 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-
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6.

1 buah Pasang Bak Mandi teraso (volume 0,30 m3)
2.1000 h.o pekerja
Rp
0.7500 h.o tukang batu
Rp
0.0700 h.o kepala tukang
Rp
0.1100 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
1.0000 bh Bak teraso
0.1200 sak Semen portland 50kg
0.0100 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan

Jumlah Total

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

1 buah Pasang Bak Mandi Batu Bata (volume 0,30 m3)
6.0000 h.o pekerja
Rp
3.0000 h.o tukang batu
Rp
0.3000 h.o kepala tukang
Rp
0.3000 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
238.0598 bh Bata merah 5 x 11 x 22 cm
360.0000 bh Porselen (11 x 11) cm
6.0000 kg Semen warna
2.4000 sak Semen portland 50kg
0.3000 m3 Pasir pasang
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

9.

Rp
Rp
Rp
Rp.

1 buah Pasang Bak Mandi Fibreglass (volume 0,30 m3)
1.8000 h.o pekerja
Rp
2.7000 h.o tukang batu
Rp
0.5400 h.o kepala tukang
Rp
0.1100 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .
1.0000 bh Bak fibreglass
1.0000 ls Perlengkapan 18% harga bak
Jumlah Biaya bahan

8.

-

Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Jumlah Total
7.

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

1 buah Memasang bak fibreglass volume 1 m3 air
3.0000 h.o pekerja
4.5000 h.o tukang batu
0.9000 h.o kepala tukang
0.9000 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.0000 bh Bak fibreglass
1.0000 ls Perlengkapan 12% harga bak
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

10. 1m' Pasang pipa beton f 15 - 20 cm
0.1400 h.o pekerja
0.0700 h.o tukang batu
0.0070 h.o kepala tukang
0.0070 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja
1.1000 bh Pipa beton f 15 - 20 cm
16.0690 bh Bata merah 5 x 11 x 22 cm
0.0784 sak Semen portland 50kg
0.0560 m3 Pasir pasang
0.0240 m3 Pasir urug
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .
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11. 1m' Pasang pipa beton f 30 - 100 cm
0.3800 h.o pekerja
0.1900 h.o tukang batu
0.0190 h.o kepala tukang
0.0190 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.2000 m' Pipa galvanis f 1/2 " - 1"
Rp
Rp
1.0000 ls Perlengkapan ( 35% harga pipa ) Rp
Rp
Jumlah Biaya bahan
...... ................................... . Rp.

-

1.1000 bh Pipa beton f 30 - 100 cm
327.3322 bh Bata merah 5 x 11 x 22 cm
0.2060 sak Semen portland 50kg
0.0610 m3 Pasir pasang
0.0690 m3 Pasir urug
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total
1
12. 1 m' Memasang pipa galvanis diameter /2" - 1"
0.0540 h.o pekerja
0.0900 h.o tukang pipa
0.0090 h.o kepala tukang
0.0270 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

1
13. 1 m' Memasang pipa galvanis diameter 1 /2" - 3"
0.1080 h.o pekerja
Rp
0.1800 h.o tukang pipa
Rp
0.0180 h.o kepala tukang
Rp
0.0054 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.2000 m' Pipa galvanis
Rp
Rp
1.0000 ls Perlengkapan ( 35% harga pipa ) Rp
Rp
Jumlah Biaya bahan
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.2000 m' Pipa galvanis
Rp
Rp
1.0000 ls Perlengkapan ( 35% harga pipa ) Rp
Rp
Jumlah Biaya bahan
...... ................................... . Rp.

-

14. 1 m' Memasang pipa galvanis diameter 4"
0.1350 h.o pekerja
0.2250 h.o tukang pipa
0.0225 h.o kepala tukang
0.0068 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

1
1
15 1 m' Memasang pipa PVC tipe AW diameter /2" - 2 /2"
0.0360 h.o pekerja
Rp
0.0600 h.o tukang pipa
Rp
0.0060 h.o kepala tukang
Rp
0.0018 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1
1
1.2000 m' Pipa PVC tipe AW f /2" - 2 /2"
Rp
Rp
1.0000 ls Perlengkapan ( 35% harga pipa ) Rp
Rp
Jumlah Biaya bahan
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

...... ................................... . Rp.
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-

16. 1 m' Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" - 4"
0.0810 h.o pekerja
Rp
0.1350 h.o tukang pipa
Rp
0.0135 h.o kepala tukang
Rp
0.0041 h.o mandor
Rp
Jumlah Upah Kerja
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

1.2000 m Pipa PVC tipe AW f 3 " - 4"
Rp
Rp
1.0000 ls Perlengkapan ( 35% harga pipa ) Rp
Rp
Jumlah Biaya bahan
...... ................................... . Rp.

-

Jumlah Total

3
1
17. 1 buah Memasang kran diameter /4" atau /2"
0.0100 h.o pekerja
0.1000 h.o tukang pipa
0.0100 h.o kepala tukang
0.0050 h.o mandor
Jumlah Upah Kerja

1.0000 bh Kran air
0.0250 bh Seal tape
Jumlah Biaya bahan
Jumlah Total

...... ................................... . Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... .

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.

-

Rp
Rp
Rp
Rp
...... ................................... . Rp.

-

...... ................................... . Rp.

-
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