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LAMPIRAN IV
PERATURAN

BADAN

PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN

PENGAWASAN

INTERN

ATAS

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PEDOMAN REVIU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengembangan praktik manajemen pemerintahan yang mengacu pada
perkembangan regulasi, penelitian,

dan

benchmarking

menuju good

governance adalah suatu keniscayaan. Dalam bidang keuangan khususnya
pengeluaran

belanja modal pemerintah, telah diterbitkan Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Pemerintah. Perubahan kebijakan PBJ berpengaruh terhadap peran APIP
dalam pengawasan proses PBJ. Dalam pasal 76 Peraturan Presiden Nomor
16

Tahun

daerah

2018 menyatakan bahwa Menteri/kepala Lembaga/kepala

wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui

aparat pengawasan internal (APIP). Bentuk pengawasan tersebut berupa
audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan penyelenggaraan whistleblowing
system.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perubahan dimaksud, BPKP
berinisiatif merevisi pedoman yang terkait dengan pengawasan PBJ.
Pedoman yang dimaksud adalah Pedoman Umum Pengawasan PBJ,
Pedoman Probity Audit, Pedoman Audit PBJ, Pedoman Reviu PBJ, dan
Pedoman Asistensi dan Konsultasi PBJ.
Khusus

untuk

Pedoman

Reviu Proses PBJ Pemerintah, selama ini,

BPKP menggunakan Pedoman Reviu Proses PBJ yang ditetapkan sesuai
dengan

Surat

Kepala BPKP Nomor S-1330/K/D1/2007 tanggal 16

November 2007. Sesuai dengan perkembangan perubahan regulasi, kajian
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akademisi dan praktisi, serta benchmarking yang ada, kami melakukan
perubahan pedoman reviu PBJ dengan beberapa pertimbangan antara lain;
yaitu: 1) definisi reviu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI); 2) tujuan, sasaran, dan
ruang

lingkup

pedoman

masih berdasarkan regulasi yang lama; 3) pengguna

masih terbatas untuk BPKP; 4) prinsip umum dan metodologi

reviu belum dinyatakan secara eksplisit; dan 5) perlu adanya beberapa
penyesuaian

dan

penyempurnaan

perencanaan,

pelaksanaan

dan

komunikasi hasil reviu.
Pedoman reviu PBJ Pemerintah diperlukan untuk menjadi acuan dalam
penugasan reviu dan menghasilkan suatu derajat keyakinan yang terbatas
atau lebih rendah dibandingkan dengan derajat keyakinan audit. Reviu
dapat dilakukan apabila dengan sumber daya terbatas jasa assurance
lainnya tidak dapat dilakukan karena pengujian auditi yang memiliki risiko
tinggi.
B. Maksud dan Tujuan Pedoman Reviu
Secara umum penugasan reviu PBJ Pemerintah dimaksudkan agar
K/L/D dapat membangun sistem pengendalian atas proses PBJ. Kemudian,
penyusunan pedoman reviu ini dimaksudkan sebagai panduan APIP dalam
melaksanakan kegiatan reviu pengadaan barang/jasa.
Tujuan umum dibuatnya pedoman ini, agar dapat menjadi acuan APIP
dalam melaksanakan penugasan reviu atas PBJ sesuai ketentuan dan
menghasilkan saran perbaikan yang tepat dan konstruktif. Selain itu,
pedoman reviu bersifat umum dan dinamis sehingga apabila dipandang
perlu dapat disesuaikan sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan
kondisi di lapangan. Secara khusus, pedoman reviu PBJ disusun untuk:
1. Memberikan panduan dan standar kerja yang sama kepada seluruh
APIP dalam melaksanakan reviu PBJ;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penugasan reviu yang dilakukan
oleh APIP atas PBJ;
3. Membantu APIP untuk mewujudkan fungsinya dalam membantu
meningkatkan tata kelola, pengendalian dan manajemen risiko dalam
PBJ;
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4. Membantu APIP untuk mewujudkan peran pengawasan intern sebagai
mekanisme peringatan dini (early warning mechanism) dan pencegahan
fraud.
C. Sasaran Pedoman Reviu
Sasaran pedoman reviu proses PBJ adalah untuk meningkatkan
pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) para APIP dalam rangka
peningkatan peran serta pengawasan dan pengawalan atas pengendalian
pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga tercipta sistem pengawasan
PBJ yang komprehensif dan terpadu. Selain itu, reviu juga dilakukan
untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa pengadaan barang/jasa
pemerintah telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma
yang telah ditetapkan.
D. Dasar Penyusunan Pedoman
1. Peraturan

Pemerintah

Nomor

60

Tahun

2008

tentang

Sistem

Pengendalian Internal Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan

Presiden

Nomor

192 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk
Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan
Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan
Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan
Rakyat;
8. Instruksi

Presiden

Nomor

1

Tahun

2015

tentang

Percepatan

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Surat Keputusan Kepala BPKP No KEP/142/K/D1/2018 tanggal 21
Juni 2018 Hal Satuan Tugas Pemutakhiran dan Sosialisasi Pedoman
Pengawasan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Tahun 2018.
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E. Sistematika Pedoman
Pedoman reviu pengadaan barang/jasa ini disusun dalam bentuk pedoman
yang mengatur reviu pengadaan barang/jasa secara umum. Langkahlangkah

rinci

atas

pelaksanaan reviu PBJ akan dituangkan dalam

suplemen dari buku pedoman reviu ini. Berikut sistematika penulisan
buku pedoman reviu PBJ.
BAB I PENDAHULUAN
Bab I menguraikan tentang latar belakang, Maksud dan tujuan, sasaran
pedoman reviu, dasar penyusunan pedoman, dan sistematika pedoman.
BAB II GAMBARAN UMUM REVIU
Bab II

membahas

terkait gambaran umum reviu PBJ, yaitu pengertian

reviu, tujuan reviu, prinsip umum reviu, ruang lingkup reviu, batasan
tanggungjawab reviu, waktu pelaksanaan reviu, kompetensi tim reviu, dan
metodologi reviu.
BAB III PERENCANAAN REVIU
Bab III membahas terkait perencanaan reviu yang dimulai dari persiapan
penugasan, pembentukan tim reviu, survei pendahuluan, analisis risiko
penugasan, penyusunan program reviu, titik kritis reviu, dan kewajiban
adanya representation letter.
BAB IV PELAKSANAAN REVIU
Bab IV membahas beberapa materi terkait dengan hal-hal pelaksanaan
reviu.

Dalam

melakukan

reviu,

Tim

reviu

perlu

memahami

dan

mempertimbangkan beberapa aspek yaitu pembicaraan pendahuluan,
pendokumentasian penugasan, kriteria, analisis dan evaluasi bukti, kertas
kerja reviu, supervisi, dan langkah kerja.
BAB V KOMUNIKASI REVIU
Bab V membahas beberapa hal terkait dengan pengkomunikasian
reviu

yaitu,

pembahasan

pemantauan tindak lanjut.

hasil

hasil reviu, pelaporan hasil reviu, dan
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Pedoman

reviu

ini dilengkapi dengan suplemen yang terdiri atas tujuh

buku, dengan rincian sebagai berikut:
Buku I

:

Pedoman Reviu atas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Buku II

:

Pedoman Reviu atas Persiapan Pengadaan Barang/Jasa.

Buku III

:

Pedoman

Reviu

atas

Persiapan

Pemilihan

Pengadaan

Barang/Jasa.
Buku IV

:

Pedoman

Reviu

atas

Proses

Pemilihan

Pengadaan

Barang/Jasa.
Buku V

:

Pedoman

Reviu

atas

Pelaksanaan

Kontrak

Pengadaan

Barang/Jasa dan Serah Terima Pekerjaan.
Buku VI

:

Pedoman

Reviu

atas

Pengadaan

Barang/Jasa

Melalui

Swakelola.
Buku VII :

Pedoman Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa dengan EPurchasing
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BAB II
GAMBARAN UMUM REVIU PBJ
A. Pengertian Reviu
Sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Penjelasan Pasal 48 ayat (2)
huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Penjelasan Pasal
10 ayat (11), dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf B.13, reviu didefinisikan sebagai penelaahan ulang bukti-bukti
suatu

kegiatan

untuk

memastikan

bahwa

kegiatan

tersebut

telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang
telah ditetapkan.
Pengertian

reviu

PBJ didefinisikan sebagai penelaahan ulang bukti-

bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa
kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
B. Tujuan Reviu PBJ
Tujuan reviu PBJ adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
suatu kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Hasil reviu
APIP harus dapat diidentifikasi dan dapat diukur secara konsisten baik
dengan kriteria yang telah diidentifikasi maupun dengan prosedur reviu yang
dapat diterapkan atas informasi-informasi dalam rangka pengumpulan bukti
yang cukup dan relevan untuk mendukung suatu kesimpulan yang
memberikan keyakinan terbatas atas pengelolaan PBJ.
C. Prinsip-Prinsip Umum Reviu
Prinsip-prinsip umum pelaksanaan reviu PBJ mengikuti aturan/kaidah
dalam Standar AAIPI, yaitu:
1. APIP harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh Asosiasi
Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Prinsip-prinsip etika yang
mengatur tanggung jawab profesional APIP adalah:
a. Integritas
Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan
kesatuan

yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan
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yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor
intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian
memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya.
Integritas

tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga

hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
b. Obyektivitas
Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat
dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan
atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas
profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi,
dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses
yang sedang direviu. Auditor intern pemerintah membuat penilaian
berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi
oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam
membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi
auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara
intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.
c. Kerahasiaan
Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada
seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak
berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati
nilai

dan

kepemilikan

informasi

yang

diterima

dan

tidak

mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali
ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional
untuk melakukannya.
d. Kompetensi
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku
yang
intern

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor
pemerintah

keterampilan,

menerapkan

serta

pengetahuan,

pengalaman

yang

keahlian

diperlukan

dan
dalam

pelaksanaan layanan pengawasan intern.
e. Akuntabel
Akuntabel

adalah

kemampuan

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan
kinerja
atau

dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak
berkewenangan

untuk

meminta

keterangan

atau
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pertanggungjawaban.

Auditor

pemerintah

wajib

untuk

menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya
kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.
f.

Perilaku Profesional
Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri,
mutu,

dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di

mana memerlukan
Auditor

intern

kepandaian

pemerintah

khusus untuk menjalankannya.

sebaiknya

bertindak

dalam

sikap

konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari
segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada
profesi pengawasan intern atau organisasi.
2. APIP harus merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan
menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama
(due professional care) dan secara hati-hati (prudent). APIP harus
merencanakan dan melaksanakan reviu dengan sikap skeptisme
profesional dan menyadari bahwa mungkin terdapat kondisi yang dapat
menyebabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Due professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional
(professional judgment). Kecermatan Profesional (Due Professional Care)
tidak berarti kesempurnaan.
3. APIP harus memperoleh bukti yang cukup dan relevan terutama melalui
penelaahan dokumen/bukti-bukti, wawancara/permintaan keterangan,
pengamatan, konfirmasi, dan prosedur analitik.
D. Ruang Lingkup Reviu
Ruang lingkup reviu pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mulai dari tahap perencanaan pengadaan,
persiapan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, proses pemilihan
penyedia, pelaksanaan pengadaan, dan serah terima pekerjaan. Dari segi
sumber dana pengadaan barang/jasa, ruang lingkup reviu ini adalah
pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran dari APBN/APBD;
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri
dan/atau hibah dalam negeri; dan sebagian atau seluruhnya dibiayai dari
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pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
Pedoman reviu ini diterapkan pada pengadaan barang/jasa yang
dilaksanakan melalui penyedia dan pengadaan barang/jasa melalui
swakelola. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi:
a. E- Purchasing;
b. Pengadaan langsung;
c. Penunjukan langsung;
d. Tender/seleksi cepat; dan
e. Tender/seleksi.
E. Batasan Tanggung Jawab Reviu PBJ
Tanggung jawab APIP dalam kegiatan reviu adalah terbatas pada hasil
reviu

yang

dilakukan berdasarkan data atau dokumen formal yang

diperoleh dari pengelola kegiatan pengadaan. Tanggung jawab tim reviu
hanya sebatas pada kesimpulan hasil reviu terhadap dokumen yang
diserahkan ke tim reviu yang telah dituangkan dalam laporan hasil reviu.
Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara
ekonomis, efisien dan efektif, serta taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, secara formal maupun material, baik dari segi fisik
maupun

keuangan,

sepenuhnya

berada

pada

pelaksana

Pengadaan

Barang/Jasa.
Tanggung jawab pelaksana Pengadaan Barang/Jasa harus dituangkan
dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab (representation letter) yang
ditandatangani

oleh

pelaksana

PBJ

atau

manajemen

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
F. Waktu Pelaksanaan Reviu
Pelaksanaan reviu dapat dilakukan terhadap seluruh tahap kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa yang telah selesai dilaksanakan (sampai dengan
serah terima pekerjaan) atau pada bagian dari tahapan yang telah selesai
dilaksanakan. Berdasarkan kerangka waktu (time frame) reviu hanya dapat
dilakukan terhadap suatu tahapan kegiatan yang telah selesai dan telah
ada

dokumen dan/atau output-nya. Dokumen-dokumen pendukung

laporan adalah bahan atau objek reviu.
Reviu dapat dilakukan atas inisiatif APIP yang sudah direncanakan
dalam PKP2T ataupun atas permintaan mitra. Apabila penugasan reviu
berdasarkan

permintaan,

maka

stakeholder

harus

melakukan
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expose/pemaparan kepada APIP.
G. Kompetensi Tim Reviu
Reviu dilaksanakan oleh auditor dan dilakukan dengan kompetensi dan
kecermatan profesional. Penugasan reviu dilaksanakan oleh suatu Tim
Reviu. Tim Reviu secara kolektif harus mempunyai kompetensi teknis yang
memadai sebagai auditor dan memahami peraturan perundang-undangan
tentang pengadaan barang/jasa. Syarat tim reviu harus memenuhi
kompetensi, minimal sebagai berikut:
1. Memiliki sertifikat keahlian dibidang pengadaan barang/jasa (minimal
terdapat satu orang dalam satu tim reviu);
2. Memiliki

pengalaman

dalam

audit

dan/atau

reviu

pengadaan

barang/jasa; dan
3. Memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor.
Pimpinan APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila auditor tidak
mempunyai keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan penugasan
reviu pengadaan barang/jasa.
H. Metodologi Reviu
Metodologi Reviu atas kegiatan PBJ dalam rangka melakukan pengujian
bukti untuk mendapatkan suatu keyakinan terbatas bahwa kegiatan PBJ
telah

dilaksanakan

sesuai

dengan ketentuan, standar, rencana, atau

norma yang telah ditetapkan. Metodologi reviu secara umum dilakukan
dengan:
1. Mendapatkan pengetahuan tentang ketentuan pengadaan barang/jasa
yang berlaku;
2. Mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang proses bisnis/klien.
3. Mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang praktik PBJ pada
instansi pemerintah yang menjadi obyek reviu;
4. Melakukan prosedur analitikal atas informasi PBJ;
5. Mendapatkan surat pernyataan manajemen (representation letter).
Dalam rangka mengumpulkan dan menguji bukti-bukti tersebut, dilakukan
dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
1. Telaah dokumen
APIP

harus

mendapatkan dokumen yang cukup dan relevan untuk

dapat melakukan kegiatan penelaahan bukti reviu. Telaah dokumen
dilakukan

terhadap

kelengkapan,

kesesuaian

substansi

dengan
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ketentuan, standar, dan norma yang ditetapkan, validitas/kesahihan
dokumen, termasuk perhitungan ulang angka-angka apabila dalam
dokumen tersebut menyajikan angka.
2. Pengamatan (observasi)
Pengamatan dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kegiatan
pengadaan

barang/jasa telah menghasilkan output sesuai dengan

barang yang telah disebutkan dalam kontrak. Pengamatan bertujuan
untuk memastikan keberadaan atau eksistensi hasil pengadaan yang
meliputi jenis, bentuk, dan volume fisik sesuai dengan kontrak.
3. Konfirmasi
Konfirmasi dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung
dari pihak independen di luar penyelenggara pengadaan barang/jasa jasa
baik dari dalam instansi ataupun diluar instansi. Tim reviu harus
merancang formulir (bila diperlukan) dan informasi dalam permintaan
konfirmasinya serta mempertimbangkan risiko bawaan dari penugasan
reviu agar prosedur konfirmasi efektif dan efisien.
4. Permintaan keterangan/wawancara
Permintaan keterangan/klarifikasi dalam reviu pengadaan barang/jasa
tergantung pada pertimbangan APIP. Permintaan keterangan dilakukan
kepada pihak-pihak terkait yang mempunyai tanggungjawab atas
pengadaan barang/jasa. Permintaan keterangan/klarifikasi dilakukan
untuk mendapatkan informasi yang belum diperoleh pada proses telaah
dokumen dan untuk memastikan data/informasi yang telah diperoleh
dari telaah dokumen.
5. Prosedur Analitik
Prosedur analitik dilakukan untuk mempelajari hubungan logis antar
data

baik

keuangan maupun non keuangan. Selain itu, prosedur

analitik juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tim reviu
terhadap kesimpulan sementara hasil telaah dokumen, pengamatan,
konfirmasi,

dan

permintaan

keterangan

sehingga

tim

reviu

mendapatkan keyakinan terbatas atas pelaksanaan PBJ. Analisis
dilakukan dengan cara menguji data dan informasi hasil telaah
dokumen, pengamatan fisik terhadap informasi hasil permintaan
keterangan/klarifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antar
data dan informasi tersebut. Apabila data dan informasi yang telah
dianalisis menghasilkan kesimpulan yang sama, maka tingkat keyakinan
tim reviu menjadi tinggi.
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Teknik pengumpulan dan pengujian bukti dengan observasi/ pengamatan,
permintaan keterangan, dan konfirmasi bersifat opsional (jika dipandang
perlu). Prosedur-prosedur ini dilakukan apabila ditemukan permasalahan
pada saat meneliti dokumen (hasil telaah dokumen) yang telah diterima oleh
tim reviu yang perlu informasi tambahan.
Pedoman ini tidak dimaksudkan sebagai pedoman penugasan reviu atas
tunda bayar atau verifikasi kegiatan pengadaan barang/jasa.
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BAB III
PERENCANAAN REVIU
APIP

perlu melakukan perencanaan sebelum pelaksanaan reviu agar reviu

dapat dilaksanakan secara efektif dan terpadu. Adapun beberapa hal yang
perlu dilakukan dalam merencanakan penugasan reviu PBJ adalah, sebagai
berikut:
A. Persiapan Penugasan Reviu
Sebelum melaksanakan suatu penugasan reviu, pimpinan APIP harus
melakukan persiapan penugasan dalam rangka mencapai penugasan yang
efektif dan efisien.
1. Penugasan berdasarkan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan
Tahunan (PKP2T)
Persiapan penugasan reviu PBJ yang telah direncanakan dalam
PKP2T APIP, maka pimpinan APIP melakukan, antara lain:
a. Menyusun Term of Reference (TOR)/ KAK atas penugasan reviu yang
akan dilaksanakan; dan
b. Menentukan obyek yang akan direviu.
2. Penugasan Non PKP2T/Permintaan dari Mitra
Salah satu langkah penting dalam reviu Non PKP2T ini adalah
melakukan telaah apakah permintaan dari mitra dapat dilaksanakan
atau tidak. Persiapan penugasan yang dilakukan adalah:
a. Menelaah informasi awal terkait dengan proses kegiatan PBJ yang
akan dimintakan reviu;
b. Melakukan ekspos terhadap pemintaan reviu PBJ tersebut, untuk
menyamakan pemahaman tentang obyek reviu, tujuan reviu, ruang
lingkup reviu, dan analisa risiko terhadap penugasan; dan
c. Memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan penugasan
reviu dari mitra yang dituangkan dalam notulen ekspos.
Penugasan reviu PBJ hanya dapat dilakukan terhadap suatu kegiatan atau
tahapan kegiatan yang telah selesai dan telah ada dokumen dan/atau
output-nya.
B. Pembentukan Tim Reviu PBJ
Berdasarkan

informasi yang telah dituangkan dalam KAK, pimpinan

APIP perlu mempertimbangkannya untuk menyusun tim reviu yang
mempunyai kemampuan teknis yang memadai. Pimpinan APIP dapat
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menggunakan tenaga ahli apabila auditor tidak mempunyai keahlian yang
dibutuhkan untuk melaksanakan penugasan reviu pengadaan barang/jasa.
Pimpinan APIP menerbitkan Surat Tugas terhadap tim reviu yang telah
ditetapkan.

Surat tugas minimal memuat informasi tujuan surat tugas,

nama penugasan, nama tim, waktu pelaksanaan reviu, tanggal penerbitan
surat tugas, dan tanda tangan pimpinan APIP.
C. Survei Pendahuluan
Dalam penugasan APIP harus melakukan survei pendahuluan untuk
mendapatkan informasi terkait obyek penugasan, kegiatan, proses, risiko
dan pengendalian objek penugasan.
Sebelum APIP memulai melaksanakan penugasan reviu, APIP perlu
mengumpulkan informasi awal terkait dengan obyek reviu dalam rangka
memahami tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
tempat obyek reviu dilaksanakan, sistem pengendalian intern pemerintah
(SPIP) yang diterapkan dilingkungan instansi obyek reviu, sumber dana
dari obyek reviu, dan untuk mengetahui alasan dilakukannya reviu atas
obyek reviu tersebut.
D. Analisis Risiko Penugasan Reviu
Auditor perlu melakukan identifikasi risiko atas penugasan reviu yang
akan dilakukan. Kemudian, auditor harus melakukan analisis terhadap
risiko-risiko

tersebut. Informasi yang diperoleh pada saat analisis risiko

akan dijadikan pertimbangan dalam merencanakan pelaksanaan reviu.
Fokus analisis risiko untuk menetapkan tujuan rinci reviu, sasaran rinci,
ruang lingkup, dan batasan reviu.
Setelah auditor memperoleh informasi awal dan analisis risiko, langkah
selanjutnya

adalah

auditor

harus

dapat

menentukan

metodologi

pelaksanaan reviu. Selain itu, sebelum reviu dilaksanakan perlu adanya
suatu

kesepakatan

antara

pimpinan APIP dan pimpinan obyek yang

direviu. Kesepakatan ini dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Reviu.
KAK Reviu merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berisi
penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana ,
bagaimana, dan berapa perkiraan biaya dan sumber biaya suatu kegiatan.
KAK tersebut minimal mencantumkan informasi, antara lain:
1. Nama obyek reviu;
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2. Latar belakang reviu;
3. Dasar penugasan reviu;
4. Maksud dan tujuan rinci reviu;
5. Sasaran rinci reviu;
6. Ruang lingkup reviu;
7. Batasan tanggung jawab tim reviu;
8. Metodologi reviu;
9. Jadwal kegiatan;
10. Biaya kegiatan;
11. Hasil reviu; dan
12. Ditandatangani oleh pimpinan APIP dan pimpinan obyek yang direviu.
E. Penyusunan Program Kerja Reviu
Tim reviu harus menyusun program kerja reviu. Program kerja reviu
berisi langkah-langkah dan teknik reviu yang akan dilaksanakan selama
proses reviu. Program kerja reviu menjadi panduan pelaksanaan reviu.
Selain itu, Tim reviu perlu menyusun daftar permintaan dokumen awal
berdasarkan ruang lingkup reviu yang telah disepakati dalam KAK.
Permintaan dokumen disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan
pekerjaan lapangan reviu.
Program kerja penugasan reviu PBJ harus mencakup tujuan umum,
prosedur

dan

langkah

kerja

untuk

mengidentifikasi,

menganalisis,

mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan reviu,
termasuk metodologi yang digunakan. Program kerja penugasan harus
direviu

secara

berjenjang dan disetujui sebelum pelaksanaannya, dan

setiap penyesuaian harus mendapat persetujuan.
F. Titik Kritis Reviu PBJ
Dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa, terdapat titik kritis yang
dapat menjadi petunjuk awal dalam melakukan reviu. Tim reviu harus
melakukan

respon/treatment

terhadap

titik

kritis

yang

ada.

Respon/treatment tersebut perlu dituangkan dalan program kerja reviu.
Rincian

titik

kritis reviu PBJ dijelaskan pada masing-masing suplemen

reviu PBJ.
G. Kewajiban Adanya Management Representation Letter
Dalam setiap penugasan reviu pastikan bahwa APIP telah memperoleh
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management representation letter dari pimpinan obyek yang direviu.
Tanggung jawab APIP atau Tim Reviu hanya terbatas atas dokumen yang
diterima dan hanya terbatas simpulan dan/atau saran hasil penugasan
reviu. Simpulan dan saran hasil reviu diperoleh berdasarkan pada
dokumen/informasi yang diterima melalui prosedur penugasan/langkah
kerja reviu yang telah dilaksanakan oleh tim reviu.
Management representation letter adalah pernyataan tertulis dari pihak
penerima jasa bahwa dokumen yang digunakan dalam penugasan adalah
benar dan lengkap.
Management representation letter dari manajemen atau pengelola PBJ
merupakan bentuk komitmen dari manajemen atau pengelola PBJ bahwa
tanggung jawab manajemen atau pengelola PBJ untuk melaksanakan PBJ
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan,
prinsip-prinsip, serta etika PBJ.
.
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BAB IV
PELAKSANAAN REVIU
A. Pembicaraan Pendahuluan
Pembicaraan pendahuluan dilakukan oleh Tim Reviu dengan Pimpinan
obyek yang direviu dan pihak yang terkait dengan proses PBJ untuk
mendapatkan

gambaran

umum

sebagai

pemahaman

awal

secara

menyeluruh

mengenai kegiatan pengadaan. Tim menjelaskan latar

belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup reviu, batasan tanggung
jawab, metodologi reviu, target waktu penyelesaian reviu serta pihak yang
akan menindaklanjuti hasil reviu.
B. Pengumpulan Data dan Informasi
Dalam penugasan, APIP harus mengumpulkan data dan informasi sebagai
bahan

analisis dan perumusan masalah. Informasi yang dikumpulkan

harus berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup penugasan serta
memenuhi

persyaratan

cukup

(sufficient),

andal

(reliable),

relevansi

(relevant), kompeten (competence) serta bermanfaat (usefull).
Data dan informasi perlu dikumpulkan dari berbagai pihak dalam rangka
pelaksanaan

penugasan

permasalahan
dalam

bentuk

yang

dengan

mempertimbangkan

berbagai

dihadapi oleh instansi. Informasi dapat diperoleh

dokumentasi

(documentary

evidence),

pengamatan

(observational evidence), konfirmasi (confirmation evidence), hasil analisis
(analytical evidence) maupun dari suatu kesaksian (testimonial evidence).
C. Pendokumentasian Penugasan
Dokumentasi reviu adalah catatan utama tentang prosedur reviu yang
diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dihasilkan auditor
dalam melaksanakan penugasan
mencakup

semua

informasi

reviu.

Dokumentasi reviu harus

yang perlu dipertimbangkan oleh auditor

untuk melakukan reviu dan untuk mendukung laporan reviu.
Tujuan dokumentasi reviu adalah untuk membantu auditor dalam
memberikan kepastian bahwa reviu telah dilaksanakan sesuai dengan
standar dan ketentuan yang berlaku, dan membantu auditor dalam
melaksanakan dan mensupervisi reviu, serta penyusunan laporan hasil
reviu.
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APIP harus mendokumentasikan data dan informasi dalam rangka untuk
mendukung keyakinan terbatas dan sebagai bukti bahwa reviu telah
dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
D. Kriteria
Kriteria

adalah

suatu

karakteristik

yang

ditetapkan

sebagai

alat

pembanding karakteristik-karakteristik lainnya. Kriteria harus relevan,
andal, netral, dan dapat dipahami. Kriteria dalam kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa antara lain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan
Peraturan Lembaga LKPP serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan.
Dalam hal kriteria tidak tercantum dalam peraturan yang berlaku dapat
dilakukan dengan kesepakatan antara auditor dengan pihak yang direviu.
E. Analisis dan Evaluasi Bukti
Analisis bukti adalah memahami keseluruhan bukti dengan mengkaji
bagian-bagiannya. Prosedur analitik dilakukan untuk memahami dan atau
menemukan kondisi permasalahan, penyebab, akibat, motivasi atau
kemungkinan yang terjadi. Hasil analisis akan menjadi dasar untuk
pengujian

selanjutnya.

Analisis

dapat

dilakukan

melalui

teknik

membandingkan (comparing) ataupun benchmarking dalam bentuk antara
lain rasio, tren ataupun rata-rata.
Evaluasi bukti merupakan penilaian atas suatu bukti untuk menarik
kesimpulan.

Kesimpulan

yang

diperoleh

adalah

penentuan

tingkat

kecukupan, efisiensi, atau efektivitas dari suatu keadaan dapat berupa
transaksi, aktivitas, pengelolaan asset dan lain-lain. Evaluasi dapat
menentukan tingkat signifikansi dan kemungkinan perlunya tindakan
perbaikan.
APIP harus menerapkan pertimbangan dalam menentukan sifat, saat, dan
luas prosedur reviu secara spesifik, antara lain:
a. Pengetahuan yang diperoleh ketika melaksanakan reviu pengadaan
barang/jasa pada periode sebelumnya
b. Pengetahuan auditor tentang proses bisnis unit kerja yang direviu
termasuk pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan praktik pengadaan
barang/jasa pemerintah.
c. Sistem pengelolaan anggaran APBN/APBD
d. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
e. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
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f.

Materialitas kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah baik dari segi
penganggaran maupun segi kebermanfaatannya.
Apabila tim reviu memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi
yang direviu kemungkinan ada indikasi permasalahan penting, auditor
harus melaksanakan prosedur tambahan sebagaimana yang diperlukan
untuk mendapatkan keyakinan terbatas.

F. Kertas Kerja
Tim reviu dalam melaksanakan proses reviu harus menyusun kertas kerja
reviu (KKR). Kertas kerja reviu digunakan untuk merekam prosedur dan
teknik reviu serta proses pengambilan kesimpulan selama proses reviu,
termasuk semua proses sampai dengan penuangan informasi hasil reviu ke
dalam
secara

Laporan

Hasil

berjenjang

Reviu (LHR). Kertas kerja harus dilakukan reviu

untuk memastikan bahwa kertas kerja reviu telah

disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan
program kerja reviu. Kertas kerja harus didokumentasikan dan disimpan
secara

tertib

dan

sistematis. Kelengkapan informasi yang terkandung

dalam kertas kerja reviu harus mendukung kesimpulan dan saran dari
hasil reviu.
G. Supervisi
Penugasan

harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tujuan-

tujuan tercapai, kualitas terjamin, dan staf berkembang. Supervisi
dilakukan secara terus-menerus selama penugasan reviu, mulai dari
perencanaan hingga dikomunikasikannya hasil akhir reviu.
Supervisi

ini

harus

dilakukan

secara

berjenjang

yaitu

ketua

tim

menyupervisi anggota timnya, pengendali teknis mengawasi tim reviu yang
dibawahinya dan pengendali mutu menyupervisi seluruh kerja reviu yang
dilaksanakan.
Supervisi ketua tim terhadap anggota timnya dilakukan secara langsung
pada setiap kesempatan selama proses reviu berlangsung maupun secara
tidak langsung yaitu melalui reviu KKR yang dibuat oleh anggota tim yang
bersangkutan dan untuk KKR yang telah sesuai dengan tujuannya akan
ditandai dengan paraf ketua tim di KKR yang bersangkutan sebagai tanda
telah mendapat reviu dan disetujui KKR-nya
Pengendali teknis bertugas menyupervisi tim yang berada di bawahnya.
Secara berkala pengendali teknis akan mendatangi tim yang sedang berada
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di

lapangan atau menerima pertanyaan dari ketua timnya secara lisan

untuk menangani kerja reviu yang memerlukan keputusan dari pengendali
teknis.
Pengendali teknis wajib melakukan kunjungan kepada tim, salah satunya
harus dilakukan pada saat rapat penyelesaian kegiatan di lapangan.
Pengendali teknis melakukan reviu atas KKR yang dibuat oleh ketua tim.
Dokumentasi kerja pengendali teknis dicatat dalam suatu lembar kerja
yang disebut formulir supervisi pengendali teknis. Pengendali mutu
melakukan tugas pengawasan terhadap semua tim dan pengendali teknis
atas kerja tim melalui reviu atas formulir supervisi pengendali teknis dan
konsep laporan yang disampaikan.
Supervisi harus dilakukan pada substansi maupun metodologi reviu. Bukti
yang memadai yang sudah disupervisi harus didokumentasikan dan
disimpan tidak terpisah dari kertas kerja reviu.
H. Langkah Kerja
Langkah kerja reviu harus mengacu pada metodologi reviu yang kemudian
dirinci dalam program kerja reviu. Langkah kerja secara umum dilakukan
dengan:
1. Mendapatkan pengetahuan tentang ketentuan pengadaan barang/jasa
yang berlaku;
2. Mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang proses bisnis/klien.
3. Mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang praktik PBJ pada
instansi pemerintah yang direviu;
4. Melakukan prosedur analitikal atas informasi PBJ;
5. Mendapatkan surat pernyataan manajemen (representation letter).
Langkah kerja reviu berdasarkan teknik pengumpulan dan pengujian bukti
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Telaah dokumen
Langkah kerja reviu dimulai dari telaah dokumen untuk mendapatkan
data

dan

informasi.

Adapun

langkah-langkah

melakukan

telaah

dokumen sebagai berikut:
a. Pelajari

peraturan

perundang-undangan

tentang

pengadaan

barang/jasa;
b. Dapatkan dokumen terkait dengan pelaksanaan PBJ sesuai dengan
ruang lingkup yang direviu;

-497-

c. Identifikasi kelengkapan, substansi dokumen, validitas/kesahihan
dokumen, dan urutan prosedur apakah telah sesuai dengan
ketentuan, standar, dan norma yang ditetapkan;
d. Lakukan analisis dengan membandingkan data dan informasi yang
diperoleh dengan kriteria yang ada; dan
e. Buat simpulan sementara atas hasil telaah dokumen.
2. Pengamatan (Observasi)
Pengamatan

dilakukan

untuk

memastikan

bahwa

pengadaan

barang/jasa benar-benar dilaksanakan sesuai dengan identifikasi
kebutuhan

yang

telah

dituangkan

dalam

kontrak

pekerjaan.

Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat
diperoleh melalui telaah dokumen dan permintaan keterangan. Adapun
langkah-langkah melakukan pengamatan, sebagai berikut:
a. Dapatkan informasi jenis, bentuk, dan volume barang/jasa dalam
kontrak;
b. Cek keberadaan fisik barang/jasa yang diadakan;
c. Cek kesesuaian jenis, bentuk, dan volume Barang/jasa dengan
kontrak; dan
d. Lakukan analisis atas data dan informasi yang diperoleh selama
pengamatan dan bandingkan dengan kriteria; dan
e. Buat simpulan hasil pengamatan.
3. Konfirmasi
Konfirmasi dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung
dari pihak independen di luar penyelenggara pengadaan barang/jasa
baik dari dalam instansi ataupun diluar instansi. Adapun langkahlangkah melakukan konfirmasi:
a. Dapat informasi/data yang memerlukan konfirmasi;
b. Lakukan konfirmasi atas kebenaran informasi/data, yang dapat
dilakukan melalui surat dan/atau telepon;
c. Buat kertas kerja reviu bahwa telah dilakukan konfirmasi, yang
memuat informasi, antara lain:
●

tanggal dilakukan konfirmasi;

●

waktu dilakukannya konfirmasi (khusus yang melalui telepon),

●

nama pihak yang dikonfirmasi;

●

jabatan pihak yang dikonfirmasi;

●

Asal instansi/perusahaan pihak yang dikonfirmasi;

●

Isi/jawaban hasil konfirmasi;
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●

Nama tim reviu yang melakukan konfirmasi.

d. Lakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan
kriteria yang ada; dan
e. Buat simpulan hasil konfirmasi.
4. Permintaan keterangan
Permintaan keterangan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang
belum diperoleh pada proses telaah dokumen dan untuk memastikan
data/informasi yang telah diperoleh dari telaah dokumen. Permintaan
keterangan dapat diperoleh melalui wawancara. Adapun langkahlangkah dalam melakukan permintaan keterangan sebagai berikut:
a. Identifikasi informasi yang dibutuhkan;
b. Tentukan pihak yang akan dimintai keterangan;
c. Hasil wawancara dan proses wawancara dituangkan dalam kertas
kerja reviu;
d. Lakukan analisis dengan membandingkan data dan informasi yang
diperoleh dari hasil permintaan keterangan dengan kriteria; dan
e. Buat simpulan atas hasil permintaan keterangan/klarifikasi.
5. Prosedur Analitik
Prosedur analitik dilakukan pada akhir reviu. Prosedur analitik
dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar bukti yang
diperoleh dari hasil pengujian antar tahapan kegiatan pengadaan
barang/jasa

dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. Prosedur

analitik dilakukan untuk mempelajari hubungan logis antara data
keuangan dan nonkeuangan. Berikut langkah-langkah melakukan
analisis terhadap metodologi telaah dokumen, permintaan keterangan,
dan pengamatan fisik telah selesai dilakukan, antara lain:
a. Bandingkan

data

dan informasi nonkeuangan dengan data

keuangan dan lakukan analisis terhadap hubungan logis antar
data/informasi;
b. Bandingkan

informasi dari simpulan telaah dokumen, simpulan

hasil pengamatan fisik, simpulan hasil permintaan keterangan dan
simpulan hasil konfirmasi. Kemudian lakukan analisis untuk
menemukan hubungan logis antar simpulan tersebut;
c. Buat simpulan hasil reviu;
d. Identifikasi penyebab berdasarkan hasil analisis; dan
e. Buat usulan saran.
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Langkah kerja rinci disajikan pada suplemen pedoman reviu yang tidak
terpisahkan dari pedoman ini.
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BAB V
KOMUNIKASI HASIL REVIU
A. Pembahasan Hasil Reviu
Sebagai salah satu bentuk komunikasi atas hasil penugasan sebelum
pelaporan

adalah

melakukan

mengkomunikasikan

pembahasan

instansi

reviu.

Tim

hasil penugasan dalam bentuk Notisi Hasil Reviu

(NHR) sebagai bahan pembahasan yang
pimpinan

hasil

untuk

mendapatkan

wajib disampaikan kepada
tanggapan/klarifikasi

segera

sebelum atau saat penyelesaian di lapangan.
Notisi hasil reviu yang disampaikan kepada pimpinan instansi telah melalui
proses reviu dan persetujuan pengendali teknis. Dalam notisi hasil reviu
diuraikan secara lengkap kondisi, kriteria, sebab, akibat dan saran.
Pembahasan hasil penugasan antara Tim Reviu atas persetujuan pimpinan
APIP dengan Pimpinan instansi/pihak yang bertanggungjawab. Hasil
pembahasan tersebut dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Reviu
(BAHR). Dalam BAHR mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan
reviu,

kesimpulan,

saran,

tindak

lanjut,

dan

pernyataan

kesepakatan/ketidaksepakatan terhadap hasil reviu dan rencana tindak
lanjut saran. BAHR harus ditandatangani bersama antara Tim Reviu dan
Pimpinan instansi.
B. Pelaporan Hasil Reviu
Dalam Laporan Hasil Reviu, informasi minimal yang harus dibuat adalah
sebagai berikut:
a. Laporan

hasil

reviu

harus berisi kesimpulan akhir hasil reviu dan

saran. Auditor harus mereviu dan menilai kesimpulan yang ditarik dari
bukti yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan keyakinan
terbatas.
b. Laporan reviu harus dapat menjelaskan ruang lingkup reviu untuk
memungkinkan pembaca memahami sifat pekerjaan yang dilaksanakan
dan memperjelas bahwa kegiatan reviu ini bukan merupakan audit.
c. Format laporan hasil reviu disusun dalam bentuk surat.
d. Laporan hasil reviu harus berisi unsur-unsur pokok berikut:
●

Tanggal laporan

●

Nomor Surat (Laporan Hasil Reviu)

●

Perihal Surat
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●

Alamat Laporan

●

Pernyataan telah direviu

●

Simpulan hasil reviu

●

Saran

●

Dasar Penugasan

●

Tujuan reviu

●

Ruang lingkup reviu

●

Metodologi reviu

●

Batas dan tanggungjawab tim reviu

●

Data umum obyek reviu

●

Uraian hasil reviu

●

Saran

●

Nama dan tanda tangan pimpinan APIP

e. Laporan hasil reviu disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah.
f.

Dalam keadaan tertentu, jika terdapat suatu pembatasan ruang lingkup
reviu yang dapat berdampak signifikan terhadap hasil pengadaan
barang/jasa sehingga mempengaruhi tingkat keyakinan auditor, maka
dalam laporan hasil reviu perlu diungkapkan pembatasan tersebut.

g. Auditor harus memberi tanggal laporan reviunya dengan tanggal
selesainya pekerjaan reviu. Auditor tidak boleh memberi tanggal laporan
reviunya lebih awal dari tanggal selesainya kegiatan yang direviu.
h. Laporan hasil reviu yang telah disusun final, kemudian didistribusikan
kepada pihak terkait.
C. Pemantauan Tindak Lanjut
Pemantauan

tindak lanjut hasil reviu dapat diartikan sebagai suatu

tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut
atau perbaikan yang dilakukan oleh pimpinan obyek yang direviu atas
rekomendasi tim reviu berdasarkan hasil reviu yang dilaporkan.
Pada saat pelaksanaan kegiatan reviu, tim reviu memeriksa tindak lanjut
atas saran yang belum ditindaklanjuti. Apabila terdapat saran yang belum
ditindaklanjuti,

auditor

harus memperoleh penjelasan yang cukup

mengenai sebab saran yang belum dilaksanakan, dan selanjutnya tim reviu
wajib

mempertimbangkan

kejadian

tersebut

dalam

program

kerja

penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang
sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan
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program kerja penugasan.
Mekanisme dan proses pemantauan tindak lanjut hasil reviu disesuaikan
dengan prosedur dan aplikasi yang digunakan di masing-masing APIP.
Khusus untuk BPKP, pemantauan tindak lanjut reviu dapat menggunakan
SIMA.
Pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewajiban manajemen/pengelola
PBJ sedangkan pemantauan atas pelaksanaan tersebut menjadi tanggung
jawab

APIP.

Pemantauan

tindak

lanjut

penting

dilakukan

untuk

mengetahui efektifitas hasil penugasan reviu. Agar pemantauan tersebut
bisa berjalan dengan efektif, APIP harus membuat prosedur pemantauan
pelaksanaan tindak lanjut yang didasarkan pada tingkat kesulitan,
ketepatan

waktu,

pertimbangan

risiko

dan

kerugian

dengan

memperhatikan Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

tetap
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Lampiran IV.1

BUKU I
SUPLEMEN PEDOMAN REVIU ATAS PERENCANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
REVIU ATAS PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
PENYEDIA
Reviu atas perencanaan pengadaan barang/jasa merupakan penelaahan ulang
bukti-bukti

pada

tahapan

perencanaan

pengadaan

barang/jasa

untuk

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu
dilaksanakan pada identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara,
jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa yang telah dituangkan dalam
Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan
bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
(Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif. Perencanaan Pengadaan yang
dananya

bersumber

dari

APBD

dilakukan

bersamaan

dengan

proses

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat
Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Hasil perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa tersebut dituangkan dalam RUP.
Tujuan
Untuk

memberikan

keyakinan

bahwa

proses

perencanaan

pengadaan

barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,
atau norma yang telah ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan
1. Pelaksanaan

reviu

dapat

dilakukan

setelah

proses

pada

tahapan

perencanaan telah selesai atau setelah seluruh tahapan pengadaan
barang/jasa telah selesai.
2. Reviu dapat dilaksanakan setelah ada dokumen RUP.
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Ruang Lingkup Perencanaan
Ruang lingkup perencanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi:
1. penyusunan perencanaan pengadaan;
2. identifikasi kebutuhan;
3. penetapan barang/jasa;
4. cara pengadaan barang/jasa;
5. jadwal pengadaan barang/jasa;
6. anggaran pengadaan barang/jasa; dan
7. RUP
Proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
No
A
1

2

B
1

Proses Perencanaan
Ketentuan Umum
Keberadaan
Surat
Keputusan
(SK)
pengangkatan Kuasa
Pengguna Anggaran
(KPA) bila penetapan dan
pengumuman RUP tidak
dilaksanakan oleh PA.

Output
SK
Pengangkatan
PA dan KPA.

Tujuan Prosedur Reviu

Meyakini
bahwa
identitas PA dan KPA
telah sesuai dengan SK
pengangkatan apabila
penetapan
dan
pengumuman
RUP
tidak dilaksanakan oleh
PA.
Menganalisis
struktur SK
Meyakini
bahwa
organisasi pengadaan
pengangkatan
struktur
organisasi
PA, KPA, PPK, pengadaan telah sesuai
Pejabat
dengan ketentuan.
Pengadaan,
Pokja
Pemilihan, Agen
Pengadaan,
PPHP.
Penyusunan perencanaan pengadaan
Pengujian
penyusunan  Dokumen
 Meyakini
bahwa
perencanaan
pengadaan
Usulan/renca
identifikasi kebutuhan
barang/jasa
na Pengadaan
pengadaan
Barang/jasa
barang/jasa
telah
berdasarkan
pada
 Dokumen
rencana
kerja
Rencana Kerja
Kementerian/
Kementerian/
Lembaga/Perangkat
Lembaga/
Daerah.
Perangkat
Daerah
 Meyakini bahwa PPK
telah
menyusun
Perencanaan
Pengadaan
sesuai
kebutuhan
Kementerian/
Lembaga/Perangkat
Daerah untuk tahun
anggaran berikutnya
sebelum berakhirnya
tahun
anggaran
berjalan.
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2

Pengujian
perencanaan
barang/jasa

C
1

Identifikasi Kebutuhan
Pengujian
kesesuaian - Dokumen RKA
kegiatan dan output yang - Laporan hasil
tercantum
dalam
RKA
identifikasi
dengan hasil identifikasi
kebutuhan riil
kebutuhan riil

3

Pengujian kesesuaian
RKA K/L/I dengan
RKP.

-

Pengujian kesesuaian
RKA Pemda dengan
RKPD.

-

D
1

E
1

penetapan
pengadaan

 Dokumen
Usulan/
rencana
Pengadaan
Barang/jasa
 Dokumen RKA
K/L atau RKA

-

-

Meyakini
bahwa
PA/KPA
telah
menetapkan
perencanaan
pengadaan dan telah
dituangkan dalam RKA
K/L/RKA

Meyakini
bahwa
kegiatan dan output
yang tercantum dalam
RKA
telah
sesuai
dengan hasil identifikasi
kebutuhan
riil
barang/jasa.
Meyakini bahwa
Dokumen
kegiatan
yang
RKA-K/L/I
Dokumen RKP tercantum dalam
RKA-K/L/I telah sesuai
dengan
sasaran program dalam
RKP
dengan memperhatikan
prioritas pembangunan
nasional
dan
pagu
indikatif.
Dokumen RKA Meyakini bahwa
kegiatan
yang
Pemda
tercantum dalam
Dokumen
RKA pemda telah sesuai
RKPD
dengan
target kinerja dalam
RKPD
dengan memperhatikan
prioritas pembangunan
daerah
dan
kemampuan
keuangan
daerah.

Penetapan Barang dan Jasa
Pengujian
penetapan  Dokumen
barang/jasa
usulan/
rencana
Pengadaan
barang/jasa
 Dokumen
penetapan
barang/jasa
Cara Pengadaan Barang/Jasa
Pengujian penetapan cara Dokumen RUP
pengadaan barang/jasa

Meyakini
bahwa
rencana
pengadaan
barang
yang
telah
dituangkan ke dalam
dokumen
penetapan
barang/jasa
sesuai
dengan
identifikasi
kebutuhan barang/jasa
Meyakini bahwa cara
pengadaan barang/jasa
telah ditentukan sejak
perencanaan dan telah
mempertimbangkan
sumber
daya
yang
dimiliki
Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah.
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F

G
1

H
1

2

Jadwal Pengadaan Barang/jasa
Pengujian
Penyusunan Dokumen RUP
Jadwal
pengadaan
barang/jasa

Meyakini bahwa jadwal
pengadaan
telah
disusun
meliputi
rencana
jadwal
persiapan
pengadaan
dan rencana jadwal
pelaksanaan
pengadaan.

Anggaran pengadaan barang/jasa
Pengujian
anggaran  Dokumen KAK Meyakini
bahwa
pengadaan barang/jasa
Anggaran
 Dokumen RKA
K/L atau RKA Kementerian/Lembaga/
Perangkat
Daerah
mencukupi
untuk
melaksanakan
PBJ
yang
telah
direncanakan, meliputi
biaya barang/jasa yang
dibutuhkan dan biaya
pendukungnya.
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Menganalisis
substansi - Dokumen
Meyakini bahwa dalam
dokumen RUP
dokumen RUP telah
RUP
mencantumkan
- Struktur
informasi
minimal
Organisasi
sebagai berikut:
Pengadaan
- Hasil
input a. nama dan alamat
PA/KPA;
RUP
ke
b. nama
paket
aplikasi
Penyedia;
SIRUP LKPP
c. kebutuhan
penggunaan produk
dalam negeri;
d. peruntukkan paket
untuk Usaha kecil
atau non kecil;
e. uraian pekerjaan;
f. volume pekerjaan;
g. lokasi Pekerjaan;
h. sumber dana;
i. besarnya
total
perkiraan
biaya
pekerjaan;
j. spesifikasi
teknis/KAK;
k. metode
pemilihan;
dan
l. perkiraan
jadwal
Pengadaan
Barang/Jasa.
Menganalisis pelaksanaan Dokumen
 Meyakini bahwa RUP
pengumuman RUP
pengumuman
telah ditetapkan oleh
RUP
atau
PA
yang
ditunjuk
informasi
sesuai SK, substansi
lainnya
yang
materi RUP, waktu
relevan
dan
tempat
pelaksanaan
pengumuman
RUP
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telah sesuai dengan
ketentuan.
 Meyakini
bahwa
pengumuman
RUP
Kementerian/
Lembaga
dilakukan
setelah
penetapan
alokasi anggaran
 Meyakini
bahwa
pengumuman
RUP
Perangkat
Daerah
dilakukan
setelah
rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
disetujui bersama oleh
Pemerintah
Daerah
dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Titik Kritis
Pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa terdapat beberapa titik kritis
yang sering ditemukan, antara lain sebagai berikut:
1. rencana pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
disusun

tidak/belum

sesuai

dengan

usulan

dari

pengguna

telah

mempertimbangkan ketersediaan barang milik negara/daerah (BMN/D) yang
ada, standar barang, standar kebutuhan, standar harga, hasil studi
kelayakan, dan rencana desain untuk pekerjaan konstruksi serta sarana
dan prasarana pendukungnya.
2. kegiatan dan output yang tercantum dalam RKA tidak sesuai dengan hasil
identifikasi kebutuhan riil barang/jasa.
3. kegiatan
dalam

yang
RKP/D

tercantum dalam RKA tidak sesuai dengan target kinerja
dengan

memperhatikan

prioritas

pembangunan

dan

kemampuan keuangan pusat/daerah.
4. Dokumen yang digunakan dalam penyusunan RAB tidak melalui prosedur
yang tepat, seperti data penawaran yang digunakan sebagai pembanding
harga

tidak

didukung

surat

Kementerian/Lembaga/Perangkat

permintaan

Daerah

sesuai

dari
dengan

manajemen
spesifikasi

kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, tetapi hanya dari inisiatif pelaku
usaha tanpa memperhatikan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan.
5. RAB disusun tidak sesuai dengan kebutuhan barang/jasa, terdapat
penggelembungan anggaran.
6. Dalam dokumen KAK tidak mencantumkan informasi: penggunaan Produk
Dalam Negeri yang dituangkan dalam Tingkat Kandungan dalam negeri
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(TKDN), Penggunakan produk bersertifikat SNI, Penggunaan produk industri
hijau, spesifikasi teknis rinci.
7. Spesifikasi teknis disusun terlalu tinggi (over specification) tidak sesuai
dengan kebutuhan pengguna.
8. RUP tidak diumumkan secara terbuka pada awal tahun anggaran, tetapi
dilakukan dalam jangka dekat sebelum dilakukan persiapan pengadaan
(tidak berlaku bila ada revisi RUP).
9. Rencana

pengadaan

tidak

disusun

secara

sistematik

terhadap

apa

(spesifikasi dan kualitas), kapan (jadwal, waktu diterima), bagaimana
(sumber, sistem), berapa (kuantitas) dan biaya.
Langkah Kerja Reviu
Tujuan penugasan reviu adalah untuk mendapatkan hasil reviu yang
berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif. Untuk memastikan tujuan penugasan
reviu dapat tercapai perlu disusun langkah kerja yang akan menjadi panduan
(guidance) bagi tim reviu dalam melaksanakan penugasan reviunya. Langkah
kerja reviu disusun setelah tim reviu memperoleh pemahaman yang cukup
tentang tujuan reviu.
Langkah Kerja reviu merupakan rancangan prosedur dan teknik yang disusun
secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh tim reviu dalam penugasan
reviu untuk mencapai tujuan reviu. Langkah kerja reviu disusun dengan
mempertimbangkan jumlah tim, anggaran waktu (time budget) dan biaya (cost
budget) dalam melaksanakan penugasan reviu agar tujuan reviu tercapai.
Langkah kerja reviu digunakan sebagai media dalam membuat simpulan hasil
reviu melalui prosedur reviu yang telah dilaksanakan secara sistematis.
Langkah kerja dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan reviu. Berikut contoh
template langkah kerja reviu atas perencanaan pengadaan barang/jasa.
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LANGKAH KERJA
Reviu atas Proses Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Nama Satker/OPD/Unit Kerja
: ...........................................................
Nama Kegiatan PBJ
: ...........................................................
No
A

1
2

3
4
5

6

7

Uraian
Ketentuan Umum
Tujuan: Meyakini bahwa identitas PA
dan KPA telah sesuai dengan SK
pengangkatan apabila penetapan dan
pengumuman
RUP
tidak
dilaksanakan oleh PA.
Dapatkan SK Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).
Lakukan pengujian Identitas KPA
yang ditunjuk telah sesuai dengan SK
Pengangkatannya.
Tujuan: Meyakini bahwa struktur
organisasi pengadaan telah sesuai
dengan ketentuan.
Dapatkan
struktur
organisasi
pengadaan.
Dapatkan informasi bahwa pelaksana
pengadaan
Lakukan
pengujian
apakah
pelaksana pengadaan telah sesuai
dengan
struktur
organisasi
pengadaan yang telah ditetapkan oleh
PA.
Dapatkan dokumen terkait dengan
kebijakan
pengorganisasian
pengadaan selain struktur organisasi
(apabila ada).
Buat simpulan sementara.

B

Penyusunan perencanaan pengadaan
Tujuan:
 Meyakini
bahwa
identifikasi
kebutuhan pengadaan barang/jasa
telah berdasarkan pada rencana
kerja
Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah.
 Meyakini
bahwa
PPK
telah
menyusun Perencanaan Pengadaan
sesuai kebutuhan Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah untuk
tahun
anggaran
berikutnya
sebelum
berakhirnya
tahun
anggaran berjalan.

1

Dapatkan dokumen usulan/rencana
pengadaan
barang/jasa
tahun
berjalan
Dapatkan informasi bahwa PPK telah
menyusun Perencanaan PBJ sesuai
kebutuhan Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah untuk tahun
anggaran
berikutnya
sebelum

2

Dilaksanakan
Tanggal Paraf
oleh
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3

4

5

6

berakhirnya
tahun
anggaran
berjalan.
Dapatkan informasi bahwa PA/PKA
telah menetapkan perencanaan PBJ
dan telah melaksanakan konsolidasi
pengadaan
barang/Jasa
(bila
diperlukan).
Dapatkan
informasi
bahwa
Perencanaan
Pengadaan
yang
dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) telah dilakukan bersamaan
dengan proses penyusunan RKA K/L
setelah penetapan Pagu Indikatif.
Dapatkan
informasi
bahwa
perencanaan
pengadaan
yang
dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan, dan Belanja Daerah
(APBD) dilakukan bersamaan dengan
proses penyusunan RKA Perangkat
Daerah setelah nota kesepakatan
Kebijakan
Umum
APBD
serta
Prioritas
dan
Plafon
Anggaran
Sementara (KUA-PPAS).
Buat simpulan sementara.

C

Identifikasi Kebutuhan
Tujuan:
Meyakini bahwa kegiatan dan output
yang tercantum dalam RKA telah
sesuai dengan hasil identifikasi
kebutuhan riil barang/jasa.

1

Dapatkan dokumen hasil identifikasi
kebutuhan riil barang/jasa
Dapatkan
informasi
bahwa
identifikasi kebutuhan barang/jasa
telah dilakukan berdasarkan rencana
kegiatan yang ada di dalam Rencana
Kerja
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah.
Dapatkan
informasi
bahwa
identifikasi kebutuhan barang/jasa
tahun anggaran berjalan telah
dilakukan pada tahun anggaran
sebelumnya.
Dapatkan
informasi
bahwa
identifikasi kebutuhan dalam proses
Perencanaan Pengadaan dilakukan
sebelum
penetapan
pagu
indikatif/Nota Kesepakatan KUAPPAS untuk pengadaan yang sudah
teridentifikasi
dalam
Rencana
Strategis (RENSTRA) Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah.
Dapatkan
informasi
bahwa
identifikasi kebutuhan barang/jasa
dilakukan dengan memperhatikan:

2

3

4

5
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1
2
3

4
5

6

a. Prinsip efisien dan efektif dalam
Pengadaan Barang/Jasa;
b. Aspek pengadaan berkelanjutan;
c. Penilaian prioritas kebutuhan;
d. Barang/jasa
pada
katalog
elektronik;
e. Konsolidasi Pengadaan Barang/
Jasa; dan/atau
f. Barang/jasa
yang
telah
tersedia/dimiliki/dikuasai.
Tujuan:
 Meyakini bahwa kegiatan yang
tercantum dalam RKA-K/L/I telah
sesuai dengan sasaran program
dalam RKP dengan memperhatikan
prioritas pembangunan nasional
dan pagu indikatif.
 Meyakini bahwa kegiatan yang
tercantum dalam RKA pemda telah
sesuai dengan target kinerja dalam
RKPD
dengan
memperhatikan
prioritas pembangunan daerah dan
kemampuan keuangan daerah.
Dapatkan
dokumen
RKP/RKPD
tahun berjalan.
Dapatkan dokumen RKA K/L/PD.
Lakukan
pengujian
dengan
membandingkan
kegiatan
yang
tercantum dalam RKA K/L/D/PD
dengan RKP/RKPD.
Dapatkan
informasi
terkait
kebutuhan barang/jasa menunjang
tugas dan fungsi organisasi.
Dapatkan
informasi
bahwa
identifikasi pasokan (supply) Barang
telah
dilakukan
dengan
memperhatikan beberapa hal, terdiri
atas:
a. kemudahan mendapatkan Barang
di pasaran Indonesia dengan
jumlah
yang
cukup
untuk
memenuhi kebutuhan;
b. tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN);
c. jumlah produsen dan/atau jumlah
Pelaku Usaha; dan/atau
barang
yang
diperlukan
merupakan produk dalam negeri
atau Barang impor, pabrikan atau
dapat
dilakukan
dengan
tangan/manual atau merupakan
produk kerajinan tangan.
Dapatkan
informasi
bahwa
identifikasi kebutuhan barang telah
dilakukan dengan memperhatikan
beberapa hal, terdiri atas:
a. menentukan kesesuaian barang
menurut jenis, fungsi/kegunaan,
ukuran/kapasitas serta jumlah
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7
8

9

masing-masing
barang
yang
diperlukan;
b. menilai status kelayakan barang
yang
ada,
apabila
akan
digunakan/dimanfaatkan/
difungsikan layak secara ekonomi
dan keamanan;
c. mengetahui riwayat kebutuhan
barang meliputi waktu saat
pengiriman barang dan saat serah
terima Barang, agar dapat segera
digunakan;
d. pihak yang memerlukan (sebagai
pengelola/pengguna
barang);
dan/atau
e. persyaratan lain seperti namun
tidak
terbatas
pada:
cara
pengangkutan
barang,
penimbunan/penyimpanan,
pengoperasian/penggunaan,
pemeliharaan dan pelatihan.
Identifikasi Kebutuhan pekerjaan
Konstruksi
Dapatkan dokumen hasil identifikasi
kebutuhan pekerjaan konstruksi
Dapatkan
informasi
bahwa
identifikasi kebutuhan Pekerjaan
Konstruksi
dilakukan
dengan
memperhatikan beberapa hal, terdiri
atas:
a. menentukan
Pekerjaan
Konstruksi berdasarkan jenis,
fungsi/kegunaan, target/sasaran
yang akan dicapai;
b. pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi dapat dilaksanakan
oleh Usaha Kecil;
c. waktu penyelesaian Pekerjaan
Konstruksi, sehingga dapat segera
dimanfaatkan
sesuai
dengan
rencana;
d. penggunaan
barang/material
berasal dari dalam negeri atau
luar negeri;
e. persentase
bagian/komponen
dalam
negeri
terhadap
keseluruhan pekerjaan;
f. studi
kelayakan
Pekerjaan
Konstruksi dilaksanakan sebelum
pelaksanaan desain;
g. dalam
Pekerjaan
Konstruksi,
persiapan desain dilakukan paling
lambat 1 (satu) tahun anggaran
sebelum pelaksanaan;
Identifikasi
kebutuhan
Jasa
Konsultansi
Dapatkan dokumen hasil identifikasi
kebutuhan
pekerjaan
Jasa
Konsultansi
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10 Dapatkan

informasi
bahwa
identifikasi
kebutuhan
Jasa
Konsultansi
yang
diperlukan
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah,
dilakukan
dengan
memperhatikan
beberapa
hal,
meliputi:
a. identifikasi untuk mengetahui:
1. jenis Jasa Konsultansi yang
dibutuhkan;
2. fungsi
dan
manfaat
dari
pengadaan Jasa Konsultansi;
3. target yang ditetapkan;
4. pihak yang akan menggunakan
Jasa Konsultansi tersebut;
5. waktu pelaksanaan pekerjaan;
dan
6. ketersediaan Pelaku Usaha yang
sesuai;
b. Jika,
desain
konstruksi
dilaksanakan pada tahun anggaran
yang sama dengan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi dan jenis
kontraknya yaitu kontrak tahun
tunggal maka:
1. desain konstruksi yang akan
diadakan bersifat standar, risiko
kecil, tidak memerlukan waktu
yang lama untuk menyelesaikan
pekerjaan,
dan
tidak
memerlukan penelitian yang
mendalam melalui laboratorium
yang
diindikasikan
akan
membutuhkan waktu lama; atau
2. desain konstruksi yang akan
dilaksanakan bersifat mendesak
dan biaya untuk melaksanakan
desain
konstruksi
sudah
dialokasikan dengan cukup;
11 Dapatkan informasi bahwa dalam hal
Jasa Konsultansi yang diperlukan
adalah jasa pengawasan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi maka yang
perlu diketahui yaitu:
1. waktu
Pekerjaan
Konstruksi
tersebut dimulai;
2. waktu penyelesaian Pekerjaan
Konstruksi; dan
3. jumlah tenaga ahli pengawasan
sesuai bidang keahlian masingmasing yang diperlukan.
Identifikasi kebutuhan Jasa Lainnya
12 Dapatkan dokumen hasil identifikasi
kebutuhan pekerjaan Jasa Lainnya
informasi
bahwa
13 Dapatkan
identifikasi kebutuhan Jasa Lainnya
yang
diperlukan
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah,
dilakukan
dengan
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memperhatikan beberapa hal, terdiri
atas:
a. jenis kebutuhan Jasa Lainnya,
dalam
kaitannya
untuk
menentukan jumlah tenaga kerja
dan/atau tenaga terampil yang
diperlukan, sesuai dengan bidang
dan
pengalamannya
masingmasing;
b. fungsi dan manfaat dari Jasa
Lainnya yang dibutuhkan target
yang diharapkan;
c. waktu pelaksanaan pekerjaan
Jasa Lainnya;
d. dalam hal Jasa Lainnya yang
dibutuhkan
adalah
untuk
memenuhi
kebutuhan
guna
menunjang kegiatan yang bersifat
rutin pada setiap tahun anggaran
maka dapat ditetapkan sebagai
kebutuhan prioritas yang harus
diadakan pada setiap tahun
anggaran; dan/atau
e. dalam hal kebutuhan yang bersifat
rutin dan diindikasikan tidak ada
peningkatan terhadap target dan
sasaran
yang
diperlukan
(jumlah/volume/ kapasitas dan
waktu pengadaan) maka dapat
ditetapkan besarnya kebutuhan
adalah sama dengan kebutuhan
pada tahun sebelumnya.
Identifikasi
kebutuhan
pekerjaan
terintegrasi
14 Dapatkan dokumen hasil identifikasi
kebutuhan
pekerjaan
Jasa
Konsultansi.
informasi
bahwa
15 Dapatkan
identifikasi kebutuhan pekerjaan
terintegrasi
dilakukan
dengan
memperhatikan beberapa hal, terdiri
atas:
a. menentukan jenis pengadaan yang
akan
dilaksanakan
melalui
pekerjaan terintegrasi;
b. menentukan
pekerjaan
terintegrasi berdasarkan jenis,
fungsi/manfaat,
target/sasaran
yang akan dicapai;
c. waktu penyelesaian pekerjaan
terintegrasi, sehingga dapat segera
dimanfaatkan
sesuai
dengan
rencana;
d. penggunaan
barang/material
berasal dari dalam negeri atau luar
negeri; dan/atau
e. persentase
bagian/komponen
dalam
negeri
terhadap
keseluruhan pekerjaan.
16 Buat simpulan sementara.
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D

1
2

3

4
E

1

2

3

4

Penetapan Barang/Jasa
Tujuan:
Meyakini bahwa rencana pengadaan
barang yang telah dituangkan ke
dalam
dokumen
penetapan
barang/jasa
sesuai
dengan
identifikasi kebutuhan barang/jasa
Dapatkan
dokumen
penetapan
barang/jasa.
Lakukan
pengujian
untuk
mengetahui keselarasan penetapan
barang/jasa telah sesuai dengan
kebutuhan
dengan
cara
membandingkan
dokumen
identifikasi kebutuhan barang/jasa
dengan
dokumen
identifikasi
kebutuhan barang/jasa.
Dapatkan informasi bahwa dalam
penetapan
barang/jasa
telah
dilakukan dengan memperhatikan
kodefikasi barang/jasa sesuai dengan
kodefikasi yang diatur oleh peraturan
perundangundangan.
Buat simpulan sementara.
Cara Pengadaan Barang/Jasa
Tujuan:
Meyakini bahwa cara pengadaan
barang/jasa telah ditentukan sejak
perencanaan
dan
telah
mempertimbangkan sumber daya
yang
dimiliki
Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah.
Dapatkan informasi bahwa cara
pengadaan yang dipilih telah sesuai
dengan kriteria barang/jasa yang
diadakan.
Dapatkan dokumen:
a. spesifikasi teknis/KAK;
b. perkiraan
biaya/Rencana
Anggaran Biaya (RAB);
c. daftar
pemaketan
Pengadaan
Barang/Jasa;
d. hasil
konsolidasi
Pengadaan
Barang/Jasa; dan
e. perhitungan biaya pendukung.
Dapatkan
informasi
bahwa
spesifikasi teknis/KAK telah dibuat
berdasarkan kebutuhan barang/jasa
dari
Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah masing-masing.
Dapatkan
informasi
bahwa
spesifikasi teknis/KAK telah disusun
dengan memperhatikan:
a. menggunakan
produk
dalam
negeri, sepanjang tersedia dan
tercukupi;
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5

6

7

b. menggunakan
produk
bersertifikat
SNI,
sepanjang
tersedia dan tercukupi;
c. memaksimalkan
penggunaan
produk industri hijau;
d. aspek pengadaan berkelanjutan;
dan
e. tidak
mengarah
kepada
merek/produk tertentu kecuali
untuk
pengadaan
komponen
barang/jasa, suku cadang, bagian
dari 1 (satu) sistem yang sudah
ada, barang/jasa dalam katalog
elektronik,
atau
barang/jasa
melalui Tender Cepat.
Lakukan pengujian tentang isi
informasi dalam Spesifikasi Teknis
paling sedikit berisi:
a. Spesifikasi Mutu/kualitas;
b. Spesifikasi jumlah;
c. Spesifikasi waktu; dan
d. Spesifikasi pelayanan.
Lakukan pengujian tentang isi
informasi
KAK
Penyedia
Jasa
Konsultansi paling sedikit berisi:
a. uraian pekerjaan yang akan
dilaksanakan,
meliputi:
latar
belakang, maksud dan tujuan,
lokasi pekerjaan, dan produk yang
dihasilkan (output);
b. waktu
pelaksanaan
yang
diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan dengan memperhatikan
batas
akhir
efektif
tahun
anggaran;
c. spesifikasi
teknis
Jasa
Konsultansi yang akan diadakan,
mencakup kompetensi tenaga ahli
yang dibutuhkan dan untuk
badan usaha termasuk juga
kompetensi badan usaha penyedia
Jasa Konsultansi; dan
d. sumber pendanaan dan besarnya
total perkiraan biaya pekerjaan.
Dapatkan
informasi
bahwa
pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
telah dilakukan dengan berorientasi
pada:
a. keluaran atau hasil yang mengacu
pada kinerja dan kebutuhan
Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah;
b. volume barang/jasa berdasarkan
kebutuhan
dan
ketersediaan
barang/jasa
di
Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah serta
kemampuan dari Pelaku Usaha;
c. ketersediaan
barang/jasa
di
pasar;
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d. kemampuan pelaku usaha dalam
memenuhi spesifikasi teknis/KAK
yang
dibutuhkan
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah; dan/atau
e. ketersediaan
anggaran
pada
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah.
Dapatkan
informasi bahwa dalam
8
melakukan pemaketan Pengadaan
Barang/Jasa, tidak melakukan halhal yang dilarang, yaitu:
a. menyatukan atau memusatkan
beberapa paket pengadaan yang
tersebar di beberapa lokasi/
daerah
yang
memiliki
sifat
pekerjaan sama dan tingkat
efisiensi baik dari sisi waktu
dan/atau
biaya
seharusnya
dilakukan di beberapa lokasi/
daerah masing-masing sesuai
dengan hasil kajian/telaah;
b. menyatukan
beberapa
paket
pengadaan yang menurut sifat dan
jenis
pekerjaannya
harus
dipisahkan untuk mendapatkan
penyedia yang sesuai;
c. menyatukan
beberapa
paket
pengadaan yang besaran nilainya
seharusnya dilakukan oleh Usaha
Kecil; dan/atau
d. memecah Pengadaan Barang/
Jasa menjadi beberapa paket
dengan
maksud
menghindari
Tender/Seleksi.
Dapatkan
informasi
bahwa
9
Konsolidasi telah dilakukan sesuai
dengan kewenangan masing-masing
pihak
dalam
perencanaan
pengadaan,
serta
telah
memperhatikan
kebijakan
pemaketan.
10 Buat simpulan sementara

F
1

2

Jadwal
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Dapatkan
dokumen
Jadwal
Pengadaan
Barang/Jasa
yang
ditetapkan
pada
Perencanaan
Pengadaan telah terdiri atas:
a. rencana
Jadwal
persiapan
pengadaan; dan
b. rencana
Jadwal
pelaksanaan
pengadaan.
Lakukan pengujian terhadap rencana
jadwal
persiapan
Pengadaan
Barang/Jasa terdiri atas:

-518-

3

4

5
G

1
2
3
4

5

6

a. jadwal
persiapan
Pengadaan
Barang/Jasa yang dilakukan oleh
PPK; dan
b. jadwal persiapan pemilihan yang
dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
Lakukan pengujian terhadap rencana
jadwal pelaksanaan Pengadaan yang
meliputi:
a. pelaksanaan pemilihan Penyedia;
b. pelaksanaan kontrak; dan
c. serah terima hasil pekerjaan.
Dapatkan informasi bahwa dalam
menyusun dan menetapkan rencana
jadwal Pengadaan Barang/Jasa telah
mempertimbangkan
hal
sebagai
berikut:
a. jenis/karakteristik
dari
barang/jasa yang dibutuhkan;
b. metode dan waktu pengiriman
barang/jasa;
c. waktu pemanfaatan barang/jasa
di masing-masing Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah;
d. metode pemilihan yang dilakukan;
e. jangka waktu proses pemilihan
penyedia; dan/atau
f. ketersediaan
barang/jasa
di
pasar.
Buat Simpulan Sementara
Anggaran Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Tujuan:
Meyakini
bahwa
Anggaran
Kementerian/Lembaga/
Perangkat
Daerah
mencukupi
untuk
melaksanakan
PBJ yang
telah
direncanakan,
meliputi
biaya
barang/jasa yang dibutuhkan dan
biaya pendukungnya.
Dapatkan dokumen RKA K/L atau
RKA Pemerintah Daerah
Dapatkan
dokumen
Spesifikasi
teknis/KAK
Dapatkan dokumen penganggaran
pengadaan barang/jasa.
Dapatkan informasi bahwa Anggaran
Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. biaya
barang/jasa
yang
dibutuhkan; dan
b. biaya pendukung.
Dapatkan
informasi
untuk
memastikan
bahwa
Biaya
barang/jasa meliputi biaya yang
termasuk
pada
komponen
sebagaimana
terdapat
pada
spesifikasi teknis/KAK.
Dapatkan
informasi
untuk
memastikan bahwa Biaya pendukung
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7

8
H
1
2

3

4

5

6
I

dapat meliputi namun tidak terbatas
pada:
a. biaya pelatihan;
b. biaya instalasi dan testing;
c. biaya administrasi; dan/atau
d. biaya lainnya.
Lakukan
pengujian
untuk
memastikan
bahwa
biaya
administrasi
dialokasikan
untuk
kegiatan
pengadaan
ditahun
anggaran berjalan
Buat simpulan sementara.
Rencana
Umum
Pengadaan
Barang/Jasa (RUP).
Dapatkan dokumen RUP yang telah
ditandatangani oleh PPK.
Dapatkan informasi untuk meyakini
bahwa
Pengumuman
RUP
Kementerian/Lembaga
dilakukan
setelah penetapan alokasi anggaran.
Dapatkan informasi untuk meyakini
bahwa Pengumuman RUP Perangkat
Daerah dilakukan setelah rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD
disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Pastikan pengumuman RUP telah
dilakukan melalui aplikasi SIRUP dan
ditambahkan
dalam
situs
web
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah, papan pengumuman resmi
untuk masyarakat, surat kabar,
dan/atau media lainnya.
Dapatkan informasi dan lakukan
pengujian
dalam
hal
terdapat
perubahan/revisi paket pengadaan
atau Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA)/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), RUP
telah diumumkan kembali.
Buat simpulan Sementara.
Buat simpulan hasil reviu atas
perencanaan pengadaan barang/jasa
dan saran
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Lampiran IV.2
BUKU II
SUPLEMEN PEDOMAN REVIU ATAS PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
REVIU ATAS PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
Reviu atas persiapan pengadaan barang/jasa merupakan penelaahan ulang
bukti-bukti pada tahapan persiapan pengadaan barang/jasa untuk meyakini
bahwa

kegiatan

tersebut

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,

standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Tujuan
Untuk memberikan keyakinan sedang (moderat) bahwa persiapan pengadaan
barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,
atau norma yang telah ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan
1. Pelaksanaan reviu dapat dilakukan setelah proses pada tahapan persiapan
pengadaan telah selesai atau setelah seluruh tahapan pengadaan barang/jasa
telah selesai dilaksanakan; dan
2. Reviu dapat dilaksanakan setelah ada output/dokumen dari proses persiapan
pengadaan barang/jasa.
Reviu pada tahapan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia,
meliputi:
a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;
b. penetapan spesifikasi teknis/KAK;
c. penyusunan dan penetapan HPS; dan
d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak.
Secara ringkas, persiapan Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan dalam bagan alur
berikut:

Gambar 1 Bagan Alur Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
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Tahapan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
No.
A.

Proses
Persiapan
Pengadaan
Organisasi
Barang/Jasa
Pengadaan
(pelaku
pengadaan
barang/jasa)

Output
SK organisasi
pengadaan
barang/jasa

Tujuan Prosedur reviu
Menilai ketepatan struktur,
personil dan tidak terjadi
perangkapan
tugas dalam
organisasi
pengadaan
barang/jasa.

B

Reviu
dan - Berita
Acara
reviu/laporan
penetapan
reviu/catatan
spesifikasi
hasil
reviu
teknis/KAK
spesifikasi
teknis/KAK.
- Dokumen
Spesifikasi
Teknis/KAK.

Untuk memastikan bahwa
spesifikasi/KAK pada saat
penyusunan anggaran belanja
atau perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa telah dilakukan
reviu oleh PPK dan sesuai
dengan
kebutuhan
barang/jasa dan ketersedian
anggaran belanja sesuai hasil
persetujuan.

C

Penyusunan dan Dokumen HPS
Penetapan HPS

Untuk meyakinkan bahwa HPS
disusun
sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku.
Untuk menilai kewajaran harga
penawaran
dan/atau
kewajaran harga satuan, dasar
untuk
menetapkan
batas
tertinggi penawaran yang sah
dalam
pengadaan
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya; dan

D

Penyusunan dan Dokumen
rancangan
Penetapan
kontrak
Rancangan
Kontrak

Untuk
meyakini
bahwa
digunakan
sebagai
dasar
perhitungan
besaran
nilai
jaminan
pelaksanaan
bagi
penawaran yang nilainya lebih
rendah 80% (delapan puluh
persen) dari nilai HPS.
Meyakini bahwa rancangan
kontrak
telah
digunakan
sebagai pedoman bagi Pokja
Pemilihan
dalam
proses
pemilihan dan pedoman bagi
Penyedia dalam menyusun
penawaran dan rancangan
kontrak telah disusun serta
ditetapkan
sesuai
dengan
ketentuan.

Titik Kritis
Pada tahapan persiapan pengadaan barang/jasa terdapat titik-titik kritis yang
sering ditemukan, antara lain sebagai berikut:
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1. Dalam Penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan, nilai HPS digelembungkan
(mark-up) dan nilai HPS diatur oleh pelaku usaha.
2. Sumber nilai HPS di tutup-tutupi.
3. Penentuan estimasi harga pada HPS tidak sesuai aturan (standar keluaran)
4. Menetapkan syarat penyedia yang sudah diarahkan kepada penyedia
tertentu.
Langkah Kerja Reviu
Tujuan penugasan reviu adalah untuk mendapatkan hasil reviu yang
berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif. Untuk memastikan tujuan penugasan
reviu dapat tercapai perlu disusun langkah kerja yang akan menjadi panduan
(guidance) bagi tim reviu dalam melaksanakan penugasan reviunya. Langkah
kerja reviu disusun setelah tim reviu memperoleh pemahaman yang cukup
tentang tujuan reviu.
Langkah Kerja reviu merupakan rancangan prosedur dan teknik yang disusun
secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh tim reviu dalam penugasan
reviu untuk mencapai tujuan reviu. Langkah kerja reviu disusun dengan
mempertimbangkan jumlah tim, anggaran waktu (time budget) dan biaya (cost
budget) dalam melaksanakan penugasan reviu agar tujuan reviu tercapai.
Langkah kerja reviu digunakan sebagai media dalam membuat simpulan hasil
reviu melalui prosedur reviu yang telah dilaksanakan secara sistematis.
Langkah kerja dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan reviu. Berikut contoh
template langkah kerja reviu atas persiapan pengadaan barang/jasa.
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LANGKAH KERJA
Reviu atas Proses Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa
Nama Satker/OPD/Unit Kerja : ...........................................................
Nama Kegiatan PBJ
: ...........................................................
No

Uraian

A

Organisasi Pengadaan
Tujuan:
Menilai ketepatan struktur, personil
dan tidak terjadi perangkapan tugas
dalam
organisasi
pengadaan
barang/jasa.
Dapatkan surat keputusan mengenai
organisasi Pengadaan Barang/Jasa
untuk Pengadaan melalui Penyedia
Barang/Jasa terdiri atas:
- PA (Pengguna Anggaran)
- KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- Pejabat Pengadaan
- Pokja Pemilihan
- Agen Pengadaan
- PjPHP/PPHP
Dapatkan informasi bahwa Anggota
Kelompok Kerja Pemilihan berjumlah
gasal (paling kurang terdiri dari 3 (tiga)
orang).
Dapatkan informasi bahwa PPK dan
Anggota Kelompok Kerja Pemilihan
memiliki
Sertifikat
Keahlian
Pengadaan
Barang/Jasa
sesuai
dengan
kompetensi
yang
dipersyaratkan.
Dapatkan informasi bahwa PPK
berpendidikan paling kurang Sarjana
Strata Satu.
Dapatkan informasi bahwa PPK
memiliki
pengalaman
di
bidang
pengadaan yang dilakukan.
Dapatkan informasi bahwa PPK
memiliki pengalaman paling kurang 2
(dua) tahun terlibat secara aktif dalam
kegiatan yang berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa.
Dapatkan informasi bahwa Anggota
Pokja Pemilihan dan PPHP berasal dari
pegawai.
Dapatkan
informasi
bahwa
PjPHP/PPHP
memiliki
kualifikasi
teknis yang ditentukan.
Dapatkan
informasi
bahwa
PjPHP/PPHP memahami spesifikasi
teknis barang/konstruksi di bidang
pengadaan yang dilakukan.
Dapatkan
informasi
bahwa
PjPHP/PPHP memahami prosedur
serah terima pengadaan barang/jasa.

1

2

3

4
5
6

7
8
9

10

Dilaksana
kan oleh

Tanggal

Paraf
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11

12

13
14

15

16
17
18
19

21
22
B

1
2
3

Dapatkan informasi bahwa diantara
personil dalam organisasi pengadaan
tidak memiliki hubungan keluarga
sederajat dan semenda.
Dapatkan informasi bahwa Anggota
Kelompok Kerja Pokja Pemilihan tidak
mempunyai
hubungan
keluarga
dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/
Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
Dapatkan informasi bahwa Personil
yang terlibat dalam pengadaan telah
menandatangani Pakta integritas.
Dapatkan informasi bahwa Personil
yang terlibat dalam pengadaan tidak
pernah menjadi terpidana/dituntut
dalam kasus berindikasi KKN.
Dapatkan informasi bahwa Personil
yang terlibat dalam pengadaan tidak
pernah
terlibat
dalam
penyalahgunaan kewenangan.
Dapatkan informasi bahwa PPK tidak
menjabat
sebagai
pengelola
keuangan.
Dapatkan informasi bahwa Anggota
Pokja Pemilihan tidak menjabat
sebagai PPK.
Dapatkan informasi bahwa Anggota
Pokja Pemilihan tidak menjabat
sebagai pengelola keuangan.
Dapatkan informasi bahwa Anggota
Pokja Pemilihan tidak menjabat
sebagai APIP, terkecuali menjadi 20
anggota Pokja Pemilihan
untuk
Pengadaan
Barang/Jasa
yang
dibutuhkan instansinya.
Dapatkan
informasi
bahwa
PjPHP/PPHP tidak menjabat sebagai
pengelola keuangan.
Buat simpulan sementara hasil reviu.
Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK
Tujuan:
Untuk
memastikan
bahwa
spesifikasi/KAK
pada
saat
penyusunan anggaran belanja atau
perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
telah dilakukan reviu oleh PPK dan
sesuai dengan kebutuhan barang/jasa
dan ketersedian anggaran belanja
sesuai hasil persetujuan.
Dapatkan Berita Acara reviu/laporan
reviu/catatan hasil reviu spesifikasi
teknis/KAK.
Dapatkan
Dokumen
Spesifikasi
Teknis/KAK.
Dapatkan informasi bahwa PPK telah
melakukan
reviu
spesifikasi
teknis/KAK yang telah disusun pada
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4

5

6

7

8

tahap
perencanaan
Pengadaan
Barang/Jasa.
Dapatkan informasi bahwa Reviu
Spesifikasi
Teknis/KAK
telah
dilakukan
berdasarkan
data/informasi pasar terkini untuk
mengetahui ketersediaan, harga dan
alternatif
barang/jasa
sejenis,
ketersediaan
barang/jasa
yang
memiliki Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN), memenuhi Standar
Nasional
Indonesia
(SNI),
dan
memenuhi
kriteria
produk
berkelanjutan.
Dapatkan informasi bahwa dalam hal
barang/jasa yang dibutuhkan tidak
tersedia
di
pasar
maka
PPK
mengusulkan alternatif spesifikasi
teknis/KAK
untuk
mendapatkan
persetujuan PA/KPA.
Dapatkan informasi bahwa secara
umum pengkajian ulang spesifikasi
teknis/KAK untuk seluruh jenis
pengadaan,
dilakukan
untuk
memastikan:
- kejelasan uraian kegiatan yang
akan dilaksanakan.
- kejelasan jenis, isi dan jumlah
laporan yang harus dibuat.
- kejelasan waktu pelaksanaan yang
diperlukan
dengan
memperhatikan batas akhir tahun
anggaran/batas
akhir
efektif
tahun anggaran.
- kejelasan besarnya total perkiraan
biaya pekerjaan dan sumber
pendanaan.
Dapatkan informasi bahwa secara
khusus pengkajian ulang spesifikasi
teknis/KAK untuk pengadaan barang,
dilakukan untuk memastikan:
- kejelasan
spesifikasi
teknis
barang.
- Jadwal
waktu
pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan.
- Pencantuman syarat-syarat bahan
yang
dipergunakan
dalam
pelaksanaan pekerjaan.
- pencantuman
syarat-syarat
pengujian bahan dan hasil produk
- pencantuman
kriteria
kinerja
produk yang diinginkan.
- gambar-gambar brosur barang.
Dapatkan informasi bahwa secara
khusus pengkajian ulang spesifikasi
teknis/KAK
untuk
pekerjaan
konstruksi,
dilakukan
untuk
memastikan:
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kejelasan
spesifikasi
teknis
pekerjaan.
- jadwal
waktu
pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan.
- pencantuman
macam,
jenis,
kapasitas dan jumlah peralatan
utama minimal yang diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan.
- kejelasan persyaratan penyedia
dan/atau kualifikasi tenaga ahli
serta jumlah personil inti yang
dipekerjakan yang tidak mengarah
pada penyedia tertentu, kecuali
untuk pekerjaan yang bersifat
rahasia.
- pencantuman syarat-syarat bahan
yang
dipergunakan
dalam
pelaksanaan pekerjaan.
- pencantuman
syarat-syarat
pengujian bahan dan hasil produk.
- gambar-gambar
kerja
harus
lengkap dan jelas.
- pencantuman
kriteria
kinerja
produk yang diinginkan.
- pencantuman
tata
cara
pengukuran.
- kejelasan
analisa
kebutuhan
tenaga ahli (hubungan antara
ruang lingkup, keluaran yang
diinginkan, kualifikasi dan jumlah
tenaga ahli, jenis dan jumlah
laporan, serta jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan).
Dapatkan informasi bahwa secara
khusus pengkajian ulang spesifikasi
teknis/KAK untuk jasa konsultasi
(badan
usaha dan
perorangan),
dilakukan untuk memastikan:
- kejelasan persyaratan penyedia
dan kualifikasi tenaga ahli serta
jumlah personil inti agar tidak
mengarah
kepada
individu
tertentu. (kecuali untuk pekerjaan
yang bersifat rahasia (untuk jasa
konsultasi perorangan).
- kejelasan
analisa
kebutuhan
tenaga ahli (hubungan antara
ruang lingkup, keluaran yang
diinginkan, kualifikasi dan jumlah
tenaga ahli, jenis dan jumlah
laporan, serta jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan).
Dapatkan informasi bahwa secara
khusus pengkajian ulang spesifikasi
teknis/KAK untuk jasa lainnya,
dilakukan untuk memastikan:
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kejelasan
spesifikasi
teknis
pekerjaan.
- jadwal
waktu
pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan.
- pencantuman
macam,
jenis,
kapasitas, dan jumlah peralatan
utama minimal yang diperlukan
dalam pelaksanaan.
- kejelasan persyaratan penyedia
dan/atau kualifikasi tenaga ahli
serta jumlah personil inti yang
dipekerjakan yang tidak mengarah
pada penyedia tertentu, kecuali
untuk pekerjaan yang bersifat
rahasia.
- pencantuman syarat-syarat bahan
yang
dipergunakan
dalam
pelaksanaan pekerjaan.
- pencantuman
syarat-syarat
pengujian bahan dan hasil produk.
- gambar-gambar
kerja
harus
lengkap dan jelas.
- pencantuman
kriteria
kinerja
produk yang diinginkan.
- pencantuman
tata
cara
pengukuran.
- kejelasan
analisa
kebutuhan
tenaga ahli (hubungan antara
ruang lingkup, keluaran yang
diinginkan, kualifikasi dan jumlah
tenaga ahli, jenis dan jumlah
laporan, serta jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan).
Dapatkan informasi bahwa terdapat
persetujuan dari PA/KPA terhadap
barang/jasa yang dibutuhkan dan
yang akan dilakukan pengadaan.
Lakukan pengujian terkait apakah
PPK telah menetapkan spesifikasi
teknis/KAK yang telah disetujui oleh
PA/KPA berdasarkan hasil reviu.
Buat simpulan sementara hasil reviu.
Penyusunan dan Penetapan HPS
Tujuan:
 Untuk meyakinkan bahwa HPS
disusun sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
 Untuk menilai kewajaran harga
penawaran dan/atau kewajaran
harga
satuan,
dasar
untuk
menetapkan
batas
tertinggi
penawaran
yang
sah
dalam
pengadaan
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya; dan
 Untuk meyakini bahwa digunakan
sebagai dasar perhitungan besaran
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nilai jaminan pelaksanaan bagi
penawaran yang nilainya lebih
rendah 80% (delapan puluh persen)
dari nilai HPS.
Dapatkan dokumen HPS.
Dapatkan informasi bahwa HPS
Barang/Jasa ditetapkan oleh PPK.
Dapatkan informasi bahwa Engineer’s
estimate disusun oleh konsultan
perencana.
Dapatkan informasi bahwa spesifikasi
teknis sesuai dengan KAK/hasil
pengkajian RUP.
Dapatkan informasi bahwa HPS
ditetapkan paling lama 28 (dua puluh
delapan) hari kerja sebelum batas
akhir pemasukan penawaran untuk
pemilihan dengan pascakualifikasi
atau pemasukan dokumen kualifikasi
untuk
pemilihan
dengan
prakualifikasi.
Dapatkan informasi bahwa HPS
disusun
untuk
pengadaan
barang/jasa dengan pagu anggaran
diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).
Dapatkan informasi bahwa HPS
disusun tidak untuk pengadaan
barang/jasa dengan E-Purchasing dan
tender pekerjaan terintegrasi.
Dapatkan informasi bahwa HPS
dihitung
secara
keahlian
dan
menggunakan data/informasi yang
dapat dipertanggungjawabkan.
Dapatkan informasi bahwa survei
harga pasar dilakukan menjelang
dilaksanakannya pengadaan.
Dapatkan
informasi
bahwa
penyusunan HPS mempertimbangkan
data/informasi yang meliputi:
- harga pasar setempat yaitu harga
barang/jasa di lokasi barang/jasa
diproduksi/diserahkan/dilaksana
kan, menjelang dilaksanakannya
pemilihan Penyedia;
- informasi biaya/harga satuan
yang dipublikasikan secara resmi
oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerinta
h Daerah;
- informasi biaya/harga satuan
yang dipublikasikan secara resmi
oleh asosiasi.
- daftar
harga/biaya/tarif
barang/jasa setelah dikurangi
rabat/ potongan harga (apabila
ada)
yang
dikeluarkan
oleh
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pabrikan/distributor/agen/pelak
u usaha;
- inflasi tahun sebelumnya, suku
bunga pinjaman tahun berjalan
dan/atau kurs tengah Bank
Indonesia valuta asing terhadap
Rupiah;
- hasil perbandingan biaya/harga
satuan
barang/jasa
sejenis
dengan Kontrak yang pernah atau
sedang dilaksanakan;
- perkiraan
perhitungan
biaya/harga
satuan
yang
dilakukan
oleh
konsultan
perencana (engineer’s estimate).
- informasi biaya/harga satuan
barang/jasa di luar negeri untuk
tender/seleksi
internasional;
dan/atau
- informasi
lain
yang
dapat
dipertanggungjawabkan
(antara
lain
survey,
norma
index,
data/informasi dari BPS).
Lakukan pengujian dan dapatkan
informasi
bahwa
HPS
tidak
memperhitungkan biaya tak terduga,
biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan
(PPh)
Dapatkan informasi bahwa Total HPS
merupakan hasil perhitungan HPS
ditambah Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).
Dapatkan
informasi
bahwa
perhitungan HPS untuk barang telah
memperhitungkan komponen biaya
antara lain:
1) Harga barang;
2) Biaya pengiriman;
3) Keuntungan dan biaya overhead;
4) Biaya instalasi;
5) Suku cadang;
6) Biaya
operasional
dan
pemeliharaan; atau
7) Biaya pelatihan.
Dapatkan
informasi
bahwa
perhitungan HPS untuk Pekerjaan
Konstruksi
berdasarkan
hasil
perhitungan biaya harga satuan yang
dilakukan oleh konsultan perencana
(Engineer’s Estimate) berdasarkan
rancangan rinci (Detail Engineering
Design) yang berupa Gambar dan
Spesifikasi Teknis.
Dapatkan
informasi
bahwa
perhitungan HPS untuk Pekerjaan
Konstruksi telah memperhitungkan
keuntungan dan biaya overhead yang
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wajar untuk sebesar 15% (lima belas
persen).
Dapatkan
informasi
bahwa
perhitungan
HPS
untuk
Jasa
Konsultansi dapat menggunakan:
1) Metode Perhitungan berbasis Biaya
(cost-based rates) yang terdiri dari
Biaya
langsung
personel
(Remuneration) dan Biaya langsung
non personel (Direct Reimbursable
Cost).
2) Metode Perhitungan Berbasis Pasar
(market-based
rates)
yang
dilakukan dengan membandingkan
biaya
untuk
menghasilkan
keluaran pekerjaan/output dengan
tarif/harga yang berlaku di pasar.
Metode Perhitungan Berbasis Keahlian
(value-based rates) yang dilakukan
dengan menilai tarif berdasarkan
ruang lingkup keahlian/reputasi/hak
eksklusif yang disediakan/dimiliki
jasa konsultan tersebut.
Dapatkan
informasi
bahwa
Perhitungan HPS untuk Jasa Lainnya
harus memperhitungkan komponen
biaya sesuai dengan ruang lingkup
pekerjaan antara lain:
1) Upah Tenaga Kerja;
2) Penggunaan
Bahan/Material/Peralatan;
3) Keuntungan dan biaya overhead;
4) Transportasi; dan
5) Biaya lain berdasarkan jenis jasa
lainnya.
Dapatkan informasi bahwa PPK telah
mendokumentasikan data riwayat dan
informasi pendukung dalam rangka
penyusunan HPS.
Lakukan
pengujian
untuk
memastikan bahwa tidak terdapat
kesalahan
aritmatik
dalam
penghitungan.
Dapatkan informasi bahwa PPK telah
menetapkan
HPS
dengan
menandatangani
pada
lembar
persetujuan/penetapan.
Dapatkan informasi bahwa Dokumen
HPS yang sah telah ditandatangani
oleh PPK.
Lakukan pengujian dan dapatkan
informasi bahwa Nilai HPS paling
tinggi sama dengan nilai Pagu
Anggaran.
Buat simpulan hasil reviu
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Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak
Tujuan:
Meyakini bahwa rancangan kontrak
telah digunakan sebagai pedoman bagi
Pokja
Pemilihan
dalam
proses
pemilihan dan pedoman bagi Penyedia
dalam menyusun penawaran dan
rancangan kontrak telah disusun serta
ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan
dokumen
rancangan
kontrak.
Dapatkan informasi bahwa PPK telah
menyusun rancangan kontrak.
Lakukan
pengujian
substansi
rancangan kontrak minimal telah
memuat informasi berikut:
 Jenis Kontrak;
 Bentuk Kontrak;
 Naskah Perjanjian;
 Uang Muka;
 Jaminan Pengadaan;
 Sertifikat Garansi;
 Sertifikat/Dokumen dalam rangka
Pengadaan Barang Impor;
 Penyesuaian Harga;
 Syarat-Syarat
Umum
Kontrak
(SSUK); serta
 Syarat-Syarat
Khusus
Kontrak
(SSKK).
Dapatkan informasi bahwa PPK dalam
memilih jenis Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa
telah
mempertimbangkan antara lain:
 jenis barang/jasa,
 spesifikasi
 teknis/KAK,
 volume,
 lama waktu pekerjaan, dan/atau
 kesulitan dan risiko pekerjaan.
Dapatkan informasi bahwa PPK dalam
menetapkan bentuk Kontrak telah
memperhatikan nilai kontrak, jenis
barang/jasa,
metode
pemilihan
Penyedia dan/atau resiko pekerjaan
sesuai ketentuan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Lakukan pengujian dan dapatkan
informasi bahwa Persyaratan Surat
Keterangan Asal (Certificate of Origin)
dan
Sertifikat
Produksi
telah
dicantumkan
dalam
rancangan
kontrak.
Dapatkan informasi bahwa PPK dalam
menetapkan
rancangan
kontrak
dengan memperhatikan Spesifikasi
Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
yang telah ditetapkan sebelumnya.
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Dapatkan informasi bahwa penetapan
rancangan kontrak oleh PPK melalui
persetujuan/penetapan pada lembar
ringkasan rancangan kontrak.
Dapatkan informasi bahwa dokumen
persiapan
melalui
Penyedia
(Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan
rancangan
kontrak
yang
telah
ditetapkan) kemudian disampaikan
kepada
UKPBJ
atau
Pejabat
Pengadaan
sesuai
dengan
kewenangannya.
Dapatkan informasi bahwa Kontrak
Lumsum digunakan dalam hal ruang
lingkup, waktu pelaksanaan, dan
produk/keluaran
yang
dapat
didefinisikan dengan jelas.
Dapatkan
informasi
bahwa
Pembayaran dalam Kontrak Lumsum
telah dilakukan dengan harga pasti
dan tetap, sebesar/senilai dengan
harga yang dicantumkan dalam
Kontrak.
Pembayaran
telah
didasarkan pada produk/keluaran
seperti laporan kajian, gambar desain
atau
berdasarkan
hasil/tahapan
pekerjaan yang dilaksanakan.
Dapatkan informasi bahwa Kontrak
Harga Satuan digunakan dalam hal
ruang lingkup, kuantitas/ volume
tidak dapat ditetapkan secara tepat
yang
disebabkan
oleh
sifat/karakteristik,
kesulitan
dan
resiko pekerjaan.
Dapatkan informasi bahwa dalam
Kontrak Harga Satuan pembayaran
dilakukan berdasarkan harga satuan
yang tetap untuk masing-masing
volume
pekerjaan
dan
total
pembayaran (final price) tergantung
pada total kuantitas/ volume dari hasil
pekerjaan dan telah dituangkan dalam
setifikat hasil pengukuran (misal:
monthly certificate) yang digunakan
sebagai
dasar
dilakukannya
pembayaran.
Dapatkan informasi bahwa Kontrak
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
digunakan dalam hal terdapat bagian
pekerjaan yang dapat dikontrakkan
menggunakan Kontrak Lumsum dan
terdapat bagian pekerjaan yang
dikontrakkan menggunakan Kontrak
Harga Satuan.
Dapatkan informasi bahwa Kontrak
Terima Jadi (Turnkey) digunakan
dalam
hal
Kontrak
Pengadaan
Pekerjaan
Konstruksi
atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
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batas
waktu
tertentu
dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) jumlah harga pasti dan tetap
sampai seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan; dan
b) pembayaran
dapat
dilakukan
berdasarkan
termin
sesuai
kesepakatan dalam Kontrak.
Dapatkan informasi bahwa dalam
kontrak terima jadi, penyelesaian
pekerjaan dilakukan sampai dengan
siap
dioperasionalkan/difungsikan
sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
Dapatkan informasi bahwa Kontrak
Payung
pada
pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya digunakan
dalam hal pekerjaan yang akan
dilaksanakan secara berulang dengan
spesifikasi yang pasti namun volume
dan waktu pesanan belum dapat
ditentukan.
Dapatkan informasi bahwa Kontrak
Payung
pada
Jasa
Konsultansi
dimaksudkan
untuk
mengikat
Penyedia Jasa Konsultansi dalam
periode
waktu
tertentu
untuk
menyediakan jasa, yang waktunya
belum dapat ditentukan.
Dapatkan informasi bahwa Penyedia
Jasa Konsultansi yang diikat dengan
Kontrak Payung adalah Penyedia Jasa
Konsultansi
yang
telah
memenuhi/lulus persyaratan yang
ditetapkan.
Dapatkan informasi bahwa Kontrak
Waktu Penugasan merupakan Kontrak
Jasa Konsultansi untuk pekerjaan
yang ruang lingkupnya belum bisa
didefinisikan dengan rinci dan/atau
waktu
yang
dibutuhkan
untuk
menyelesaikan pekerjaan belum bisa
dipastikan.
Kontrak Waktu Penugasan telah
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Ruang
lingkup
dan
waktu
pelaksanaan
pekerjaan
belum
dapat ditetapkan;
b) Ruang
lingkup
belum
dapat
didefinisikan dengan jelas dan
mungkin
berubah
secara
substansial;
c) Nilai akhir kontrak tergantung
dengan lama waktu penugasan;
d) Pekerjaan yang ruang lingkupnya
kecil dan/atau jangka waktunya
pendek
dimana
kompensasi
cenderung berbasis harga per jam,
per hari, per minggu atau per bulan;
atau
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Dapatkan informasi bahwa dalam
Kontrak
Waktu
Penugasan
pembayaran telah dilakukan atas
biaya personel dan biaya non personel.
• Biaya
personel
dibayarkan
berdasarkan remunerasi yang pasti
dan tetap sesuai yang tercantum
dalam Kontrak untuk setiap satuan
waktu penugasan.
• Biaya nonpersonel dapat dibayarkan
secara lumsum, harga satuan,
dan/atau penggantian biaya sesuai
dengan yang dikeluarkan (at cost).
Dapatkan
informasi
bahwa
Pembayaran Nilai akhir kontrak Waktu
Penugasan
disasarkan
pada
lama/durasi
waktu
penugasan
(periode waktu yang ditetapkan dalam
Kontrak).
Dapatkan informasi apabila terdapat
Kontrak Tahun Jamak, apakah telah
mendapatkan persetujuan pejabat
yang berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan.
Lakukan pengujian pada Naskah
Perjanjian yang minimal memuat
informasi yang terdiri dari :
a. Pembukaan, terdiri dari: Judul
kontrak, Nomor kontrak, tanggal
kontrak, kalimat pembuka, Para
Pihak dalam Kontrak, dan latar
belakang
b. Isi, berisi penyataan bahwa:
1) para pihak telah sepakat atau
setuju mengadakan Kontrak
sesuai dengan obyek yang di
Kontrak.
2) para pihak telah menyepakati
besarnya harga Kontrak dalam
Kontrak, yang ditulis dengan
angka dan huruf, serta rincian
sumber pembiayaannya.
3) Kontrak yang dibuat ini meliputi
beberapa
dokumen
dan
merupakan satu kesatuan yang
disebut Kontrak.
4) apabila terjadi pertentangan
antara ketentuan yang ada
dalam dokumen Kontrak maka
yang urutannya lebih dulu
sesuai dengan hierarkinya.
5) persetujuan para pihak untuk
melaksanakan
kewajiban
masing-masing, yaitu pihak
pertama membayar harga yang
tercantum dalam Kontrak dan
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pihak kedua melaksanakan
pekerjaan yang diperjanjikan
dalam Kontrak.
6) jangka
waktu
pelaksanaan
pekerjaan, yaitu kapan dimulai
dan
diakhirinya
pekerjaan
tersebut.
7) kapan mulai efektif berlakunya
Kontrak; dan
8) ungkapan-ungkapan
dalam
perjanjian harus mempunyai
arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam
Kontrak.
c. Penutup
1) Pernyataan bahwa para pihak
telah
menyetujui
untuk
melaksanakan perjanjian sesuai
peraturan
perundangundangan; dan
2) Tanda tangan para pihak dalam
Kontrak
dengan
dibubuhi
materai.
Dapatkan informasi bahwa PPK telah
menetapkan besaran persentase uang
muka yang akan diberikan kepada
Penyedia dan telah dicantumkan pada
rancangan Kontrak yang terdapat
dalam Dokumen Pemilihan.
Dapatkan informasi bahwa besaran
persentase telah sesuai dengan Pasal
29 Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Dapatkan informasi bahwa setiap
pemberian uang muka telah disertai
dengan penyerahan jaminan uang
muka senilai uang muka yang
diberikan.
Dapatkan
informasi
bahwa
pengembalian uang muka telah
diperhitungkan
berangsur-angsur
secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan
paling lambat harus lunas pada saat
pekerjaan mencapai prestasi 100%
(seratus persen).
Dapatkan informasi bahwa jaminan
pengadaan telah diserahkan oleh
peserta
Tender
kepada
Pokja
Pemilihan atau Penyedia kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak, dan
disimpan
sampai masa
berlaku
jaminan berakhir atau apabila akan
dikembalikan kepada peserta Tender
atau Penyedia.
Dapatkan informasi bahwa penyedia
telah
menyerahkan
Sertifikat
Garansi/Kartu
Jaminan/Garansi
Purna Jual yang menyatakan adanya
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jaminan ketersediaan suku cadang
serta fasilitas dan pelayanan purna
jual ke pokja pemilihan.
Lakukan pengujian dan dapatkan
informasi bahwa spesifikasi teknis dan
deskripsi barang dalam kartu garansi
yang diserahkan telah sesuai dengan
yang tercantum dalam Kontrak.
Dapatkan informasi bahwa selama
masa garansi berlaku, dalam hal
barang yang diterima cacat/tidak
berfungsi dengan baik, Pengguna
Barang melalui Bendahara Barang
menyampaikan secara tertulis kepada
Penyedia.
Dapatkan informasi bahwa penyedia
setelah menerima surat atas kondisi
barang yang cacat/tidak berfungsi
dengan baik segera merespon untuk
memperbaiki/mengganti barang yang
dimaksud.
Lakukan pengujian dan dapatkan
informasi pengadaan barang impor
telah mencantumkan persyaratan
kelengkapan dokumen barang, yaitu:
a. Supporting
Letter/Letter
of
Intent/Letter of Agreement dari
pabrikan/prinsipal di negara asal;
b. Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin); dan
c. Sertifikat Produksi.
Dapatkan
informasi
bahwa
persyaratan Supporting Letter/Letter of
Intent/Letter
of
Agreement
dicantumkan
dalam
dokumen
pemilihan dan telah diserahkan oleh
peserta tender/seleksi kepada Pokja
Pemilihan
bersamaan
dengan
penyampaian dokumen penawaran.
Lakukan pengujian dan dapatkan
informasi
bahwa
PPK
telah
mencantumkan tata cara perhitungan
penyesuaian harga dalam rancangan
Kontraknya dengan rumus sesuai
dengan Peraturan LKPP Nomor 9
Tahun
2018
tentang
Pedoman
Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia.
Dapatkan informasi bahwa pengisian
Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
telah dilakukan bersamaan dengan
penyusunan rancangan kontrak.
Dapatkan informasi bahwa dalam hal
diperlukan SSUK untuk Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Konstruksi telah ditetapkan oleh
Menteri yang membidangi Jasa
Konstruksi.
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39

41

Dapatkan informasi bahwa dalam hal
diperlukan
Syarat-syarat
Khusus
Kontrak (SSKK) untuk Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Konstruksi telah ditetapkan oleh
Menteri yang membidangi Jasa
Konstruksi.
Dapatkan informasi bahwa dalam
menyusun
SSKK
telah
mencantumkan nomor klausul yang
diperinci pada SSUK dan dilakukan
bersamaan
dengan
penyusunan
rancangan kontrak.
Buat simpulan sementara

E

Buat simpulan hasil reviu dan saran.

40

Jenis-Jenis Kontrak
1. Jenis Kontrak untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya terdiri dari:
a. Kontrak Lumsum digunakan misalnya:
•

Pelaksanaan pekerjaan kontruksi sederhana;

•

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (design and build);

•

Pengadaan peralatan kantor;

•

Pengadaan benih;

•

Pengadaan jasa boga;

•

Sewa gedung; atau

•

Pembuatan video grafis.

b. Harga Satuan digunakan misalnya untuk kegiatan pembangunan gedung
atau infrastruktur, pengadaan jasa boga pasien di rumah sakit.
c. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan digunakan misalnya
untuk Pekerjaan Konstruksi yang terdiri dari pekerjaan pondasi tiang
pancang dan bangunan atas.
d. Kontrak Terima Jadi biasa digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi
terintegrasi,

misalnya

Engineering Procurement Construction (EPC)

pembangunan pembangkit tenaga listrik, pabrik, dan lain-lain.
e. Kontrak Payung digunakan misalnya pada pengadaan obat tertentu
pada rumah sakit, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent),
atau pengadaan material.
2. Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri dari :
a. Kontrak
misalnya

Lumsum

pada

konsultan

Pengadaan
manajemen,

Jasa
studi

Konsultansi
kelayakan,

digunakan
desain,

penelitian/studi, kajian/telaahan, pedoman/petunjuk, evaluasi, produk
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hukum, sertifikasi, studi pendahuluan, penilaian/appraisal. Pekerjaan
Pra Studi Kelayakan, Pekerjaan Studi Kelayakan termasuk konsep
desain, Pekerjaan Detail Engineering Design (DED), manajemen proyek,
layanan pengujian dan analisis teknis seperti investigasi kondisi
struktur,

investigasi

kehancuran

struktur,

investigasi

struktur,

testing

struktur/bagian

struktur,

ahli

kegagalan

litigasi/arbitrase

layanan penyelesaian sengketa.
b. Kontrak Waktu Penugasan digunakan misalnya untuk pra studi
kelayakan,
pekerjaan

pekerjaan

studi

kelayakan

termasuk

konsep

desain,

Detail Engineering Design (DED), manajemen kontrak,

manajemen proyek, layanan pengujian dan analisis teknis seperti
investigasi

kondisi

struktur,

investigasi

kehancuran

struktur,

investigasi kegagalan struktur, testing struktur/bagian struktur, ahli
litigasi/arbitrase layanan penyelesaian sengketa khususnya untuk
proyek

bernilai

besar,

pengawasan,

penasihat,

pendampingan,

pengembangan sistem/aplikasi yang kompleks, pemantauan, atau
survei/pemetaan yang membutuhkan telaahan mendalam.
c. Kontrak

Payung

digunakan

misalnya

untuk

Pengadaan

Jasa

Konsultansi dalam rangka penasihatan hukum, penyiapan proyek
strategis nasional, dan penyiapan proyek dalam rangka kerjasama
pemerintah dan badan usaha.
3. Kontrak Tahun Jamak, dapat berupa:
a. Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan,
seperti proyek pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dam,
waduk, gedung, kapal, pesawat terbang, pengembangan aplikasi IT, atau
pembangunan/rehabilitasi kebun;
b. Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 12 (dua belas)
bulan tetapi pelaksanaannya melewati lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran,

seperti:

pengadaan

barang/jasa

yang

pelaksanaannya

bergantung pada musim contoh penanaman benih/bibit, penghijauan,
atau pengadaan barang/jasa yang layanannya tidak boleh terputus,
contoh penyediaan makanan dan obat di rumah sakit, penyediaan
makanan

untuk panti asuhan/panti jompo, penyediaan makanan

untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, penyediaan pakan
hewan di kebun binatang; atau
c. Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan
untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum

-539-

3 (tiga) tahun anggaran, seperti jasa layanan yang tidak boleh terhenti
misalnya pelayanan angkutan perintis darat/laut/udara, layanan
pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi, atau
pengadaan jasa pengelolaan gedung.
Bentuk-Bentuk Kontrak
Bentuk Kontrak terdiri atas :
1. Bukti Pembelian/pembayaran
Bukti

pembelian/pembayaran

merupakan

dokumen

yang

digunakan

sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk Pengadaan
Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah). Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain
faktur/bon/invois, setruk, dan nota kontan.
2. Kuitansi
Kuitansi

merupakan

dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti

transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang/Penyedia
dengan berbagai ketentuan pembayaran untuk Pengadaan Barang atau Jasa
Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
Surat

Perintah Kerja merupakan perjanjian sederhana secara tertulis

antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat
hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat
Perintah Kerja digunakan untuk :
a. Pengadaan

Jasa

Konsultansi

dengan

nilai

paling

banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
c. Pengadaan

Pekerjaan

Konstruksi

dengan

nilai

paling

banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Surat Perjanjian
Surat Perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah
pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk
memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perjanjian digunakan
untuk:
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a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya nilai paling
sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Surat Pesanan
Surat

Pesanan

pengadaan

merupakan

melalui

bentuk

perjanjian

dalam

pelaksanaan

E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.

Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan
Kontrak

yang

lebih

rinci

atau

diperlukan/dipersyaratkan

secara

administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat
ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.
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Lampiran IV.3
BUKU III
SUPLEMEN PEDOMAN REVIU ATAS PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA
REVIU ATAS PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA
Reviu atas persiapan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa merupakan
penelaahan ulang bukti-bukti pada tahapan persiapan pemilihan penyedia
pengadaan barang/jasa untuk meyakini bahwa kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang
telah ditetapkan. Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan

dilaksanakan

setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan

menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen
persiapan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK
kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan. Reviu pada tahapan persiapan
pemilihan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi:
a. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
b. Penetapan metode Kualifikasi;
c. Penetapan metode evaluasi penawaran;
d. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
e. Penetapan jadwal pemilihan; dan
f. Penyusunan Dokumen Pemilihan.
Tujuan
Untuk memberikan keyakinan sedang (moderat) bahwa persiapan pemilihan
penyedia pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan
1. Pelaksanaan reviu dapat dilakukan setelah proses pada tahapan persiapan
pemilihan penyedia pengadaan telah selesai atau setelah seluruh tahapan
pengadaan barang/jasa telah selesai dilaksanakan (penugasan reviu bersifat
akumulatif terhadap tahapan PBJ); dan
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2. Reviu dapat dilaksanakan setelah ada output/dokumen dari proses persiapan
pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa.
Secara ringkas, pelaksanaan persiapan pemilihan Penyedia dijelaskan dalam
bagan alur berikut:

Dokumen persiapan
pengadaan melalui
penyedia

Menyusun jadwal
pemilihan

Reviu oleh
UKPBJ/Pejabat
Pengadaan

Menyusun
dokumen
pemilihan

Menetapkan metode
pemilihan, metode evaluasi
penawaran, dan metode
penyampaian dokumen
penawaran

Dokumen Pemilihan

Gambar 3 Tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia

PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan
Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada UKPBJ, dengan
melampirkan:
a. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
b. Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan);
c. ID paket RUP; dan
d. rencana waktu penggunaan barang/jasa.
Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi
sistem informasi (jika telah tersedia). Setelah dokumen persiapan pengadaan
diterima dan dinyatakan lengkap, pimpinan UKPBJ menetapkan Pokja
Pemilihan. Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan
Penyedia yang meliputi:
a. reviu dokumen persiapan pengadaan;
b. penetapan metode pemilihan Penyedia;
c. penetapan metode kualifikasi;
d. penetapan persyaratan Penyedia;
e. penetapan metode evaluasi penawaran;
f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
g. penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan
h. penyusunan Dokumen Pemilihan.
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Tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia
No.
A.

Proses
Persiapan
Pemilihan
Organisasi
Penyedia
Pengadaan
(pelaku
pengadaan
barang/jasa)

Output
SK
organisasi
pengadaan
barang/jasa
SK
Penunjukan
Pokja Pemilihan

Tujuan Prosedur reviu
Menilai ketepatan struktur,
personil dan tidak terjadi
perangkapan tugas dalam
organisasi
pengadaan
barang/jasa.

B

Acara
Reviu Dokumen Berita
Reviu/laporan
hasil
Persiapan
reviu atas:
Pengadaan
- Spesifikasi
teknis/KAK
dan
gambar
- HPS
- Rancangan kontrak
- Dokumen
anggaran
belanja
(DIPA/DPA
atau RKA KL/RKA-PD
yang telah ditetapkan)
- ID paket RUP
- Waktu
penggunaan
barang/jasa
- Analisis pasar

Meyakini
bahwa
Pokja
Pemilihan telah melakukan
reviu
atas
dokumen
persiapan
pemilihan
penyedia pengadaan PBJ

C

Penetapan
Berita
Acara
metode pemilihan Penetapan/notulen
rapat
penetapan
Penyedia
metode
pemilihan
penyedia oleh Pokja
Pemilihan

Meyakini bahwa penetapan
metode pemilihan yang telah
dilakukan
dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan.

D

Penetapan
metode
kualifikasi

Berita
Acara
Penetapan/notulen
rapat
penetapan
metode kualifikasi

Meyakini penetapan metode
kualifikasi telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan

E

Penetapan
persyaratan
Penyedia

Laporan
hasil
penetapan
persyaratan penyedia
atau notulen rapat
dalam
rangka
penetapan
persyaratan penyedia

Meyakini bahwa penetapan
persyaratan penyedia telah
sesuai dengan ketentuan

F

Penetapan
Laporan
hasil
metode evaluasi penetapan persyaratan
penyedia atau notulen
penawaran
rapat dalam rangka
Penetapan
metode
evaluasi penawaran

Meyakini bahwa penetapan
metode evaluasi penawaran
telah
sesuai
dengan
ketentuan
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G

Penetapan
metode
penyampaian
dokumen
penawaran

H

Penyusunan dan Laporan
hasil
penetapan
menetapkan
jadwal pemilihan persyaratan penyedia
atau notulen rapat
dalam
rangka
Penetapan
jadwal
pemilihan

Meyakini
Penyusunan
menetapkan
pemilihan
telah
dengan ketentuan

I

Penyusunan
Dokumen
Pemilihan

Meyakini bahwa dokumen
pemilihan telah disusun
sesuai dengan ketentuan

Laporan
hasil
penetapan persyaratan
penyedia atau notulen
rapat dalam rangka
Penetapan
metode
penyampaian dokumen
penawaran

Dokumen Pemilihan

Meyakini bahwa penetapan
metode
penyampaian
dokumen penawaran telah
sesuai dengan ketentuan

bahwa
dan
jadwal
sesuai

Titik Kritis
Pada tahapan persiapan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa terdapat
titik-titik kritis yang sering ditemukan, antara lain:
1. Menetapkan syarat penyedia yang sudah diarahkan kepada penyedia
tertentu.
2. Pembatasan informasi, sehingga penyedia tertentu saja yang mendapatkan
informasi lengkap.
3. Tidak melakukan klarifikasi dalam proses evaluasi.
Langkah Kerja Reviu
Tujuan penugasan reviu adalah untuk mendapatkan hasil reviu yang
berkualitas,
penugasan

ekonomis,
reviu

efisien dan efektif. Untuk memastikan tujuan

dapat tercapai perlu disusun langkah kerja yang akan

menjadi panduan (guidance) bagi tim reviu dalam melaksanakan penugasan
reviunya. Langkah kerja reviu disusun setelah tim reviu memperoleh
pemahaman yang cukup tentang tujuan reviu.
Langkah Kerja reviu merupakan rancangan prosedur dan teknik yang disusun
secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh tim reviu dalam penugasan
reviu untuk mencapai tujuan reviu. Langkah kerja reviu disusun dengan
mempertimbangkan jumlah tim, anggaran waktu (time budget) dan biaya (cost
budget) dalam melaksanakan penugasan reviu agar tujuan reviu tercapai.
Langkah kerja reviu digunakan sebagai media dalam membuat simpulan hasil
reviu melalui prosedur reviu yang telah dilaksanakan secara sistematis.
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Langkah kerja dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan reviu. Berikut contoh
template langkah kerja reviu atas persiapan pemilihan penyedia pengadaan
barang/jasa.
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LANGKAH KERJA
Reviu atas Proses Persiapan Pemilihan Penyedia
Pengadaan Barang dan Jasa
Nama Satker/OPD/Unit Kerja

: ...........................................................

Nama Kegiatan PBJ

: ...........................................................

No
A

1

2
3

4
5
6

7
8
9

10

Uraian
Organisasi Pengadaan
Tujuan:
Menilai ketepatan struktur, personil dan
tidak terjadi perangkapan tugas dalam
organisasi pengadaan barang/jasa.
Dapatkan surat keputusan mengenai
organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk
Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa
terdiri atas:
- PA (Pengguna Anggaran)
- KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- Pejabat Pengadaan
- Pokja Pemilihan
- Agen Pengadaan
- PjPHP/PPHP
Dapatkan informasi bahwa Anggota
Kelompok Kerja Pemilihan berjumlah gasal
(paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang).
Dapatkan informasi bahwa PPK dan
Anggota
Kelompok
Kerja
Pemilihan
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi
yang dipersyaratkan.
Dapatkan
informasi
bahwa
PPK
berpendidikan paling kurang Sarjana
Strata Satu
Dapatkan informasi bahwa PPK memiliki
pengalaman di bidang pengadaan yang
dilakukan.
Dapatkan informasi bahwa PPK memiliki
pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun
terlibat secara aktif dalam kegiatan yang
berkaitan
dengan
Pengadaan
Barang/Jasa.
Dapatkan informasi bahwa Anggota Pokja
Pemilihan dan PPHP berasal dari pegawai
Dapatkan informasi bahwa PjPHP/PPHP
memiliki
kualifikasi
teknis
yang
ditentukan
Dapatkan informasi bahwa PjPHP/PPHP
memahami
spesifikasi
teknis
barang/konstruksi di bidang pengadaan
yang dilakukan.
Dapatkan informasi bahwa PjPHP/PPHP
memahami
prosedur
serah
terima
pengadaan barang/jasa.

Dilaksanakan
oleh

Tanggal

Paraf
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11

12

13
14

15

16
17
18
19

21
22
B

1
2

Dapatkan informasi bahwa diantara
personil dalam organisasi pengadaan
tidak memiliki
hubungan
keluarga
sederajat dan semenda.
Dapatkan informasi bahwa Anggota
Kelompok Kerja Pokja Pemilihan tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan
Menteri/Pimpinan
Lembaga/
Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi.
Dapatkan informasi bahwa Personil yang
terlibat
dalam
pengadaan
telah
menandatangani Pakta integritas.
Dapatkan informasi bahwa Personil yang
terlibat dalam pengadaan tidak pernah
menjadi terpidana/dituntut dalam kasus
berindikasi KKN.
Dapatkan informasi bahwa Personil yang
terlibat dalam pengadaan tidak pernah
terlibat
dalam
penyalahgunaan
kewenangan.
Dapatkan informasi bahwa PPK tidak
menjabat sebagai pengelola keuangan.
Dapatkan informasi bahwa Anggota Pokja
Pemilihan tidak menjabat sebagai PPK.
Dapatkan informasi bahwa Anggota Pokja
Pemilihan
tidak
menjabat
sebagai
pengelola keuangan.
Dapatkan informasi bahwa Anggota Pokja
Pemilihan tidak menjabat sebagai APIP,
terkecuali menjadi 20 anggota Pokja
Pemilihan untuk Pengadaan Barang/Jasa
yang dibutuhkan instansinya.
Dapatkan informasi bahwa PjPHP/PPHP
tidak
menjabat
sebagai
pengelola
keuangan.
Buat simpulan sementara hasil reviu.
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
melakukan reviu atas dokumen persiapan
pemilihan penyedia pengadaan PBJ
Dapatkan dokumen hasil reviu atas
dokumen persiapan pemilihan penyedia
pengadaan PBJ.
Dapatkan
informasi
bahwa
Pokja
Pemilihan telah melakukan reviu terhadap
dokumen sebagai berikut:
- Spesifikasi teknis/KAK dan gambar
- HPS
- Rancangan kontrak
- Dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA
atau RKA KL/RKA-PD yang telah
ditetapkan)
- ID paket RUP
- Waktu penggunaan barang/jasa
- Analisis pasar
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C
1

2

D

1

2
3

4

E

1

2

Penetapan Metode Pemilihan Penyedia
Dapatkan dokumen hasil penetapan
metode pemilihan penyedia pengadaan
PBJ
(misal:
berita
acara/notulen/laporan/bentuk dokumen
lainnya).
Dapatkan
informasi
bahwa
Pokja
Pemilihan telah menetapkan metode
pemilihan
Penyedia
dengan
memperhatikan
jenis
barang/jasa,
Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas
pekerjaan,
Pagu
Anggaran/HPS,
rancangan kontrak, hasil analisis pasar
dan/atau hasil konsolidasi.
Penetapan metode kualifikasi
Tujuan:
Meyakini penetapan metode kualifikasi
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan
dokumen
Berita
Acara
Penetapan/notulen rapat/dokumen lain
terkait
dengan
penetapan
metode
kualifikasi oleh Pokja Pemilihan.
Dapatkan informasi bahwa pokja telah
melakukan penetapan metode kualifikasi
(pascakualifikasi atau prakualifikasi).
Dapatkan informasi bahwa untuk metode
pascakualifikasi
ditetapkan
pada
pelaksanaan pemilihan penyedia sebagai
berikut:
a. Tender
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa
lainnya
untuk
pengadaan
yang
bersifat
tidak
kompleks; atau
b. Seleksi jasa konsultasi perorangan.
Dapatkan informasi bahwa untuk metode
prakualifikasi
ditetapkan
pada
pelaksanaan pemilihan penyedia sebagai
berikut:
a. Tender
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa
lainnya
untuk
pengadaan yang bersifat kompleks;
b. Seleksi jasa konsultasi badan usaha;
atau
c. Penunjukan langsung.
Penetapan persyaratan Penyedia
Tujuan:
Meyakini bahwa penetapan persyaratan
penyedia telah sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan
dokumen
Laporan
hasil
penetapan persyaratan penyedia atau
notulen rapat dalam rangka penetapan
persyaratan penyedia atau dokumen lain
yang terkait.
Dapatkan
informasi
bahwa
Pokja
Pemilihan telah menyusun persyaratan
Penyedia dengan memperhatikan jenis
barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan
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3

4

F

1

2

3

4

G

1

ketentuan
yang
berkaitan
dengan
persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa
tertentu yang ditetapkan oleh instansi
yang berwenang.
Lakukan
pengujian
dan
dapatkan
informasi bahwa dalam menentukan
persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan
tidak menambah persyaratan kualifikasi
yang diskriminatif dan tidak objektif yang
dapat menghambat dan membatasi
keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses
pemilihan.
Dapatkan informasi bahwa persyaratan
yang disusun pokja pemilihan telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku (Perka
LKPP Nomor 9 Tahun 2018).
Penetapan Metode Evaluasi Penawaran
Tujuan:
Meyakini bahwa penetapan metode
evaluasi penawaran telah sesuai dengan
ketentuan.
Dapatkan
dokumen
Laporan
hasil
penetapan persyaratan penyedia atau
notulen rapat dalam rangka Penetapan
metode evaluasi penawaran atau dokumen
lain yang relevan.
Dapatkan
informasi
bahwa
Pokja
Pemilihan dalam menetapkan Metode
Evaluasi Penawaran telah memperhatikan
jenis
barang/
Jasa,
ruang
lingkup/kompleksitas
pekerjaan,
dan
metode pemilihan Penyedia.
Dapatkan
informasi
bahwa
Metode
Evaluasi Penawaran digunakan sebagai
acuan bagi Pokja Pemilihan dalam
mengevaluasi dokumen penawaran dan
bagi Peserta Pemilihan menjadi acuan
dalam menyusun/menyiapkan dokumen
penawaran.
Dapatkan
informasi
bahwa
metode
evaluasi penawaran yang ditetapkan oleh
pokja pemilihan telah sesuai dnegan
ketentuan yang berlaku (Perka LKPP
Nomor 9 Tahun 2018).
Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
Tujuan:
Meyakini bahwa penetapan metode
penyampaian dokumen penawaran telah
sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan
dokumen
Laporan
hasil
penetapan persyaratan penyedia atau
notulen rapat dalam rangka Penetapan
metode
penyampaian
dokumen
penawaran atau dokumen lain yang
relevan.
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2

3

4

H

1

2

3

I

1
2
3

4

Dapatkan
informasi
bahwa
Pokja
Pemilihan telah menetapkan Metode
Penyampaian
Dokumen
Penawaran
dengan memperhatikan jenis pengadaan
barang/jasa, metode pemilihan Penyedia,
metode evaluasi penawaran, dan ruang
lingkup/kompleksitas pekerjaan.
Dapatkan
informasi
bahwa
metode
penyampaian
Dokumen
Penawaran
digunakan sebagai acuan bagi Pokja
Pemilihan
dalam
menyusun
jadwal
pemilihan dan bagi Peserta Pemilihan
dalam
menyampaikan
dokumen
penawaran.
Dapatkan informasi bahwa metode
penyampaian dokumen penawaran yang
ditetapkan oleh pokja pemilihan telah
sesuai dnegan ketentuan yang berlaku
(Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018).
Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan
Tujuan:
Meyakini
bahwa
Penyusunan
dan
menetapkan jadwal pemilihan telah sesuai
dengan ketentuan.
Dapatkan
dokumen
laporan
hasil
penetapan persyaratan penyedia atau
notulen rapat dalam rangka Penetapan
jadwal pemilihan.
Dapatkan informasi bahwa Penyusunan
dan menetapkan jadwal pemilihan oleh
pokja pemilihan telah sesuai dnegan
ketentuan yang berlaku (Perka LKPP
Nomor 9 Tahun 2018).
Dapatkan
informasi
bahwa
jadwal
pemilihan digunakan sebagai acuan
dalam
melaksanakan
pengadaan
barang/jasa.
Penyusunan Dokumen Pemilihan
Tujuan:
Meyakini bahwa dokumen pemilihan telah
disusun sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan dokumen kualifikasi.
Dapatkan
dokumen
tender/seleksi/penunjukkan
langsung/pengadaan langsung.
Dapatkan
informasi
bahwa
Pokja
Pemilihan dalam menyusun Dokumen
Pemilihan berdasarkan pada dokumen
persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh
PPK dan telah direviu oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
Dapatkan informasi bahwa dokumen
pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat
Pengadaan
telah
memuat informasi dan ketentuan dan
ditaati oleh para pihak dalam pemilihan
Penyedia.
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5

6

7

8

Lakukan telaah pada isi dokumen
kualifikasi, yang meliputi:
a. petunjuk
pengisian
formulir
isian
kualifikasi;
b. formulir isian kualifikasi;
c. instruksi kepada peserta, termasuk tata
cara penyampaian Dokumen Kualifikasi;
d. lembar data kualifikasi;
e. pakta integritas; dan/atau
f. tata cara evaluasi kualifikasi.
Lakukan
telaah
dokumen
Tender/Penunjukan
Langsung
untuk
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
telah memuat paling sedikit meliputi:
a. undangan/pengumuman;
b. Instruksi Kepada Peserta;
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Rancangan Kontrak terdiri dari:
1) pokok-pokok perjanjian;
2) syarat umum Kontrak;
3) syarat khusus Kontrak; dan
4) dokumen lain yang merupakan
bagian dari Kontrak;
e. Daftar Kuantitas dan Harga;
f. Spesifikasi
teknis/KAK
dan/atau
gambar, brosur;
g. Bentuk surat penawaran;
h. Bentuk Jaminan Pengadaan; dan/atau
i. Contoh-contoh formulir yang perlu
diisi.
Lakukan
telaah
pada
Dokumen
Seleksi/Penunjukan Langsung bahwa
telah memuat informasi paling sedikit
meliputi:
a. undangan/pengumuman;
b. Instruksi Kepada Peserta;
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Rancangan Kontrak terdiri dari:
1. pokok-pokok perjanjian;
2. syarat umum Kontrak;
3. syarat khusus Kontrak; dan
4. dokumen lain yang merupakan
bagian dari Kontrak;
e. Daftar Kuantitas dan Harga;
f. KAK;
g. bentuk surat penawaran;
h. bentuk Jaminan Pengadaan; dan/atau
i. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
Lakukan
telaah
atas
dokumen
Penunjukan
Langsung
menggunakan
Surat Perintah Kerja (SPK) telah memuat
informasi paling sedikit meliputi:
a. undangan; (apabila diperlukan)
b. Instruksi Kepada Peserta;
c. Rancangan Surat Perintah Kerja terdiri
dari:
1. Pokok-pokok perjanjian;
2. syarat umum Kontrak;
3. syarat khusus Kontrak; dan
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d.
e.
f.
g.
E

4. dokumen lain yang merupakan
bagian dari Surat Perintah Kerja;
Daftar Kuantitas dan Harga;
spesifikasi
teknis/KAK
dan/atau
gambar, brosur;
bentuk surat penawaran; dan/atau
contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

Buat simpulan hasil reviu dan saran.

-553-

Lampiran IV.4
BUKU IV
SUPLEMEN PEDOMAN REVIU ATAS PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA
REVIU ATAS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
Reviu

atas

pelaksanaan

pemilihan

penyedia

barang/jasa

merupakan

penelaahan ulang bukti-bukti pada tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa untuk meyakini bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan

pemilihan

Penyedia

dilakukan

oleh

PPK

dan

Pokja

Pemilihan/Pejabat pengadaan sesuai dengan metode pemilihan, dengan
ketentuan:
a. PPK melaksanakan E-Purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
b. Penjabat pengadaan melaksanakan:
1) E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah); dan
2) Pengadaan langsung dan penunjukkan langsung untuk pengadaan
barang/pekerjaa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai HPS paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa konsultasi
yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
c. Pokja

pemilihan

melaksanakan

tender/seleksi,

tender

cepat,

dan

penunjukkan langsung.
d. Pelaku pelaksana pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam peraturan
LKPP terkait Pengadaan Khusus.
Ruang lingkup reviu pada tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan
barang/jasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Pelaksaaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi.
2. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui non tender/seleksi.
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Tujuan
Untuk memberikan keyakinan sedang (moderat) bahwa pelaksanaan pemilihan
penyedia pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan
1. Pelaksanaan

reviu

dapat

dilakukan

setelah

proses

pada

tahapan

pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa telah selesai atau
setelah seluruh tahapan pengadaan barang/jasa telah selesai dilaksanakan
(penugasan reviu bersifat akumulatif terhadap tahapan PBJ); dan
2. Reviu dapat dilaksanakan setelah ada output/dokumen dari proses
pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa.
Titik Kritis
Pada tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia PBJ dengan prakualifikasi
terdapat titik-titik kritis yang sering ditemukan, antara lain:
1. Panitia pengadaan mempersyaratkan barang/jasa tertentu agar rekanan
terbatas (diarahkan kepada rekanan tertentu);
2. Beberapa konsorsium menyepakati untuk menghasilkan satu pemenang ;
3. Mempertukarkan informasi mengenai harga, dan menyepakati melakukan
pengaturan harga;
4. Membagi pekerjaan diantara beberapa konsorsium dan kesepakatan untuk
tetap

selalu mengikutsertakan salah satu rekanan sampai dengan

pekerjaan selesai;
5. Persekongkolan berupa penunjukkan rekanan tertentu sebagai pemenang
meskipun status dan kompetensinya tidak memenuhi persyaratan.
6. Berita acara aanwijzing tidak memuat input hasil aanwijzing;
7. Panitia Lelang tidak memberikan Berita Acara tersebut kepada semua
peserta lelang;
8. Adanya

pengaturan

dan

penetapan

pemenang

lelang

dengan

tidak

memberikan Berita Acara Aanwijzing kepada seluruh peserta.
1. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI
Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi, berdasarkan
metode kualifikasinya dibagi menjadi dua, yaitu:
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a. Pelaksanaan pemilihan penyedia dengan prakualifikasi
Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi dengan prakualifikasi
dapat digambarkan sebagai berikut:
Proses Pemilihan

Proses Kualifikasi

Undangan
Prakualifikas
i

Prakualifika
si

Undangan
Pemilihan

Pemiliha
n

Penetapa
n
Pemenan

Gambar 1. Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Prakualifikasi

Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia PBJ dengan Prakualifikasi
No.
A

B

Proses
Pelaksanaan
Output
Pemilihan
Pengumuman
Pengumuman
prakualifikasi

Tujuan Prosedur Reviu

Meyakinkan
bahwa
pengumuman
pemilihan telah disusun
sesuai
ketentuan
(transparan), dalam hal:
- Substansi
Pengumuman
- Jangka
Waktu
Pengumuman
- Media Pengumuman
Pendaftaran
dan - Daftar peserta
Meyakini bahwa peserta
Pengunduhan Dokumen - File
dokumen dapat mendaftar dan
Kualifikasi
kualifikasi
mengunduh dokumen
(dalam aplikasi SPSE) kualifikasi pada aplikasi
SPSE

C

Pemberian
Kualifikasi
diperlukan)

Penjelasan Aplikasi SPSE
(apabila

D

Penyampaian Dokumen - Daftar peserta yang
Kualifikasi
telah
mengisi
dokumen kualifikasi
(dalam
aplikasi
SPSE)
- BA
Penyampaian
dokumen kualifikasi

Meyakini
bahwa
pengisian
dokumen
kualifikasi
telah
dilakukan oleh peserta
yang telah mendaftar
dan dilakukan tepat
waktu
serta
sesuai
dengan ketentuan.

E

Evaluasi
Kualifikasi

Meyakini
bahwa
evaluasi
kualifikasi
telah
dilakukan
terhadap peserta yang
telah mendaftar dan
memasukkan dokumen
kualifikasi.

F

Pembuktian Kualifikasi

Dokumen - Daftar
dokumen
kualifikasi
yang
disampaikan peserta
- Berita acara evaluasi
dokumen
kualifikasi/dokumen
lain yang relevan
- Surat
undangan
pembuktian
- Daftar hadir
- Berita
acara
pembuktian
kualifikasi

Meyakini
bahwa
penjelasan kualifikasi
telah dilakukan upload
dalam aplikasi SPSE

Meyakini bahwa pokja
pemilihan
telah
melakukan pembuktian
kualifikasi
sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.
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G

Penetapan
Kualifikasi

Hasil Dokumen penetapan
hasil
kualifikasi/
Berita
acara
hasil
pelelangan

H

Pengumuman
Kualifikasi

Hasil Dokumen
pengumuman
kualifikasi

I

Sanggah Kualifikasi

J

Tindak
Lanjut Dokumen
hasil
Prakualifikasi Gagal
evaluasi
proses
prakualifikasi, seperti:
berita acara gagal
tender/seleksi
dan
dokumen lainnya yang
relevan.

hasil

Berita Acara sanggah
kualifikasi

Meyakini bahwa pokja
pemilihan
telah
menetapkan
hasil
kualifikasi
sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
Meyakini
bahwa
pengumuman
hasil
kualifikasi
telah
dikirimkan
kepada
peserta lelang sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
Meyakini bahwa Pokja
Pemilihan
telah
menjawab
semua
sanggah yang diajukan
oleh
peserta
lelang
sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku
Meyakinkan
bahwa
Pokja Pemilihan telah
melakukan
evaluasi
penyebab
kegagalan
tender/seleksi
sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku

Langkah Kerja Reviu
Tujuan penugasan reviu adalah untuk mendapatkan hasil reviu yang
berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Untuk memastikan tujuan penugsan reviu dapat tercapai perlu
disusun langkah kerja yang akan menjadi panduan (guidance) bagi tim reviu
dalam

melaksanakan

penugasan reviunya. Langkah kerja reviu disusun

setelah tim reviu memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan reviu.
Langkah kerja reviu merupakan rancangan prosedur dan teknik yang disusun
secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh tim reviu dalam penugasan
reviu untuk mencapai tujuan reviu. Langkah kerja reviu disusun dengan
mempertimbangkan jumlah tim, anggaran waktu (time budget) dan biaya (cost
budget) dalam melaksanakan penugasan reviu agar tujuan reviu tercapai.
Langkah kerja reviu digunakan sebagai media dalam membuat simpulan hasil
reviu

melalui prosedur reviu yang telah dilaksanakan secara sistematis.

Langkah kerja dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan reviu. Langkah kerja
harus dilakukan melalui metodologi reviu yang memadai. Berikut contoh
template langkah kerja reviu atas pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan
barang/jasa melalui tender/seleksi dengan prakualifikasi.
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LANGKAH KERJA
Reviu atas Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Pengadaan Barang dan Jasa melalui Tender/Seleksi dengan Prakualifikasi
Nama Satker/OPD/Unit Kerja
Nama Kegiatan PBJ

: ...........................................................
: ...........................................................

No

Uraian

A

Pengumuman Prakualifikasi
Tujuan:
Meyakinkan
bahwa
pengumuman
pemilihan telah disusun sesuai ketentuan
(transparan), dalam hal:
- Substansi Pengumuman
- Jangka Waktu Pengumuman
- Media Pengumuman
Dapatkan informasi bahwa pelaksanaan
kualifikasi telah dilakukan melalui SPSE
sesuai dengan metode pemilihannya.
Ujilah isi dari SPSE apakah pengumuman
dan proses seleksinya telah sesuai dengan
kegiatan pengadaan barang/jasa yang
dimaksud (bisa print out histories dari
aplikasi)
Uji apakah pengumuman prakualifikasi
telah memuat informasi paling sedikit
sebagai berikut:
1) nama dan alamat Pokja Pemilihan;
2) uraian singkat pekerjaan;
3) nilai HPS dan nilai Pagu Anggaran;
4) persyaratan kualifikasi;
5) jadwal
pengunduhan
dokumen
kualifikasi; dan
6) jadwal
penyampaian
dokumen
kualifikasi.

1
2

3

B

1
2
3

C

1

Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen
Kualifikasi
Tujuan:
Meyakini bahwa peserta dapat mendaftar
dan mengunduh dokumen kualifikasi pada
aplikasi SPSE.
Dapatkan dokumen penetapan pemenang
Ujilah apakah dokumen kualifikasi telah
diupload dalam SPSE
Ujilah apakah pemenang tender/seleksi
yang telah ditetapkan sebelumnya telah
terdaftar sebagai peserta kualifikasi.
Pemberian Penjelasan Kualifikasi (apabila
diperlukan)
Tujuan:
Meyakini bahwa penjelasan kualifikasi
telah diupload dalam aplikasi SPSE.
Uji substansi isi SPSE, apakah penjelasan
kualifikasi telah diupload dalam aplikasi
SPSE

Dilaksanakan
oleh

Tanggal

Paraf
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2

Lakukan
pengujian
bahwa
setiap
pertanyaan telah dijawab oleh pokja
pemilihan

D

Penyampaian Dokumen Kualifikasi
Tujuan:
Meyakini bahwa pengisian dokumen
kualifikasi telah dilakukan oleh peserta
yang telah mendaftar dan dilakukan tepat
waktu serta sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan berita acara penyampaian
dokumen kualifikasi.
Dapatkan daftar peserta yang telah
mengisi dokumen kualifikasi di SPSE.
Lakukan
pengujian
penyampaian
dokumen kualifikasi melalui formulir isian
elektronik kualifikasi yang tersedia pada
SPSE oleh peserta telah sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan.
Dalam hal formulir isian elektronik
kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum
mengakomodir data kualifikasi yang
disyaratkan, pastikan data persyaratan
kualifikasi tersebut telah disampaikan
pada fasilitas pengunggahan lain yang
tersedia pada SPSE.
Minta akses ke aplikasi APENDO untuk
melihat persyaratan dokumen yang sudah
di upload oleh peserta.
Lakukan
pengujian
bahwa
peserta
pemilihan yang mengupload dokumen
persyaratan sam dengan daftar peserta
yang telah mendaftar sebelumnya.

1
2
3

4

5
6

E

1
2
3

4

Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Tujuan:
Meyakini bahwa evaluasi kualifikasi telah
dilakukan terhadap peserta yang telah
mendaftar dan memasukkan dokumen
kualifikasi.
Mintalah akses untuk ke aplikasi SPSE.
Dapatkan daftar peserta yang telah
mengisi
dan
mengupload
dokumen
kualifikasi.
Lakukan pengujian untuk memastikan
bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan
evaluasi kualifikasi terhadap dokumen
kualifikasi yang disampaikan oleh peserta
setelah jadwal penyampaian dokumen
kualifikasi selesai.
Lakukan
pengujian
bahwa evaluasi
kualifikasi telah dilakukan terhadap
peserta
Pengadaan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang mendaftar
dan memasukkan dokumen kualifikasi,
meliputi:
1) evaluasi
kualifikasi
administrasi/
legalitas;
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5

6

F

1
2
3
4
5

6

G

1
2
3

2) evaluasi kualifikasi teknis; dan/atau
3) evaluasi kualifikasi keuangan.
dilaksankaan menggunakan sistem gugur.
Lakukan
pengujian
bahwa evaluasi
kualifikasi telah dilakukan terhadap
peserta Pengadaan Jasa Konsultansi yang
mendaftar dan memasukkan dokumen
kualifikasi, meliputi evaluasi kualifikasi
administrasi/legalitas
dan
evaluasi
kualifikasi keuangan menggunakan sistem
gugur, sedangkan evaluasi kualifikasi
keuangan dilaksankaan menggunakan
sistem pembobotan dengan ambang batas.
Pastikan bahwa dalam hal jumlah peserta
yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi
kurang dari 3 (tiga) peserta, maka
prakualifikasi dinyatakan gagal.
Pembuktian Kualifikasi
Tujuan:
Meyakini bahwa pokja pemilihan telah
melakukan pembuktian kualifikasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Dapatkan
dokumen
undangan
pembuktian kepada peserta
Dapatkan daftar hadir
Bandingkan daftar hadir dengan daftar
peserta
pemilihan
yang
memenuhi
persyaratan kualifikasi.
Minta akses aplikasi SPSE dan SIKaP
Lakukan pengujian bahwa Pokja Pemilihan
telah melakukan pembuktian kualifikasi
terhadap
peserta
pemilihan
yang
memenuhi persyaratan kualifikasi.
Pastikan bahwa dalam hal jumlah peserta
yang lulus pembuktian kualifikasi kurang
dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi
dinyatakan gagal.
Penetapan Hasil Kualifikasi
Tujuan:
Meyakini bahwa pokja pemilihan telah
menetapkan hasil kualifikasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Dapatkan dokumen penetapan hasil
kualifikasi/ Berita acara hasil pelelangan
Dapatkan akses ke aplikasi SPSE
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
penetapan hasil kualifikasi telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Adapun
syarat hasil kualifikasi sebagai berikut:
a. Untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya ditetapkan daftar peserta
tender yang lulus prakualifikasi paling
kurang 3 (tiga) peserta.
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b. Untuk Jasa Konsultansi ditetapkan
Daftar Pendek peserta seleksi yang lulus
prakualifikasi berjumlah 3 (tiga) sampai
7 (tujuh).
H

1
2
3

I

1
2
3

J

1
2

Pengumuman Hasil Kualifikasi
Tujuan:
Meyakini bahwa pengumuman hasil
kualifikasi telah dikirimkan kepada
peserta lelang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Dapatkan dokumen pengumuman hasil
kualifikasi
Dapatkan akses aplikasi SPSE
Lakukan pengujian bahwa pengumuman
hasil kualifikasi telah dilakukan melalui
apilkasi SPSE oleh Pokja Pemilihan
Lakukan pengujian untuk memastikan
bahwa pengumuman hasil kualifikasi telah
memuat paling sedikit sebagai berikut:
1. nama dan alamat Pokja Pemilihan
yang mengadakan tender/seleksi;
2. nama paket pengadaan;
3. nama, NPWP, dan alamat peserta baik
yang lulus maupun tidak lulus
kualifikasi beserta alasan tidak lulus;
dan
4. nama peserta yang masuk dalam
daftar pendek untuk Jasa Konsultansi
Badan Usaha.
Sanggah Kualifikasi
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
menjawab semua sanggah yang diajukan
oleh peserta lelang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Dapatkan semua dokumen yang terkait
dengan sanggah kualifikasi.
Dapatkan akses aplikasi SPSE.
Lakukan
pengujian
bahwa
semua
sanggahan yang telah dilakukan melalui
SPSE telah dijawab oleh Pokja Pemilihan
secara tertulis.
Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal
Tujuan:
Meyakinkan bahwa Pokja Pemilihan telah
melakukan evaluasi penyebab kegagalan
tender/seleksi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Dapatkan semua dokumen terkait dengan
evaluasi penyebab kegagalan kualifikasi
Lakukan pengujian untuk memastikan
bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan
tindak lanjut prakulifikasi gagal dengan
kondisi sebagai beikut:
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3

4

5

6

K

a. Evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan
yang
tercantum
dalam
dokumen
kualifikasi
b. Kesalahan dalam mengevaluasi dokumen
kualifikasi
Maka pokja pemilihan melakukan evaluasi
dan pembuktian kualifikasi ulang.
Lakukan pengujian untuk memastikan
bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan
tindak lanjut prakulifikasi gagal dengan
kondisi sebagai beikut:
a. Terjadi gangguan pada aplikasi SPSE
b. Kesalahan dokumen kualifikasi dari
Pokja Pemilihan
Maka pokja pemilihan menindaklanjuti
dengan penyampaian dokumen kualifikasi
ulang.
Lakukan pengujian untuk memastikan
bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan
tindak lanjut prakulifikasi gagal dengan
kondisi sebagai beikut:
a. Indikasi terjadi persekongkolan;
b. Adanya persyaratan kualifikasi yang
diskriminatif;
c. Kecurangan dalam pengumuman;
d. Tidak ada peserta yang menyampaikan
Dokumen Kualifikasi;
e. Jumlah
peserta
yang
lulus
prakualifikasi kurang dari 3 (tiga)
peserta.
Maka pokja pemilihan menindaklanjuti
dengan prakualifikasi ulang.
Pastikan bahwa dalam hal prakualifikasi
ulang Pokja Pemilihan telah melakukan
prakualifikasi kembali dengan ketentuan:
a. Apabila hasil prakualifikasi ulang
jumlah peserta yang lulus 2 (dua)
peserta, maka dilanjutkan dengan
proses Tender/Seleksi; atau
b. Apabila hasil prakualifikasi ulang
jumlah peserta yang lulus 1 (satu)
peserta, maka dilanjutkan dengan
proses Penunjukan Langsung.
Lakukan pengujian untuk memastikan
apabila dalam hal prakualifikasi ulang
dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan
mengumumkan hasil prakualifikasi ulang
dan menyampaikan hasil prakualifikasi
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
dan
selanjutnya
Pokja
Pemilihan
melakukan evaluasi penyebab kegagalan
prakualifikasi.
Buat simpulan hasil reviu dan usulan
saran.
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b. Pelaksanaan pemilihan penyedia dengan pascakualifikasi
Pelaksanaan

pemilihan

penyedia

melalui

tender/seleksi

dengan

pascakualifikasi dapat digambarkan sebagai berikut:
Proses
Pemilihan
Pengumuman

Proses
kualifikasi
Pascakualifika
si

Pendaftara
n s/d calon
pemenang

Penetapa
n
Pemenan
g

Gambar 2. Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Pascakualifikasi

Proses Pelaksanaan Pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses pemilihan.
Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemberian penjelasan
Dokumen Pemilihan. Peserta menyampaikan dokumen pascakualifikasi melalui
formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE bersamaan
dengan penyampaian dokumen penawaran. Jika formulir isian elektronik kualifikasi
yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang
disyaratkan, maka data persyaratan kualifikasi tersebut disampaikan pada fasilitas
lain yang tersedia pada aplikasi SPSE.
Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk
kerjasama lain, penyampaian kualifikasi pada formulir elektonik isian kualifikasi
dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kerja sama
operasi/kemitraan/bentuk
operasi/kemitraan/bentuk

kerjasama
kerjasama

lain.
lain

Anggota

konsorsium/kerja

menyampaikan

file

formulir

sama
isian

kualifikasi melalui fasilitas lain yang tersedia pada SPSE.
Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen
penawaran (administrasi, teknis, dan harga). Pembuktian pascakualifikasi dilakukan
terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang
tidak lulus pembuktian kualifikasi maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi
terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya (apabila ada).
Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi,
maka Tender dinyatakan gagal.
Dalam hal peserta yang menjadi calon pemenang telah terkualifikasi dalam SIKaP,
maka proses pembuktian kualifikasi dilakukan melalui aplikasi SIKaP.
Tahapan proses pelaksanaan pemilihan penyedia PBJ dengan Pascakualifikasi dapat
dirinci sebagai beirkut:
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Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia PBJ dengan Pascakualifikasi
No.
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Proses Pelaksanaan
Pemilihan
Undangan
Tender/Seleksi

Output
Dokumen
undangan

Tujuan Prosedur Reviu
Meyakini bahwa Pokja
Pemilihan
telah
mengundang
semua
peserta tender yang telah
lulus prakualifikasi atau
peserta
seleksi
yang
masuk
dalam
Daftar
Pendek untuk mengikuti
proses Tender/ Seleksi.

Pengumuman
Dokumen
Tender/Seleksi Jasa pengumuman
Konsultansi
tender/seleksi
Perorangan

Meyakini bahwa Pokja
Pemilihan
telah
mengumumkan
tender/seleksi
melalui
aplikasi SPSE dan media
lainnya.
Pendaftaran
dan Dokumen
Meyakini bahwa pserta
Pengunduhan
pendaftaran
tender/seleksi
hanya
Dokumen Pemilihan
melakukan pendaftaran
melalui SPSE.
Pemberian
Berita
acara Meyakini bahwa Pokja
Penjelasan
pemberian
Pemilihan
telah
penjelasan
melaksanakan
pemberian
penjelasan
pemilihan
Penyedia
melalui aplikasi SPSE
sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan.
Penyampaian
Dokumen Penawaran

Daftar
penyampaian
dokumen
oleh
para
peserta
pemilihan

Meyakini bahwa peserta
pemilihan
dalam
menyampaikan dokumen
penawaran berdasarkan
ketentuan yang telah
ditetapkan
dalam
Dokumen
Tender/Seleksi.
Pembukaan
Berita
Acara Meyakini bahwa Pokja
Dokumen Penawaran Pembukaan
Pemilihan
telah
dokumen
melakukan pembukaan
penawaran
dokumen
penawaran
sesuai dengan ketentuan
melalui SPSE.
Evaluasi
Dokumen Berita
acara Meyakini bahwa Pokja
Penawaran
evaluasi dokumen Pemilihan
telah
penawaran
melakukan
evaluasi
dokumen
penawaran
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
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H.

E-reverse Auction

I.

Penetapan
Pemenang

Dokumen
undangan
Dokumen
penyampaian
penawaran ulang

Calon Dokumen
penetapan
pemenang

calon

J.

Klarifikasi
dan Berita
acara
Negosiasi Teknis dan klarifikasi
dan
Harga/Biaya
negosiasi
teknis
dan harga/biaya

K.

Penetapan Pemenang

Berita
Acara
penetapan
pemenang
tender/seleksi

L.

Pengumuman

Dokumen
pengumuman
pemenang

M.

Sanggah

Berita
sanggah

N.

Sanggah Banding

Berita
Acara
sanggah banding

O.

Tender/Seleksi Gagal

Berita
Acara
tender/seleksi
gagal

acara

Meyakini bahwa Pokja
Pemilihan
telah
mengundang
Peserta
untuk melakukan Ereverse Auction dengan
mencantumkan
jadwal
pelaksanaannya
dan
pelaksanaan
penyampaian penawaran
ulang
sesuai
dengan
jadwal
yang
telah
ditetapkan.
Meyakini bahwa Pokja
Pemilihan
telah
melakukan
penetapan
calon pemenang sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.
Meyakini bahwa Pokja
Pemilihan
telah
melakukan
klarifikasi
dan negosiasi teknik dan
harga/biaya telah sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.
Meyakini bahwa PA/KPA
telah
melakukan
penetapan
pemenang
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Meyakini bahwa Pokja
Pemilihan
telah
mengumumkan
pemenang
pemilihan
melalui aplikasi SPSE.
Meyakini bahwa Pokja
Pemilihan
telah
menjawab
semua
sanggah yang diajukan
oleh
Peserta
yang
menyampaikan
Dokumen
Penawaran
melalui aplikasi SPSE.
Meyakini bahwa PA/KPA
telah
menjawab
penyanggah
pada
pengadaan
Pekerjaan
Konstruksi yang tidak
setuju
atas
jawaban
sanggah.
Meyakini bahwa Pokja
Pemilihan
telah
menindaklanjuti
tender/seleksi
gagal
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
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P.

Laporan
Pemilihan

Hasil Dokumen laporan Meyakini bahwa Pokja
Hasil Pemilihan
Pemilihan
teah
menyampaikan laporan
hasil pemilihan kepada
PPK
melalui
aplikasi
SPSE.

Langkah Kerja Reviu
Tujuan penugasan reviu adalah untuk mendapatkan hasil reviu yang
berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Untuk memastikan tujuan penugsan reviu dapat tercapai perlu
disusun langkah kerja yang akan menjadi panduan (guidance) bagi tim reviu
dalam

melaksanakan

penugasan

reviunya. Langkah kerja reviu disusun

setelah tim reviu memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan reviu.
Langkah kerja reviu merupakan rancangan prosedur dan teknik yang disusun
secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh tim reviu dalam penugasan
reviu untuk mencapai tujuan reviu. Langkah kerja reviu disusun dengan
mempertimbangkan jumlah tim, anggaran waktu (time budget) dan biaya (cost
budget) dalam melaksanakan penugasan reviu agar tujuan reviu tercapai.
Langkah kerja reviu digunakan sebagai media dalam membuat simpulan hasil
reviu

melalui prosedur reviu yang telah dilaksanakan secara sistematis.

Langkah kerja dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan reviu. Langkah kerja
harus dilakukan melalui metodologi reviu yang memadai. Berikut contoh
template langkah kerja reviu atas pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan
barang/jasa melalui tender/seleksi dengan pascakualifikasi.
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LANGKAH KERJA
Reviu atas Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Pengadaan Barang dan Jasa melalui Tender/Seleksi dengan Pascakualifikasi
Nama Satker/OPD/Unit Kerja
Nama Kegiatan PBJ

: ...........................................................
: ...........................................................

No

Uraian

A

Undangan Tender/Seleksi
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
mengundang semua peserta tender yang
telah lulus prakualifikasi atau peserta
seleksi yang masuk dalam Daftar Pendek
untuk mengikuti proses Tender/ Seleksi.

1

Dapatkan
dokumen
undangan
tender/seleksi.
Dapatkan akses aplikasi SPSE.
Lakukan pengujian untuk memastikan
bahwa semua peserta tender yang telah
lulus prakualifikasi atau peserta seleksi
yang masuk dalam Daftar Pendek telah
dapat mengakses undangan.
Pastikan
bahwa
informasi
dalam
undangan telah mencantumkan hari,
tanggal, dan waktu pendaftaran dan
pengunduhan Dokumen Tender/Seleksi.

2
3

4

B

1
2
3
4

C

Pengumuman
Tender/Seleksi
Jasa
Konsultansi Perorangan
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
mengumumkan tender/seleksi melalui
aplikasi SPSE dan media lainnya.
Dapatkan
dokumen
pengumuman
tender/seleksi.
Dapatkan akses aplikasi SPSE.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja Pemilihan telah mengumumkan
melalui aplikasi SPSE dan media lainnya.
Dapatkan informasi bahwa pengumuman
pascakualifikasi paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Pokja Pemilihan;
b. uraian singkat pekerjaan;
c. nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
dan/atau nilai pagu anggaran;
d. persyaratan peserta;
e. waktu pendaftaran dan pengambilan
Dokumen Pemilihan; dan
f. waktu
penyampaian
dokumen
penawaran.
Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen
Pemilihan

Dilaksanakan
oleh

Tanggal

`

Paraf
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Tujuan:
Meyakini bahwa pserta tender/seleksi
hanya melakukan pendaftaran melalui
SPSE.
1
2
3
4

Dapatkan dokumen pendaftaran.
Dapatkan akses aplikasi SPSE.
Lakukan pengujian bahwa dokumen
pemilihan teah dilakukan upload dalam
aplikasi SPSE.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
pendaftaran peserta tender/seleksi hanya
melalui aplikasi SPSE.

D

Pemberian Penjelasan
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
melaksanakan
pemberian
penjelasan
pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE
sesuai
dengan
jadwal
yang
telah
ditetapkan.

1

Dapatkan
Berita
acara
pemberian
penjelasan.
Dapatkan akses aplikasi SPSE.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja Pemilihan dalam melaksanakan
pemberian penjelasan pemilihan penyedia
dilakukan melalui aplikasi SPSE.
Lakukan pengujian untuk meyakini bawa
pemberian penjelasan sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja Pemilihan telah menjawab setiap
pertanyaan dari peserta yang diajukan
sampai dengan batas akhir pemberian
penjelasan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
dalam hal hasil pemberian penjelasan
dan/atau
pertanyaan
tertulis
yang
disampaikan oleh Peserta mengakibatkan
perubahan Dokumen Pemilihan, maka
perubahan tersebut harus dituangkan
dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
dalam hal perubahan Dokumen Pemilihan
terkait Spesifikasi Teknis/KAK, HPS atau
Rancangan Kontrak maka perubahan
tersebut harus disetujui oleh PPK.

2
3

4
5

6

7

E

Penyampaian Dokumen Penawaran
Tujuan:
Meyakini bahwa peserta pemilihan dalam
menyampaikan
dokumen
penawaran
berdasarkan
ketentuan
yang
telah
ditetapkan
dalam
Dokumen
Tender/Seleksi.
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1
2
3
4

Dapatkan Daftar penyampaian dokumen
oleh para peserta pemilihan
Dapatkan akses aplikasi SPSE
Lakukan pengujian untuk meyakini bawa
penyampaian dokumen dilakukan sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
apabila Pokja Pemilihan melakukan
perubahan jadwal penyampaian dokumen
penawaran maka telah disertai dengan
penjelasan alasan perubahan jadwal
tersebut.

F

Pembukaan Dokumen Penawaran
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
melakukan
pembukaan
dokumen
penawaran sesuai dengan ketentuan
melalui SPSE.

1

Dapatkan
Berita
Acara
Pembukaan
dokumen penawaran
Dapatkan akses aplikasi SPSE
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja Pemilihan telah mengunduh file
penawaran sesuai dengan jadwal/waktu
yang telah ditetapkan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
apabila terhadap file penawaran yang tidak
dapat dibuka, Pokja Pemilihan telah
menyampaikan file penawaran tersebut
kepada
Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik
(LPSE)
untuk
mendapat
keterangan bahwa file yang bersangkutan
tidak dapat dibuka.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja Pemilihan tidak mengubah waktu
batas akhir penyampaian penawaran
(melakukan perpanjangan waktu) kecuali:
a. terjadi keadaan kahar;
b. terjadi gangguan teknis SPSE;
c. perubahan dokumen pemilihan yang
mengakibatkan
kebutuhan
penambahan
waktu
penyiapan
dokumen penawaran; atau
d. tidak ada peserta yang memasukkan
penawaran sampai dengan batas akhir
penyampaian penawaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
dalam hal Pokja Pemilihan mengubah
waktu
batas
akhir
penyampaian
penawaran maka Pokja Pemilihan telah
menyampaikan/
menginformasikan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
pada SPSE.

2
3

4

5

6

G

Evaluasi Dokumen Penawaran
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Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
melakukan evaluasi dokumen penawaran
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1
2
3

4

5

6

H

Dapatkan Berita acara evaluasi dokumen
penawaran.
Dapatkan akses aplikasi SPSE.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja Pemilihan telah melakukan evaluasi
dokumen penawaran sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan yang
meliputi: evaluasi administrasi, evaluasi
teknis, dan evaluasi harga.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang
melakukan post bidding pada setiap
tahapan dalam evaluasi penawaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja Pemilihan tidak menggugurkan
penawaran dengan alasan kesalahan
penawaran yang tidak substansial (contoh
kesalahan
pengetikan,
penyebutan
sebagian nama atau keterangan, surat
penawaran tidak berkop perusahaan,
dan/atau tidak distempel).
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
apabila ditemukan bukti/indikasi terjadi
persaingan usaha tidak sehat dan/atau
terjadi
pengaturan
bersama
(kolusi/persekongkolan) antar peserta
dengan tujuan untuk memenangkan salah
satu peserta, maka:
a. evaluasi
dokumen
penawaran
dilanjutkan terhadap peserta lainnya
yang tidak terlibat (bila ada); dan
b. apabila tidak ada peserta lain
sebagaimana dimaksud pada angka 1),
Tender/Seleksi dinyatakan gagal.
E-reverse Auction
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
mengundang Peserta untuk melakukan Ereverse Auction dengan mencantumkan
jadwal pelaksanaannya dan pelaksanaan
penyampaian penawaran ulang sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan.

1

Dapatkan Dokumen undangan.

2

Dapatkan
Dokumen
penawaran ulang.

3

Dapatkan akses aplikasi SPSE.

4

Lakukan
pengujian untuk meyakini
bahwa dalam hal terdapat 2 (dua)
penawaran yang lulus administrasi teknis,
Pokja
Pemilihan telah mengundang

penyampaian
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5

6

I

1
2
3

J

1
2
3

4
5

Peserta untuk melakukan E-reverse
Auction dengan mencantumkan jadwal
pelaksanaan.
Lakukan
pengujian untuk meyakini
bahwa penyampaian penawaran berulang
dilakukan dalam kurun waktu yang telah
ditetapkan.
Lakukan
pengujian untuk meyakini
bahwa Peserta menyampaikan penawaran
harga
melalui
fitur
penyampaian
penawaran pada aplikasi SPSE.
Penetapan Calon Pemenang
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
melakukan penetapan calon pemenang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dapatkan Dokumen penetapan calon
pemenang.
Dapatkan akses aplikasi SPSE.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja
Pemilihan
telah
melakukan
penetapan calon pemenang sesuai dengan
ketentuan pada Perlem LKPP Nomor 9
Tahun
2018
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Penyedia.
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan
Harga/Biaya.
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
melakukan klarifikasi dan negosiasi teknik
dan harga/biaya telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Dapatkan Berita acara klarifikasi dan
negosiasi teknis dan harga/biaya
Dapatkan akses aplikasi SPSE
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja
Pemilihan
telah
melakukan
klarifikasi dalam pengadaan barang/jasa
atas
Dokumen
Kualifikasi
untuk
pengadaan
barang/jasa
melalui
pascakualifikasi kepada calon pemenang
peringkat pertama dan klarifikasi atas
kejelasan
substansi
teknis
dan
harga/biaya.
Dapatkan daftar hadir peserta negosiasi
teknis dan harga/biaya.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
wakil peserta yang hadir merupakan
personel yang berkedudukan sebagai:
1. direktur
utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi;
2. penerima
kuasa
dari
direktur
utama/pimpinan
perusahaan/pengurus
koperasi/manajer koperasi yang nama
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6

7

8

penerima kuasanya tercantum dalam
akta pendirian anggaran dasar;
3. pihak lain yang bukan direktur
utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang
namanya tidak tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar, sepanjang
pihak
lain
tersebut
adalah
pengurus/karyawan
perusahaan/karyawan koperasi yang
berstatus sebagai tenaga kerja tetap
dan
mendapat
kuasa
atau
pendelegasian wewenang yang sah dari
direktur
utama/
pimpinan
perusahaan/pengurus
koperasi
berdasarkan akta pendirian/anggaran
dasar;
4. kepala
cabang
perusahaan
yang
diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik;
atau
5. pejabat yang menurut Perjanjian
konsorsium/kerja
sama
operasi/kemitraan/bentuk kerjasama
lain yang berhak mewakili.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan
biaya dengan peserta dengan nilai tertinggi
dalam peringkat teknis atau peserta yang
ditetapkan
sebagai
pemenang
pemilihan/Penyedia tidak menghasilkan
kesepakatan,
Pokja
Pemilihan
melanjutkan dengan mengundang peserta
yang memiliki peringkat teknis/pemenang
cadangan
dibawahnya
untuk
melaksanakan klarifikasi dan negosiasi
teknis dan biaya, dan seterusnya.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa apabila klarifikasi dan negosiasi
teknis dan biaya dengan seluruh peserta
dalam peringkat teknis/pemenang
cadangan tidak menghasilkan/ tercapai
kesepakatan, maka seleksi dinyatakan
gagal.
Lakukan pengujian untuk memastikan
bahwa
pelaksanaan
klarifikasi
dan
negosiasi teknis dan biaya untuk setiap
jenis pekerjaan telah sesuai dengan Perlem
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Penyedia.

K

Penetapan Pemenang
Tujuan:
Meyakini bahwa PA/KPA telah melakukan
penetapan pemenang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

1

Dapatkan Berita Acara penetapan
pemenang tender/seleksi.
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2
3
4

5

L

1
2
3

M

1
2
3

4

N

Dapatkan akses aplikasi SPSE.
Dapatkan berita acara hasil pemilihan
(BAHP).
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
penetapan pemenang pemilihan dilakukan
oleh PA/KPA berdasarkan usulan Pokja
Pemilihan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
PA/KPA telah menyampaikan surat
penetapan Pemenang atau penolakan
kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah usulan penetapan
pemenang diterima.
Pengumuman
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
mengumumkan
pemenang
pemilihan
melalui aplikasi SPSE.
Dapatkan
dokumen
pengumuman
pemenang
Dapatkan akses ke aplikasi SPSE
Lakukan Pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja Pemilihan telah mengumumkan
Pemenang pemilihan melalui aplikasi
SPSE.
Sanggah
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
menjawab semua sanggah yang diajukan
oleh
Peserta
yang
menyampaikan
Dokumen Penawaran melalui aplikasi
SPSE.
Dapatkan Berita acara sanggah
Dapatkan akses ke aplikasi SPSE
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
peserta yang menyampaikan sangah
adalah peserta yang telah menyampaikan
Dokumen Penawaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
proses sanggah hanya dilakukan melalui
aplikasi SPSE.
Sanggah Banding
Tujuan:
Meyakini bahwa PA/KPA telah menjawab
penyanggah pada pengadaan Pekerjaan
Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban
sanggah.

1

Dapatkan Berita Acara sanggah banding

2

Dapatkan akses ke aplikasi SPSE

3

Lakukan
pengujian untuk meyakini
bahwa
Penyanggah
menyampaikan
Sanggah Banding secara tertulis kepada
KPA/PA selambat-lambatnya 5 (lima) hari
kerja setelah jawaban sanggah dimuat
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4

5

6

7

8

9

10

dalam aplikasi SPSE. Dan tembusan
Sanggah Banding disampaikan kepada
APIP yang bersangkutan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Penyanggah Banding telah menyerahkan
Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan
kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu
persen) dari nilai total HPS dengan masa
berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
tanggal pengajuan Sanggah Banding.
Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi,
Jaminan Sanggah Banding besarnya 1%
(satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja Pemilihan telah mengklarifikasi atas
kebenaran Jaminan Sanggah Banding
kepada penerbit jaminan dan KPA tidak
akan menindaklanjuti Sanggah Banding
sebelum mendapatkan hasil
klarifikasi Pokja Pemilihan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
PA/KPA telah menyampaikan jawaban
Sanggah Banding, dengan tembusan
kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah menerima
klarifikasi dari Pokja Pemilihan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
apabila Sanggah Banding dinyatakan
benar/diterima,
UKPBJ
telah
memerintahkan
Pokja
Pemilihan
melakukan evaluasi ulang atau pemilihan
Penyedia ulang
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja
telah
melakukan
evaluasi
ulang/pemilihan penyedia ulang sesuai
yang diperintahkan UKPBJ.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
apabila Sanggah Banding dinyatakan
salah/tidak diterima, maka:
a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses
pemilihan dengan menyampaikan
hasil
pemilihan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak; dan
b. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah
Banding dan disetorkan ke kas
negara/daerah.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
saat Sanggah Banding proses Tender
dihentikan.

O

Tender/Seleksi Gagal
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
menindaklanjuti
tender/seleksi
gagal
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1

Dapatkan
gagal.

Berita

Acara

tender/seleksi
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2
3
4

5
6

P

1
2
3

Q

Dapatkan akses aplikasi SPSE.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
tender/seleksi telah ditetapkan oleh
PA/KPA.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja Pemilihan telah melaksanakan
evaluasi penawaran ulang, penyampaian
penawaran
ulang,
atau
Tender
ulang/Seleksi ulang.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pokja Pemilihan telah melakukan reviu
penyebab Tender/Seleksi gagal.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
dalam hal Tender/Seleksi ulang gagal,
Pokja Pemilihan dengan persetujuan
PA/KPA telah melakukan Penunjukan
Langsung dengan
kriteria:
a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
b. tidak
cukup
waktu
untuk
melaksanakan Tender/Seleksi.
Laporan Hasil Pemilihan
Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan teah
menyampaikan laporan hasil pemilihan
kepada PPK melalui aplikasi SPSE.
Dapatkan
dokumen
laporan
Hasil
Pemilihan
Dapatkan akses aplikasi SPSE
Lakukan pengujian untuk memastikan
bahwa laporan hasil pemilihan telah
dilaporkan
kepada
PA/KPA
melalui
Aplikasi SPSE.
Buat simpulan hasil reviu dan usulan
saran

2. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA SELAIN TENDER/SELEKSI
Pelaksanaan pemilihan Penyedia selain melalui Tender/Seleksi, meliputi:
a.

E-purchasing;
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 50
ayat (5), bahwa pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk
barang/jasa

yang

menyangkut

pemenuhan

kebutuhan

nasional

dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau
kepala daerah.
Pelaksanaan E-purchasing mengacu pada:
1) Prosedur untuk E-purchasing;
2) Syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi E-Purchasing; dan
3) Panduan pengguna aplikasi E-purchasing (user guide).
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Prosedur E-purchasing meliputi:
1) PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa pada
katalog elektronik;
2) Calon Penyedia menanggapi pesanan dari PPK/Pejabat Pengadaan;
3) PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia dapat melakukan
negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak
dapat dinegosiasikan. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga
satuan

barang/jasa

dengan

mempertimbangkan

kuantitas

barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim (apabila ada), biaya
instalasi/training (apabila diperlukan);
4) PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia menyetujui/menyepakati
pembelian barang/jasa; dan
5) Penerbitan Surat Pesanan.
Langkah kerja reviu E-purchasing disajikan dalam suplemen pedoman
reviu atas pemilihan penyedia melalui E-Purchasing (Buku VII).

b.

Pembelian Melalui Daring;
Pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring sesuai dengan ketentuan
pelaksanaan pengadaan dengan metode E-purchasing. Pelaksanaan
reviu pembelian melalui Toko Daring sesuai dengan langkah kerja reviu
E-purchasing.

c.

Penunjukan Langsung;
Penunjukan

langsung

dilakukan

oleh

Pejabat

Pengadaan

untuk

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
pengadaan

Jasa

Konsultansi

yang

bernilai

paling

banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Penunjukan langsung dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit
di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan
Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
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d.

Pengadaan Langsung; dan
Pengadaan

Langsung

untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya

sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke
Penyedia;
2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi
kepada PPK; dan/atau
4) PPK melakukan pembayaran.
Pengadaan Langsung untuk :
1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah);
2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima
puluh

juta

rupiah)

sampai

dengan

nilai

paling

banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah);
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan
dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik
dan/atau non-elektronik.
2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia,
Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit
dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini
mampu

untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis,

harga dan kualifikasi.
4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta
dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang
dibutuhkan.
5) Calon

Penyedia

yang

diundang

menyampaikan

penawaran

administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai
jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
6) Pejabat

Pengadaan

administrasi,
melakukan

membuka

teknis
klarifikasi

penawaran

dan

mengevaluasi

dan kualifikasi dengan sistem gugur,
teknis

dan

negosiasi

harga

untuk
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mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat
dipertanggungjawabkan.
7) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain
sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
8) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan,
Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan
Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
9) Pejabat

Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan

Langsung yang terdiri dari:
a) nama dan alamat Penyedia;
b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
d) hasil negosiasi harga (apabila ada);
e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
f)

tanggal dibuatnya Berita Acara.

10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada
PPK.
Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian
kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Pelaku
Usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan.
e. Tender

Cepat.

Tender Cepat dilaksanakan dengan metode penyampaian penawaran
harga secara berulang (E-reverse Auction).
Pelaksanaan Tender Cepat dengan tahapan sebagai berikut:
1) Persiapan Pemilihan Tender Cepat
a) Pokja

Pemilihan

menyusun

jadwal

pelaksanaan

pemilihan

berdasarkan hari kerja, dengan waktu proses pemilihan paling cepat
3 (tiga) hari pada hari kerja.
b) Pokja

Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap

pemilihan

dan

wajib

mengisi

alasan

perubahan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan.
c) Pokja Pemilihan menyusun kriteria kualifikasi dan/atau kinerja
Pelaku Usaha.
d) Penyusunan dokumen pemilihan secara elektronik melekat pada
aplikasi SPSE dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE.
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2) Undangan
a) Peserta yang terkualifikasi dalam SIKaP dan memenuhi kriteria
menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan Tender Cepat.
b) Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian
penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum
batas akhir penyampaian penawaran.
c) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa tatap
muka melalui aplikasi SPSE.
3) Penyampaian dan Pembukaan Penawaran
a) Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian
penawaran pada aplikasi SPSE atau sistem pengaman dokumen
berdasarkan

alokasi

waktu

(batch)

atau

secara

real

time

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen.
b) Setelah masa penyampaian penawaran berakhir maka sistem akan
menginformasikan peringkat dapat berdasarkan Urutan Posisi
Penawaran (positional bidding) secara real time sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen.
c) Peserta diberikan kesempatan menyampaikan penawaran berulang
(e-reverse auction) dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam
dokumen pemilihan. Penyampaian penawaran berulang dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali selama kurun waktu yang telah
ditetapkan tersebut.
d) Pengumuman pemenang dengan penawaran harga terendah.
e) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada
peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat
memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran.
Perpanjangan jangka waktu jadwal

penyampaian penawaran

dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian
penawaran.
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Lampiran IV.5

REVIU ATAS PELAKSANAAN KONTRAK PENYEDIA BARANG/JASA
Reviu

atas

pelaksanaan

kontrak

pengadaan

barang/jasa

merupakan

penelaahan ulang bukti-bukti pada tahapan pelaksanaan kontrak penyedia
barang/jasa

untuk meyakini bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara ringkas, meliputi:
1. Penetapan SPPBJ
2. Penandatanganan Kontrak
3. Penyerahan Lokasi Kerja
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP)
5. Pemberian Uang Muka
6. Penyusunan Program Mutu
7. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
8. Mobilisasi
9. Pemeriksaan Bersama
10. Pengendalian Kontrak
11. Inspeksi Pabrikasi
12. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
13. Perubahan Kontrak
14. Penyesuaian Harga
15. Keadaan Kahar
16. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
17. Pemutusan Kontrak
18. Pemberian Kesempatan
19. Denda dan Ganti Rugi
Tujuan
Untuk memberikan keyakinan sedang (moderat) bahwa pelaksanaan kontrak
pengadaan barang/jasa dan serah terima hasil pekerjaan telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan
1. Pelaksanaan

reviu

dapat

dilakukan

setelah

proses

pada

tahapan

pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa telah selesai atau
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setelah seluruh tahapan pengadaan barang/jasa telah selesai dilaksanakan
(penugasan reviu bersifat akumulatif terhadap tahapan PBJ); dan
2. Reviu dapat dilaksanakan setelah ada output/dokumen dari proses
pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa.
Titik Kritis
Pada tahapan pelaksanaan kontrak PBJ terdapat titik-titik kritis yang sering
ditemukan, antara lain:
1. Rekanan mengurangi volume pekerjaan;
2. Rekanan mengurangi kualitas bahan baku dan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan spesifikasi yang telah disepakati;
3. Pekerjaan tidak selesai tepat waktu sesui dengan jadwal yang telah
ditetapkan;
4. Pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) terjadi wanprestasi;
5. Ada sengketa ganti rugi.
6. Unit price untuk pekerjaan tambahan dinaikkan untuk menutup kerugian
yang

terjadi karena sebelumnya diajukan penawaran unit price yang

sengaja diturunkan.
7. Pekerjaan tambahan di luar ruang lingkup pekerjaan semula ditetapkan
dengan unit price yang terlalu tinggi, yang dilakukan untuk menutupi
kerugian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
8. Pekerjaan kurang dilaksanakan sebagai upaya untuk menutupi kegagalan
penyedia melaksanakan pekerjaan yang dikurangi tersebut;
9. Pada kontrak lumpsum, volume pekerjaan sengaja dinaikkan lebih tinggi
dari yang seharusnya menurut rencana (gambar);
10. Pada kontrak unit price, sering terjadi revisi pekerjaan yang unit price-nya
tinggi. Disinyalir volume dalam kontrak sengaja diturunkan akibat adanya
kerjasama yang tidak baik dengan penyedia tertentu. Atau sebaliknya,
kontraktor tertentu menawar dengan unit price yang dinaikkan untuk
pekerjaan major item;
11. Pembayaran

interim

tidak

sesuai

dengan

volume

pekerjaan

yang

dilaksanakan;
12. Kualifikasi pesonil yang diajukan dalam penawaran tidak sesuai dengan
tehcnical proposal yang ditawarkan semua (khusus untuk pengadaan jasa
konsultan);
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13. Ruang lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana ditetapkan
dalam kontrak tidak memenuhi kualitas yang diinginkan sehingga kurang
bermanfaat.
Tahapan Pelaksanaan Kontrak PBJ
No.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Proses Pelaksanaan
Tujuan Prosedur
Output
Pemilihan
Reviu
Penetapan
Surat Surat
Penunjukan Meyakini
bahwa
Penunjukan
Penyedia Penyedia Barang/Jasa penetapan
SPPBJ
Barang/Jasa (SPPBJ)
(SPPBJ)
sesuai
dengan
ketentuan.
Penandatanganan
Dokumen Kontrak
Meyakini
bahwa
Kontrak
penandatanganan
kontrak telah sesuai
dengan ketentuan
Penyerahan
Lokasi  Berita
bahwa
Acara Meyakini
Kerja
penyerahan
lokasi
Peninjauan
Lokasi
kerja telah dilakukan
Kerja.
dengan
 Berita Acara Serah sesuai
ketentuan
Terima Lokasi Kerja
yang ditandatangani
oleh para pihak
Surat Perintah Mulai Dokumen
Surat Meyakini
bahwa
Kerja
(SPMK)/Surat Perintah Mulai Kerja penerbitan SPMK/SPP
Perintah
Pengiriman (SPMK)/Surat Perintah telah sesuai dengan
(SPP)
Pengiriman (SPP)
ketentuan
Pemberian Uang Muka

Dokumen
kuitansi Meyakini
bahwa
pemberian uang muka
pemberian uang muka
telah sesuai dengan
ketentuan
Penyusunan
Program Dokumen
Program Meyakini
bahwa
Mutu
Mutu
program mutu telah
disusun sesuai dengan
ketentuan.
Rapat
Persiapan Notulen
Rapat Meyakini bahwa rapat
Pelaksanaan Kontrak
Persiapan Pelaksanaan persiapan
Kontrak
pelaksanaan kontrak
telah
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan.
Mobilisasi
Meyakini
bahwa
mobilisasi
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
yang berlaku.
Pemeriksaan Bersama
Berita
acara
hasil Meyakini
bahwa
pemeriksaan bersama
pemeriksaan bersama
telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan.
Pengendalian Kontrak
Meyakini
bahwa
pengendalian kontrak
telah
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan.
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K

Inspeksi Pabrikasi

-

L

Pembayaran
Pekerjaan

M

Perubahan Kontrak

Dokumen
kontrak

N

Penyesuaian Harga

-

O

Keadaan Kahar

-

P

Penghentian
Kontrak atau
Berakhirnya
Kontrak

Q

Pemutusan Kontrak

Berita Acara Pemutusan
Kontrak

R

Pemberian Kesempatan

Dokumen
kontrak

S

Denda dan Ganti Rugi

Bukti pembayaran uang

Meyakini
bahwa
Jadwal, tempat dan
ruang lingkup inspeksi
telah sesuai dengan
ketentuan
dalam
Kontrak.
Meyakini
bahwa
pembayaran prestasi
pekerjaan
tidak
melebihi
kemajuan
hasil pekerjaan yang
dicapai
dan
telah
sesuai
dengan
ketentuan.
Meyakini
bahwa
proses
perubahan
kontrak
telah
dilaksanakan
sesuai
dengan ketentuan
Meyakini
bahwa
penyesuaian
harga
dilakukan
sesuai
dengan ketentuan.
Meyakini
bahwa
penggunaan keadaan
kahar sesuai dengan
ketentuan
yang
berlaku.
Meyakini
bahwa
penghentian kontrak
atau
berakhirnya
kontrak dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
yang
berlaku.
Meyakini
bahwa
pemutusan
kontrak
silakukan
sesuai
dengan ketentuan.
Meyakini
bahwa
pemberian
kesempatan
telah
sesuai
dengan
ketentuan.
Meyakini
bahwa

ganti rugi

pengenaan denda dan

Prestasi  Laporan
kemajuan
hasil pekerjaan
 SPM dan SP2D atas
pembayaran
termin
prestasi kerja

Adendum

adendum

ganti

rugi

telah

dilaksanakan

sesuai

dengan ketentuan.

Langkah Kerja Reviu
Tujuan penugasan reviu adalah untuk mendapatkan hasil reviu yang
berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Untuk memastikan tujuan penugsan reviu dapat tercapai perlu
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disusun langkah kerja yang akan menjadi panduan (guidance) bagi tim reviu
dalam

melaksanakan

penugasan reviunya. Langkah kerja reviu disusun

setelah tim reviu memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan reviu.
Langkah kerja reviu merupakan rancangan prosedur dan teknik yang disusun
secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh tim reviu dalam penugasan
reviu untuk mencapai tujuan reviu. Langkah kerja reviu disusun dengan
mempertimbangkan jumlah tim, anggaran waktu (time budget) dan biaya (cost
budget) dalam melaksanakan penugasan reviu agar tujuan reviu tercapai.
Langkah kerja reviu digunakan sebagai media dalam membuat simpulan hasil
reviu

melalui prosedur reviu yang telah dilaksanakan secara sistematis.

Langkah kerja dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan reviu. Langkah kerja
harus dilakukan melalui metodologi reviu yang memadai. Berikut contoh
template langkah kerja reviu atas pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa.
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LANGKAH KERJA
Reviu atas Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
Nama Satker/OPD/Unit Kerja
: ...........................................................
Nama Kegiatan PBJ
: ...........................................................
No
A

1
2

3

4
5

B 1 2 3 4 -

Uraian
Penetapan
Surat
Penunjukan
Barang/Jasa (SPPBJ)

Dilaksana
kan oleh
Penyedia

Tujuan:
Meyakini bahwa penetapan SPPBJ sesuai
dengan ketentuan.
Dapatkan dokumen Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ)
Dapatkan informasi/dokumen yang terkait
dengan reviu yang dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan kontrak terhadap laporan hasil
pemilihan
penyedia
dari
Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
Dapatkan informasi dan lakukan pengujian
untuk meyakini bahwa perselisihan pendapat
atas hasil pemilihan telah diselesaikan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Dapatkan dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) atau Rencana Kerja Anggaran
Perangkat Daerah (RKAPD)
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) atau Rencana Kerja
Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) dengan
meyakini bahwa tanggal penerbitan SPPBJ
setelah tanggal persetujuan RKA/RKAPD.
Penandatanganan Kontrak
Tujuan:
Meyakini bahwa penandatanganan kontrak
telah sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan dokumen kontrak
Dapatkan dokumen DIPA/DPA
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
penandatangan kontrak dilakukan setelah
tanggal pengesahan dokumen DIPA/DPA.
Dapatkan
notulen
rapat
persiapan
penandatangan
kontrak
antara
pejabat
penandatangan kontrak dengan penyedia yang
membahas hal-hal sebagai berikut:
a. finalisasi rancangan Kontrak;
b. kelengkapan
dokumen
pendukung
Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan
telah diterima sebelum penandatanganan
Kontrak, asuransi, dsb;
c. rencana
penandatanganan
Kontrak;
dan/atau
d. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau
dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

Tanggal

Paraf
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5 -

Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
apabila ada jaminan pelaksanaan, nilai jaminan
pelaksanaan
telah
memenuhi
ketentuan
sebagai berikut:
a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan
puluh persen) sampai dengan 100% (seratus
persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran,
Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5%
(lima persen) dari nilai kontrak; atau
b. b. untuk nilai penawaran di bawah 80%
(delapan puluh persen) dari nilai HPS atau
Pagu
Anggaran,
besarnya
Jaminan
Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS
atau Pagu Anggaran.

6

Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pejabat
Penandatangan
Kontrak
telah
melakukan verifikasi secara tertulis kepada
penerbit jaminan sebelum penandatanganan
Kontrak.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
tidak mengubah substansi hasil pemilihan
Penyedia sampai dengan penandatanganan
Kontrak,
kecuali
mempersingkat
waktu
pelaksanaan pekerjaan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum
DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi
anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau
kurang dari rencana nilai Kontrak, maka
penandatanganan Kontrak dilakukan setelah
Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi
DIPA/DPA. Jika penambahan Pagu Anggaran
melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka
penetapan pemenang dibatalkan dan kepada
calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan
ganti rugi.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
kontrak yang ditandatangani sesuai dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. DIPA/DPA telah ditetapkan;
b. penandatangan kontrak dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkan
SPBBJ,
kecuali
apabila
DIPA/DPA belum disahkan; dan
c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang
menandatangani Kontrak.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
pihak
yang
berwenang
menandatangani
kontrak atas nama penyedia adalah Direktur
Utama/Pimpinan
perusahaan/pengurus
koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta
Pendirian/Anggaran
Dasar,
yang
telah
didaftarkan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
atau
Penyedia
perorangan atau pihak yang mendapat kuasa
atau pendelegasian wewenang yang sah dari
Direktur
Utama/Pimpinan
Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak

7

8

9

10
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yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran
Dasar
untuk
menandatangani
Kontrak
sepanjang pihak lain tersebut merupakan
pengurus/karyawan
perusahaan/karyawan
koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja
tetap.
C 1

2

D

1

Penyerahan Lokasi Kerja
Tujuan:
Meyakini bahwa penyerahan lokasi kerja telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan
Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan
Kontrak menyerahkan lokasi kerja kepada
Penyedia, maka:
a. Dapatkan dokumen Berita Acara Peninjauan
Lokasi Kerja.
b. Dapatkan dokumen Berita Acara Serah
Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani
oleh para pihak
- Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
apabila dalam hal Pejabat Penandatangan
Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh
lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang
tercantum dalam rencana kerja untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, maka
Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan
kondisi ini sebagai Peristiwa Kompensasi dan
dibuat Berita Acara.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat
Perintah Pengiriman (SPP)
- Tujuan:
- Meyakini bahwa penerbitan SPMK/SPP telah
sesuai dengan ketentuan.
- Dapatkan dokumen SPMK/SPP

2 -

Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
untuk SPMK diterbitkan tidak lebih dari 14
(empat belas) hari kerja setelah tandatangan
kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak
penyerahan lokasi pekerjaan.

3 -

Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
dalam SPMK telah dicantumkan seluruh ruang
lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja.

4 -

Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pejabat
Penandatangan
Kontrak
telah
menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak.

5

Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa SPP
sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia
sesuai dengan yang dipersyaratkan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
penerbitan SPP.

6

Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
untuk pekerjaan yang pengiriman barangnya
dijadwalkan tidak dilaksanakan sekaligus tetapi
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secara
berkala/bertahap
sesuai
rencana
kebutuhan, informasi tersebut telah dinyatakan
dalam Kontrak.
E 1 2 3 4
5

6

7
8

F -

Pemberian Uang Muka
Tujuan:
Meyakini bahwa pemberian uang muka telah
sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan kuitansi pembayaran uang muka
Dapatkan dokumen pengajuan permohonan
uang muka dari penyedia kepada Pejabat
Pendatangan Kontrak.
Dapatkan dokumen rencana penggunaan uang
muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
kontrak dan rencana pegembaliannya.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa Nilai
besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan
yang ditetapkan dalam Kontrak
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Uang Muka dibayarkan setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang
muka yang diterima.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
besarnya nilai
Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka
yang diterima Penyedia.
Dapatkan kuitansi pengembalian uang muka.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
pengembalian uang muka paling lambat telah
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi
100% (seratus persen).

Penyusunan Program Mutu
Tujuan:
Meyakini bahwa program mutu telah disusun
sesuai dengan ketentuan.
1 - Dapatkan dokumen program mutu yang telah
disusun.
2 - Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
program mutu telah disusun oleh penyedia
sebelum rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
3 - Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
informasi dalam program mutu, minimal berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan;
b. organisasi kerja Penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
f. pelaksana kerja.
G - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- Tujuan:
- Meyakini bahwa rapat persiapan pelaksanaan
kontrak telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan.
1 - Dapatkan
Notulen
Rapat
Persiapan
Pelaksanaan Kontrak
-
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2

Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa halhal yang dibahas dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak, minimal sebagai berikut:
a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan
tanggung jawab dari kedua belah pihak;
b. pemutakhiran/pembaharuan
rencana
pekerjaan
seperti
tanggal
efektif
pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan
kontrak;
c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan
sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan
pekerjaan;
d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan
pelaporan pekerjaan;
e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran
dan pelaporan yang disesuaikan dengan
kondisi pekerjaan;
f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih
kurang jelas dan mendiskusikan prosedur
untuk manajemen perubahan; dan
g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi
antar para pihak selama pelaksanaan
pekerjaan.

H -

Mobilisasi
Tujuan:
Meyakini bahwa mobilisasi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Dapatkan dokumen jadwal mobilisasi
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
mobilisasi telah dilaksanakan sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan.
Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,
mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, meliputi:
1) mendatangkan
bahan/material
dan
peralatan terkait yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan;
2) mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sebagainya; dan/atau
3) mendatangkan personil.
Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan
sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
1) mendatangkan tenaga ahli;
2) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
3) menyiapkan peralatan pendukung.

1 2 3

4

I -

Pemeriksaan Bersama
Tujuan:
Meyakini bahwa pemeriksaan bersama telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan.

1 -

Dapatkan
dokumen
pemeriksaan bersama.

berita

acara

hasil

2 -

Dapatkan
informasi bahwa pemeriksaan
bersama telah dilakukan terhadap lokasi
pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan
pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan
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3 -

J -

untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana
mata pembayaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
apabila
dalam
pemeriksaan
bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
Pengendalian Kontrak
Tujuan:
Meyakini bahwa pengendalian kontrak telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

1

Dapatkan informasi bahwa para pihak
melakukan
pengawasan/pengendalian
terhadap pelaksanaan Kontrak.
Pengawasan/pengendalian
Kontrak
dapat
dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama oleh :
a. Pejabat Penandatangan Kontrak;
b. pihak ketiga yang independen;
c. Penyedia; dan/atau
d. pengguna akhir.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan
target pelaksanaan Kontrak atau terjadi
Kontrak Kritis maka para pihak telah
melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause
Meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak
telah
memerintahkan
Penyedia
untuk
melaksanakan perbaikan target dan realisasi
pelaksanaan pekerjaan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
apabila Penyedia tidak mampu mencapai target
yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat
Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat
Peringatan (SP) kepada Penyedia.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan
Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target
yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak
secara sepihak dan memberikan sanksi kepada
Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

2

3

4

K -

Inspeksi Pabrikasi
Tujuan:
Meyakini bahwa Jadwal, tempat dan ruang
lingkup inspeksi telah sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak.

1
2

Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa para
pihak telah melakukan inspeksi atas proses
pabrikasi barang/peralatan khusus
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi
harus sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
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L

1
2
3
4
5

6

Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Tujuan:
Meyakini bahwa pembayaran prestasi pekerjaan
tidak melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang
dicapai dan telah sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan Laporan kemajuan hasil pekerjaan
yang digunakan sebagai dasar pembayaran
prestasi kerja.
Dapatkan dokumen SPM dan SP2D atas
pembayaran termin prestasi kerja tersebut.
Dapatkan dokumen kontrak dan lakukan telaah
terhadap pasal-pasal yang mengatur terkait
pembayaran prestasi kerja.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
pembayaran telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
pembayaran
dilakukan
tidak
melebihi
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai
dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan
Kontrak.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu
ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh
melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai dan diterima oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan
yang sudah terpasang, tidak termasuk
bahan/material dan peralatan yang ada di
lokasi pekerjaan.
c. Pembayaran dilakukan dengan sistem
bulanan
atau
sistem
termin
atau
pembayaran
secara
sekaligus
setelah
kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan
diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak.
d. Pembayaran
bulanan/termin
dipotong
angsuran uang muka, uang retensi (untuk
pekerjaan
yang
mensyaratkan
masa
pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran
akhir, dapat ditambahkan potongan denda
apabila ada.
e. Untuk pekerjaan yang di subkontrakkan,
permintaan pembayaran dilengkapi bukti
pembayaran
kepada
subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan
kemajuan hasil pekerjaan.
f. Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan
sebelum
prestasi
pekerjaan
diterima/terpasang untuk:
1) Pengadaan Barang/Jasa yang karena
sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum
Barang/Jasa diterima;
2) Pembayaran bahan/material dan/atau
peralatan yang menjadi bagian dari hasil
pekerjaan yang akan diserahterimakan,
namun belum terpasang; atau
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3) Pembayaran pekerjaan yang belum
selesai 100% (seratus persen) pada saat
batas akhir pengajuan pembayaran
dengan menyerahkan jaminan atas
pembayaran.
g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembayaran termasuk bentuk jaminan
diatur oleh
peraturan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara.
M
1 2

3

4

5

N 1 2 -

Perubahan Kontrak
Tujuan:
Meyakini bahwa proses perubahan kontrak
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan dokumen addensum kontrak atau
dokumen lainnya yang relevan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
perubahan kontrak yang disebabkan karena
perbedaan kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan
dengan
gambar
dan/atau
spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak
hanya diberlakukan untuk Kontrak Lumsum,
Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan
Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak
Terima Jadi (Turnkey).
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
perubahan kontrak tersebut meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang
tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan
kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
pekerjaan tambahan dilaksanakan dengan
ketentuan:
a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari
harga
yang
tercantum
dalam
perjanjian/Kontrak awal; dan
b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Perubahan Kontrak tidak dilakukan pada masa
tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa
denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu
pelaksanaan kontrak berakhir.
Penyesuaian Harga
Tujuan:
Meyakini bahwa penyesuaian harga dilakukan
sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan dokumen kontrak dan lakukan telaah
terhadap pasal-pasal yang terkait dengan
penyesuaian harga.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
aturan terkait penyesuaian harga telah
dicantumkan dalam kontrak.
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3

4

5

Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
penyesuaian
harga
hanya
diberlakukan
terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk
Kontrak Harga Satuan atau berdasarkan Waktu
Penugasan
yang
masa
pelaksanaan
pekerjaannya lebih dari 18 (delapan belas)
bulan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
penyesuaian harga telah dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Ketentuan, persyaratan, dan tata cara
perhitungan
penyesuaian
harga
dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan
(rancangan Kontrak) dan/atau perubahan
Dokumen Pemilihan, yang selanjutnya
dituangkan dalam Kontrak.
b. Persyaratan perhitungan penyesuaian harga
meliputi:
1) penyesuaian diberlakukan mulai bulan
ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan
pekerjaan;
2) penyesuaian harga satuan berlaku bagi
seluruh kegiatan/mata pembayaran,
kecuali komponen keuntungan, biaya
overhead, dan harga satuan timpang
sebagaimana
tercantum
dalam
penawaran;
3) penyesuaian harga satuan diberlakukan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang
tercantum dalam Kontrak/adendum
kontrak;
4) penyesuaian
harga
satuan
bagi
komponen pekerjaan yang berasal dari
luar
negeri,
menggunakan
indeks
penyesuaian harga dari negara asal
barang tersebut;
5) jenis pekerjaan baru dengan harga
satuan baru sebagai akibat adanya
adendum kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak adendum kontrak
tersebut ditandatangani; dan
6) Indeks yang digunakan dalam hal
pelaksanaan
kontrak
terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia
adalah indeks terendah antara jadwal
kontrak dan realisasi pekerjaan.
Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan
sebagai berikut:
Keterangan:
Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan
penyesuaian harga satuan;
Hn = harga satuan baru setiap jenis komponen
pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga
menggunakan rumusan penyesuaian Harga
Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan
yang dilaksanakan.
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Keadaan Kahar
Tujuan:
Meyakini bahwa penggunaan keadaan kahar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dapatkan informasi untuk meyakini latar
belakang dinyatakannya keadaan kahar.
Dapatkan surat pemberitahuan dari Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia tentang
terjadinya Keadaan kahar kepada
salah satu pihak.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
surat pemberitahuan disampaikan dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sejak menyadari atau seharusnya menyadari
atas kejadian atau keadaan yang merupakan
keadaan kahar.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa jika
selama
masa
keadaan
kahar,
Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan secara
tertulis
kepada
Penyedia
untuk
tetap
meneruskan pekerjaan, maka penggantian
biaya yang wajar telah diberikan kepada
penyedia sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan
kahar. Penggantian biaya ini telah diatur dalam
suatu adendum Kontrak.
Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
Tujuan:
Meyakini bahwa penghentian kontrak atau
berakhirnya kontrak dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Dapatkan informasi alasan dilakukannya
penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
apabila penghentian kontrak karena suatu
keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak telah melakukan pembayaran kepada
Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil
pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil
audit.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
berakhirnya kontrak dalam kondisi pekerjaan
telah diselesaikan 100% dan pembayaran telah
dilaksanakan sesuai dengan hasil pelaksanaan
kontrak oleh penyedia.
Dapatkan dokumen pembayaran ke penyedia
Apabila terdapat sisa pembayaran yang belum
dibayarkan,
dapatkan
informasi
untuk
mengetahui alasan terdapat sisa pembayaran.
Pemutusan Kontrak
Tujuan:
Meyakini bahwa pemutusan kontrak silakukan
sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan
informasi
apakah
terdapat
pemutusan kontrak
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Dapatkan dokumen berita acara pemutusan
kontrak dan atau dokumen yang relevan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
pemutusan kontrak disebabkan oleh alasan
tertentu yang dapat diterima secara akal sehat
dan dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku.
Pemberian Kesempatan
Tujuan:
Meyakini bahwa pemberian kesempatan telah
sesuai dengan ketentuan.
Dapatkan dokumen adendum kontrak.
Dapatkan notulen rapat penyelenggaran PBJ
dan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
rangka
pengambilan
keputusan
untuk
pertimbangan pemberian kesempatan kepada
penyedia yang gagal menyelesaikan pekerjaan
sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
pemberian kesempatan telah dituangkan dalam
adendum kontrak.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
dalam hal penyedian bersedia menggunakan
kesempatan yang diberikan, tetap dikenakan
sanksi denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan tidak melebihi 50
(lima puluh) hari kalender, sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
Denda dan Ganti Rugi
Tujuan:
Meyakini bahwa pengenaan denda dan ganti
rugi telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan.
Dapatkan dokumen kontrak dan atau adendum
kontrak.
Dapatkan informasi ada atau tidak denda/ganti
rugi dalam kegiatan PBJ yang dilakukan reviu.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
besaran denda dan cara pembayaran denda
telah dicantumkan dalam kontrak/adendum
kontrak.
Dapatkan dokumen pembayaran denda/ganti
rugi.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
besarnya sanksi ganti rugi (bila ada) tidak lebih
kecil dari nilai kerugian yang ditimbulkan.
Buat Kesimpulan hasil reviu dan usulan saran

-595-

REVIU ATAS SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA
Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100% (seratus persen) dari Penyedia
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan kepada PA/KPA dijelaskan dalam bagan alur berikut:

Pekerjaan selesai
100%

Berita Acara
Serah Terima
(BAST)

Pengajuan kepada
PPK untuk serah
terima

Pemeriksaan hasil
pekerjaan oleh
PPK

Berita Acara Hasil
Pemeriksaan
(BAHP)

Serah Terima
kepada PA/KPA
oleh PPK

Pemeriksaan
Administrasi oleh
PjPHP/

Berita Acara Hasil
Pemeriksaan
Administratif

Gambar 1 Bagan Alur Serah Terima

Reviu atas srah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa merupakan
penelaahan ulang bukti-bukti pada tahapan pelaksanaan kontrak penyedia
barang/jasa

untuk meyakini bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Tujuan
Untuk memberikan keyakinan sedang (moderat) bahwa serah terima pekerjaan
pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan
1. Pelaksanaan
terima

hasil

reviu dapat dilakukan setelah proses pada tahapan serah
pekerjaan pengadaan barang/jasa telah selesai (penugasan

reviu bersifat akumulatif terhadap tahapan PBJ); dan
2. Reviu

dapat

dilaksanakan

setelah

ada

output/dokumen

dari

proses

pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa.
Ruang lingkup
Ruang lingkup reviu pada tahapan serah terima hasil pekerjaan adalah
pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan itu sendiri dan masa pemeliharaan
(bila ada).
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Titik Kritis
Pada tahapan serah terima hasil pekerjaan PBJ terdapat titik-titik kritis yang
sering ditemukan, antara lain:
1. Kualitas barang/pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi
teknis

dalam

dokumen

barang/pemeriksaan

kontrak,

pekerjaan

tidak

karena
berfungsi

panitia
dengan

penerima
baik,

atau

pengawasan teknis tidak berfungsi sebegaimana mestinya;
2. Pekerjaan terlambat diselesaikan akibat kelemahan kontraktor yang gagal
memahami disain, menawar dengan harga rendah tanpa didukung
kemampuan teknis dan keuangan, atau penggunaan sub-penyedia tidak
cakap;
3. Pekerjaan terlambat akibat adanya pekerjaan tambah/kurang karena
pembuatan disain yang tidak cermat, atau kelambatan menetapkan
konsultan;
4. Ketika

menawar,

komponen

lokal

ditinggikan

untuk

memanfaatkan

kelonggaran (preferensi harga) maksimum 15% atas penawaran komponen
hasil produksi dalam negeri, akan tetapi pada kenyataannya digunakan
komponen impor;
5. Adanya usaha untuk menghindari pengenaan denda atas keterlambatan oleh
konsultan dengan membuat addendum yang tidak semestinya (untuk
konsultansi perencanaan/desain pada lumpsum kontrak);
6. Adanya perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang menambah biaya
konsultan,

padahal

akibat

kesalahan/kelalaian

konsultan

yang

bersangkutan (khusus untuk jasa konsultansi);
7. Konsultan

lokal

(dalam

negeri)

yang

diikutsertakan

sebagai

partner/pendamping konsultan asing, ternyata tidak berperan/memberi
jasa yang nyata terhadap proyek (khusus untuk jasa konsultansi);
8. Alih teknologi terhadap konsultan dalam negeri tidak terjadi sebagaimana
yang diinginkan (khusus untuk jasa konsultansi).
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Tahapan Serah Terima Hasil Pekerjaan PBJ
No.
A

B

Proses
Pelaksanaan
Output
Pemilihan
Serah
Terima  Dokumen/surat
Hasil Pekerjaan
permintaan penyerahan
hasil pekerjaan secara
tertulis dari penyedia
kepada
Pejabat
Penandatangan Kontrak
 Berita Acara serah terima
hasil pekerjaan PBJ
 Berita
acara
hasil
pemeriksaan
administratif
 Surat
permintaan
Masa
penyedia
kepada
Pejabat
Pemeliharaan
Penandatangan Kontrak
terkait penyerahan akhir
pekerjaan
 Berita Acara serah terima
akhir

Tujuan Prosedur
Reviu
Meyakini
bahwa
serah terima hasil
pekerjaan
telah
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan.

Meyakini
bahwa
masa pemeliharaan
tetap dilaksanakan
oleh
penyedia
sesuai
dengan
ketentuan
yang
berlaku.

Langkah Kerja Reviu
Tujuan penugasan reviu adalah untuk mendapatkan hasil reviu yang
berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Untuk memastikan tujuan penugasan reviu dapat tercapai perlu
disusun langkah kerja yang akan menjadi panduan (guidance) bagi tim reviu
dalam melaksanakan penugasan reviunya. Langkah kerja reviu disusun setelah
tim reviu memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan reviu.
Langkah kerja reviu merupakan rancangan prosedur dan teknik yang disusun
secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh tim reviu dalam penugasan
reviu untuk mencapai tujuan reviu. Langkah kerja reviu disusun dengan
mempertimbangkan jumlah tim, anggaran waktu (time budget) dan biaya (cost
budget) dalam melaksanakan penugasan reviu agar tujuan reviu tercapai.
Langkah kerja reviu digunakan sebagai media dalam membuat simpulan hasil
reviu

melalui prosedur reviu yang telah dilaksanakan secara sistematis.

Langkah kerja dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan reviu. Langkah kerja
harus dilakukan

melalui

metodologi

reviu yang memadai. Berikut contoh

template langkah kerja reviu atas serah terima hasil pekerjaan pengadaan
barang/jasa.
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LANGKAH KERJA
Reviu atas Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa
Nama Satker/OPD/Unit Kerja
: ...........................................................
Nama Kegiatan PBJ
: ...........................................................
No

Uraian

A

Serah Terima Hasil Pekerjaan
Tujuan:
Meyakini bahwa serah terima hasil
pekerjaan telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan.

1

Dapatkan dokumen Berita Acara serah
terima hasil pekerjaan PBJ
Dapatkan berita acara hasil pemeriksaan
administratif
Dapatkan dokumen/surat permintaan
penyerahan hasil pekerjaan secara tertulis
dari
penyedia
kepada
Pejabat
Penandatangan Kontrak.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
sebelum dilakukan serah terima, Pejabat
Penandatangan Kontrak telah melakukan
pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil
pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi
yang tercantum dalm kontrak, yang dapat
dibantu oleh konsultan pengawas atau tim
ahli dan tim teknis.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
PA/KPA telah meminta PjPHP/PPHP untuk
melakukan pemeriksaan administratif
terhadap barang/hasil pekerjaan yang
diserahterimakan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
PjPHP/PPHP
untuk
melakukan
pemeriksaan administratif proses
pengadaan barang/jasa sejak perencanaan
pengadaan sampai dengan serah terima
hasil
pekerjaan,
meliputi
dokumen
program/penganggaran, surat penetapan
PPK, dokumen perencanaan pengadaan,
RUP/SIRUP,
dokumen
persiapan
pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia,
dokumen Kontrak dan perubahannya serta
pengendaliannya, dan dokumen serah
terima hasil pekerjaan.

2
3

4

5

6

B

1

Masa Pemeliharaan
Tujuan:
Meyakini bahwa masa pemeliharaan tetap
dilaksanakan oleh penyedia sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Dapatkan dokumen/surat permintaan
penyedia kepada Pejabat Penandatangan

Dilaksanakan
oleh

Tanggal

Paraf
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2
3

4
5

C

Kontrak
terkait
penyerahan
akhir
pekerjaan.
Dapatkan dokumen Berita Acara serah
terima akhir
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
penyedia
telah
melaksanakan
pemeliharaan sesuai dengan kontrak yang
disepakati.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pejabat Penandatangan Kontrak telah
menerima penyerahan akhir pekerjaan.
Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa
Pejabat Penandatangan Kontrak telah
melakukan pembayaran sisa nilai kontrak
yang belum dibayar atau mengembalikan
Jaminan Pemeliharaan setelah masa
pemeliharaan selesai.
Buat Kesimpulan Hasil Reviu dan usulan
saran

-600-

Lampiran IV.6
BUKU VI
SUPLEMEN PEDOMAN REVIU ATAS PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA
REVIU ATAS PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Reviu atas pengadaan barang/jasa melalui swakelola merupakan
penelaahan ulang bukti-bukti pada pengadaan barang/jasa yang melalui
swakelola untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan. Reviu dilaksanakan pada semua tahapan, meliputi perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima hasil pekerjaan.
Pengertian

swakelola

menurut

Peraturan

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Swakelola, Pengadaan barang/jasa melalui swakelola yang selanjutnya
disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan
sendiri

oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah,

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan,
atau kelompok masyarakat. Dalam pengadaan barang/jasa melalui swakelola
dimulai dari penetapan tipe swakelola, adapun tipe swakelola terdiri atas:
a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
b. Tipe

II

yaitu

Swakelola

yang

direncanakan

dan

diawasi

oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
dan

dilaksanakan

olehKementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah

lain

pelaksana Swakelola;
c. Tipe

III

yaitu

Swakelola

yang

direncanakan

dan

diawasi

oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan
d. Tipe

IV

yaitu

Swakelola

yang

direncanakan

oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan
serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
Penyelenggaran swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana,
dan/atau Tim Pengawasan. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun
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sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim
Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan
melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan
anggaran.

Tim

Pengawas

memiliki

tugas

mengawasi

persiapan

dan

pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari reviu atas pengadaan barang/jasa melalui Swakelola,
meliputi:
a. Perencanaan Swakelola;
Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi:
1) penetapan tipe Swakelola;
2) penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
3) penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
b. Persiapan Swakelola;
Persiapan

Pengadaan

Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi

penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan RAB.
c. Pelaksanaan Swakelola;
1) Pada

Swakelola

Tipe

I

PA/KPA

dapat

menggunakan

pegawai

Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli.
2) Pada Swakelola Tipe II PPK menandatangani Kontrak Swakelola
dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola setelah Kesepakatan Kerja
Sama.
3) Pada Swakelola Tipe III PPK menandatangani Kontrak Swakelola
dengan Pimpinan Ormas sesuai dengan Nota Kesepahaman.
4) Pada Swakelola Tipe IV PPK menandatangani Kontrak Swakelola
dengan

pimpinan

Kelompok

Masyarakat

sesuai

dengan

Nota

Kesepahaman.
d. Pengawasan Swakelola;
Pengawasan pelaksanaan Swakelola meliputi pengawasan administrasi,
teknis, dan keuangan.
e. Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pelaksana
kepada PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak Swakelola. Penyerahan
hasil

pekerjaan

Swakelola

dilaksanakan

melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.

setelah

Tim

Pengawas
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Tujuan
Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa
melalui swakelola telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan
1. Pelaksanaan reviu dapat dilakukan setelah seluruh tahapan swakelola telah
selesai atau bagian dari sebagian dari tahapan yang telah selesai
dilaksanakan.
2. Reviu dapat dilaksanakan setelah ada dokumen dan/atau output-nya.
Prosedur Proses Swakelola
No

Proses

Output

A

Ketentuan Umum

1

Keberadaan Surat SK Pengangkatan PA Meyakini bahwa identitas PA
Keputusan
(SK) dan KPA.
dan KPA telah sesuai dengan SK
pengangkatan
pengangkatan.
Kuasa
Pengguna Anggaran
(KPA)
bila
penetapan
dan
pengumuman RUP
tidak dilaksanakan
oleh PA.

B
1

Perencanaan
penetapan
Swakelola;

2

penyusunan
spesifikasi
teknis/KAK; dan

tipe SK
penetapan
Swakelola.

Tujuan Prosedur Reviu

tipe Meyakini bahwa penetapan
tipe swakelola PA dan KPA
telah mempertimbangkan jenis
barang/jasa dan disesuaikan
dengan Pelaksana Swakelola.
Dokumen
spesifikasi Meyakini bahwa spesifikasi
teknis/KAK
teknis/KAK memuat antara
lain:
a. Latar belakang, maksud
dan
tujuan,
sasaran,
sumber pendanaan, dan
barang/jasa
yang
disediakan;
b. Spesifikasi barang/jasa;
c. Jangka waktu Swakelola;
d. Kebutuhan
tenaga
ahli/teknis, tenaga kerja,
narasumber,
bahan/material termasuk
peralatan/suku
cadang,
Jasa
Lainnya,
Jasa
Konsultansi,
dan/atau
kebutuhan lainnya (apabila
diperlukan); dan/atau
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3

e. Gambar
rencana
kerja
untuk
pekerjaan
konstruksi.
penyusunan
Dokumen
Rencana Meyakini bahwa penyusunan
perkiraan
Anggaran Biaya
dokumen RAB telah sesuai
biaya/Rencana
dengan peraturan, standar,
Anggaran
Biaya
dan ketentuan berdasarkan
(RAB).
tipe swakelolanya.

C
1

Persiapan
Penetapan sasaran

2

Penetapan
Penyelenggara
Swakelola

3

Penyusunan
rencana kegiatan

4

Penyusunan Jadwal Dokumen
jadwal Meyakini
bahwa
jadwal
pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan swakelola telah
disusun secara detail sesuai
dengan ketentuan yang akan
dijadikan
acuan
dalam
pelaksanaan swakelola
Penyusunan
Dokumen
rencana Meyakini
bahwa
rencana
rencana kebutuhan kebutuhan dan biaya
kebutuhan dan biaya telah
dan biaya detail
disusun secara detail dan rinci
dan dijadikan acuan dalam
pelaksanaan swakelola
menyusun rencana Dokumen
rencana Meyakini bahwa rencana total
total biaya secara kebutuhan dan biaya
biaya telah diuraikan secara
rinci dalam rencana
detail/rinci
dalam
bentuk
biaya
bulanan
rencana
biaya
bulanan
dan/atau
biaya
dan/atau biaya mingguan yang
mingguan
akan dijadikan acuan dalam
pelaksanaan swakelola
menyusun rencana Dokumen
rencana Meyakini bahwa tim persiapan
penyerapan
biaya kebutuhan dan biaya
telah
membuat
rencana
mingguan dan biaya
penyerapan biaya minggunan
bulanan.
dan bulanan yang dijadikan
acuan
dalam
pelaksanaan
swakelola
menghitung
Dokumen
hasil Meyakini bahwa tim persiapan
penyediaan
perhitungan
telah menghitung kebutuhan
kebutuhan tenaga penyediaan kebutuhan tenaga
kerja,
sarana
kerja,
sarana tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan
dan
prasarana/
prasarana/peralatan
material/bahan dalam rangka
peralatan
dan dan material/bahan
untuk
menyelesaikan
PBJ
material/bahan
melalui swakelola telah sesuai
dengan ketentuan

5

7

8

9

dokumen
kinerja/anggaran

Meyakini
bahwa
proses
penetapan sasaran swakelola
telah selaras dengan rencana
kinerja dan/atau anggaran
Dokumen penetapkan Meyakini bahwa penetapan
Penyelenggara
penyelenggaran
swakelola
Swakelola (antara lain sesuai dengan ketentuan yang
dapat berupa Surat berlaku
Keputusan/Surat
Tugas/Surat Perintah,
dll)
Dokumen
Meyakini
bahwa
rencana
daftar/struktur
kegiatan telah disusun sesuai
rencana
kegiatan dengan
ketentuan
dan
(work
breakdown dijadikan
pedoman
dalam
structure)
pelaksanaan swakelola
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10

11

12

Reviu
spesifikasi  Dokumen KAK
Meyakini bahwa KAK telah
teknis/KAK
sesuai
dengan
 Dokumen hasil reviu disusun
ketentuan dan telah direviu
KAK
serta digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan swakelola
Reviu RAB
Meyakini bahwa RAB telah
 Dokumen RAB
sesuai
dengan
 Dokumen hasil reviu disusun
ketentuan
yang
berlaku,
wajar,
RAB
sesuai dengan standar, RAB
telah direviu, serta digunakan
sebagai
acuan
dalam
pelaksanaan swakelola
Finalisasi
dan  Dokumen
draf Meyakini bahwa tim persiapan
Penandatanganan
telah menyusun draft kontrak
kontrak
Kontrak Swakelola
memfinalkan
sesuai
 Dokumen
Kontrak dan
dengan
KAK
yang
telah
yang
sudah
ditetapkan.
ditandatangani

D

Pelaksanaan

1

Pengajuan
kebutuhan
kerja

2

3

4

Dokumen pengajuan Meyakini bahwa pengajuan
tenaga kebutuhan
tenaga tenaga kerja disesuikan dengan
kerja
rencana kebutuhan tenaga
kerja yang sudah disusun oleh
tim persiapan.
Penyusunan
Dokumen
laporan Meyakini bahwa penggunaan
laporan penerimaan penerimaan
dan tenaga
kerja,
sarana
dan
penggunaan penggunaan
tenaga prasarana/peralatan
dan
tenaga kerja, sarana kerja,
sarana material/bahan telah sesuai
prasarana/
prasarana/peralatan
dengan
hasil
perhitungan
peralatan
dan dan material/bahan
penyediaan kebutuhan tenaga
material/bahan
kerja,
sarana
prasarana/peralatan
dan
material/bahan
yang
telah
dilakukan oleh tim persiapan.
Menyusun laporan Dokumen
laporan Meyakini bahwa pelaksanaan
swakelola
dan swakelola
swakelola telah sesuai dengan
dokumentasi
ketentuan, standar, rencana,
atau
norma
yang
telah
ditetapkan.
PPK
melakukan  Dokumen SPM
Meyakini
bahwa
terhadap
pembayaran
pekerjaan
yang
telah
selesai
 Dokumen SP2D
pelaksanaan
maka
berhak
untuk
dibayar
 Dokumen laporan
Swakelola
lunas kepada pihak-pihak yang
penyelesaian
memiliki hak atas pembayaran
pekerjaan
tersebut.

E

Pengawasan

1

verifikasi
administrasi
dokumentasi
pelaporan

dan
serta

 Dokumen
hasil
verifikasi
administrasi
dan
dokumentasi serta
pelaporan
 Dokumen laporan
swakelola

Meyakini bahwa tim pengawas
telah melakukan verifikasi
terhadap administrasi dan
dokumentasi serta pelaporan
atas pelaksanaan kegiatan
swakelola
pada
tahap
perencanaan, persiapan, dan
pelaksanaan.
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2

pengawasan teknis
pelaksanaan
dan
hasil Swakelola

 Laporan
hasil
pengawasan teknis
pelaksanaan
swakelola
 Dokumen Kontrak
 Dokumen KAK

3

Pengawasan
administrasi
keuangan

 Laporan
hasil
pengawasan tertib
administrasi
keuangan
 Dokumen RAB
 Dokumen
hasil
reviu RAB
 Dokumen rencana
kebutuhan
dan
biaya

F
1

Serah Terima
Pemeriksaan
oleh
Tim Pengawas

2

3

4

tertib

Meyakini bahwa tim pengawas
telah melakukan pengawasan
terhadap teknis pelaksanaan
dan hasil swakelola dengan
membandingkan
terhadap
dokumen kontrak dan KAK,
apakah hasil swakelola telah
sesuai dengan sasaran dan
kebutuhan PBJ swakelola.
Meyakini
bahwa
tim
pengawasan telah melakukan
pengawasan
terhadap
administrasi keuangan atas
pelaksanaan
swakelola,
apakah telah sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana,
atau
norma
yang
telah
ditetapkan serta wajar.

Laporan pemeriksaan Meyakini bahwa penyelesaian
hasil pekerjaan
pekerjaan
telah
dilakukan
pemeriksaan oleh tim pengawas
sebelum diserahkan kepada
PPK.
Tim
pelaksana Berita Acara Serah Meyakini bahwa tim pelaksana
Swakelola
Terima Hasil Pekerjaan swakelola telah menyerahkan
menyerahkan hasil
hasil pekerjaan dan laporan
pekerjaan
dan
pelaksanaan pekerjaan kepada
laporan
PPK.
pelaksanaan
pekerjaan
kepada
PPK
PPK menyerahkan
hasil
pekerjaan
kepada PA/KPA.

 Berita
Acara
penyerahan
hasil
pekerjaan
 laporan
pelaksanaan
pekerjaan
PA/KPA
meminta Laporan pemeriksaan
PjPHP/PPHP untuk administrasi PBJ yang
melakukan
akan
pemeriksaan
diserahterimakan
administratif
terhadap
barang/jasa
yang
akan
diserahterimakan.

Meyakini bahwa pekerjaan hasil
swakelola
telah
dilakukan
pemeriksaan oleh tim pengawas
sebelum diserahkan kepada
PPK.
Meyakini bahwa PjPHP/PPHP
telah melakukan pemeriksaan
kelengkapan
administrasi
terhadap barang/jasa yang
akan diserahterimakan.
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Titik Kritis
Pada pengadaan barang/jasa melalui Swakelola terdapat titik-titik kritis yang
sering ditemukan, sebagai berikut:
1. Adanya rekayasa administrasi;
2. Pekerjaan tidak direncanakan sebelumnya;
3. Menunjuk langsung penyelenggaran swakelola tanpa melalui prosedur
penunjukan semestinya;
4. Menggunakan invoice dan kuitansi kosong yang yang sudah ada stempel
toko yang sudah ditandatangani oleh pemilik toko;
5. Menambahkan biaya yang diperuntukkan sebagai uang lelah untuk
penyelenggara PBJ;
6. Dalam menyusun rincian anggaran ditambahkan anggaran yang tidak
secara langsung berkaitan dengan kegiatan PBJ tersebut;
7. Merekayasa jumlah tenaga kerja dan bahan material;
8. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal dan KAK;
9. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam
KAK.
Langkah Kerja Reviu
Tujuan penugasan reviu adalah untuk mendapatkan hasil reviu yang
berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Untuk memastikan tujuan penugsan reviu dapat tercapai perlu

disusun langkah kerja yang akan menjadi panduan (guidance) bagi tim reviu
dalam

melaksanakan

penugasan reviunya. Langkah kerja reviu disusun

setelah tim reviu memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan reviu.
Langkah kerja reviu merupakan rancangan prosedur dan teknik yang disusun
secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh tim reviu dalam penugasan
reviu untuk mencapai tujuan reviu. Langkah kerja reviu disusun dengan
mempertimbangkan jumlah tim, anggaran waktu (time budget) dan biaya (cost
budget) dalam melaksanakan penugasan reviu agar tujuan reviu tercapai.
Langkah kerja reviu digunakan sebagai media dalam membuat simpulan hasil
reviu

melalui prosedur reviu yang telah dilaksanakan secara sistematis.

Langkah kerja dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan reviu. Langkah kerja
harus dilakukan melalui metodologi reviu yang memadai. Berikut contoh
template langkah kerja reviu atas pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
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SWAKELOLA TIPE I
LANGKAH KERJA
Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe I
Nama Satker/OPD/Unit Kerja
: ....................................................
Nama Kegiatan PBJ
: ....................................................
No

Uraian

A
1

Ketentuan Umum
Dapatkan
SK
Kuasa
Pengguna
Anggaran (KPA).
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa identitas KPA yang ditunjuk
telah
sesuai
dengan
SK
Pengangkatannya.
Dapatkan SK penunjukkan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa identitas KPA yang ditunjuk
telah
sesuai
dengan
SK
Pengangkatannya.
Dapatkan SK penunjukkan Pejabat
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan
(PjPHP)/Panitia
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan (PPHP).
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa identitas PjPHP/PPHP yang
bertugas telah sesuai dengan SK
Pengangkatannya.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa penyelenggara telah memiliki
sumber
daya
yang
cukup
dan
kemampuan
teknis
untuk
melaksanakan Swakelola.
Buat kesimpulan sementara.

2

3
4

5

6

7

8
B
1

2

3

4

Perencanaan Swakelola
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA telah menetapkan tipe
Swakelola berdasarkan pada jenis
barang/jasa dan disesuaikan dengan
sumber daya serta kemampuan teknis
Pelaksana Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
PA/KPA
telah
memilih/menetapkan
Pelaksana
Swakelola berdasarkan ketersediaan
Pelaksana Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA dibantu oleh PPK
menyusun
spesifikasi
teknis/KAK
pengadaan barang/jasa yang akan
dilaksanakan melalui Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
spesifikasi
teknis/KAK
sekurang-kurangnya telah memuat
informasi, antara lain sebagai berikut:

Dilaksanakan
Oleh

Tanggal Paraf

-608-

5

6

7
C
1

2

3

 Latar belakang, maksud dan tujuan,
sasaran, sumber pendanaan, dan
barang/jasa yang disediakan.
 Spesifikasi barang/jasa.
 Jangka waktu Swakelola.
 Kebutuhan
tenaga
ahli/teknis,
tenaga
kerja,
narasumber,
bahan/material
termasuk
peralatan/suku
cadang,
Jasa
Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau
kebutuhan
lainnya
(apabila
diperlukan); dan/atau
 Gambar
rencana
kerja
untuk
pekerjaan konstruksi.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
PA/KPA
telah
menyusun
perkiraan biaya berdasarkan biaya
masukan. Rencana anggaran biaya
(RAB) yang terdiri dari:
 gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga
kerja (mandor, kepala tukang,
tukang), honor narasumber, dan
honor Tim Penyelenggara Swakelola
 biaya
bahan/material
termasuk
peralatan/suku
cadang
(apabila
diperlukan)
 biaya
Jasa
Lainnya
(apabila
diperlukan)
 biaya Jasa Konsultansi (apabila
diperlukan); dan/atau
 biaya lainnya yang dibutuhkan,
contoh:
perjalanan,
rapat,
komunikasi, laporan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Hasil perencanaan Swakelola
berupa spesifikasi teknis/KAK, Rencana
Anggaran
Biaya,
rencana
jadwal
pelaksanaan, dan calon Pelaksana
Swakelola digunakan sebagai dasar
pengusulan dan penyusunan RKA-KL
dan RKA-PD.
Buat Kesimpulan sementara
Persiapan Swakelola
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PPK melakukan rapat koordinasi
persiapan Swakelola setelah penetapan
DIPA/DPA
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA telah menetapkan
sasaran output (keluaran) Swakelola
telah
selaras
dengan
dokumen
kinerja/anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA telah menetapkan
Penyelenggara Swakelola yang terdiri
dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan
Tim Pengawas Swakelola atas usulan
dari PPK.
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan yang telah
ditetapkan oleh PA/KPA terdiri dari
pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pelaksana yang telah
ditetapkan oleh PA/KPA terdiri dari
pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran
dan/atau
pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pengawas yang telah
ditetapkan oleh PA/KPA terdiri dari
pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Apabila menggunakan tenaga
ahli dalam pelaksanaan Swakelola Tipe
I tidak melebihi 50% (lima puluh persen)
dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan yang ditetapkan
oleh PA/KPA telah menyusun:
 rencana kegiatan,
 jadwal pelaksanaan, dan
 RAB
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah melakukan
reviu atas spesifikasi teknis/KAK yaitu
menyesuaikan spesifikasi teknis/KAK
hasil Perencanaan Swakelola dengan
anggaran
yang
tercantum
dalam
DIPA/DPA.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
persiapan teknis dan penyiapan metode
pelaksanaan kegiatan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
daftar/struktur rencana kegiatan (work
breakdown
structure)
yang
akan
dilaksanakan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah merinci
jadwal
pelaksanaan
kegiatan/sub
kegiatan/output
dengan
ketentuan
minimal memuat informasi:
 Penetapan waktu dimulainya hingga
berakhirnya pelaksanaan swakelola;
dan/atau
 Penetapan
jadwal
pelaksanaan
swakelola berdasarkan kebutuhan
dalam
KAK,
termasuk
jadwal
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13

14

15

16

17

18

19

pengadaan
barang/jasa
yang
diperlukan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
detail rencana kebutuhan dan biaya
yang mengacu pada perkiraan biaya
berdasarkan biaya masukan (RAB) yang
telah disusun oleh PA/KPA:
 gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga
kerja (mandor, kepala tukang,
tukang), honor narasumber, dan
honor Tim Penyelenggara Swakelola;
 biaya
bahan/material
termasuk
peralatan/suku
cadang
(apabila
diperlukan);
 biaya
Jasa
Lainnya
(apabila
diperlukan);
 biaya Jasa Konsultansi (apabila
diperlukan); dan/atau
 biaya lainnya yang dibutuhkan,
contoh:
perjalanan,
rapat,
komunikasi, laporan
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
rencana total biaya secara rinci dalam
rencana biaya bulanan dan/atau biaya
mingguan yang tidak melampaui Pagu
Anggaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
rencana penyerapan biaya mingguan
dan biaya bulanan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menghitung
penyediaan kebutuhan tenaga ahli,
peralatan dan bahan/material yang
dilaksanakan
dengan
pengadaan
melalui penyedia.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
dokumen persiapan untuk kebutuhan
Pengadaan
Barang/Jasa
melalui
Penyedia yang dilaksanakan dengan
kontrak terpisah, yang meliputi: HPS,
rancangan kontrak, dan spesifikasi
teknis/KAK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa dalam hal terdapat Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia dalam
Swakelola Tipe I, telah dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Peraturan
Presiden
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018).
Buat kesimpulan sementara
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D
1

2

3

4

5

6

Pelaksanaan Swakelola
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Swakelola telah dilaksanakan
sesuai dengan jadwal dan tahapan
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/
output sesuai dengan hasil persiapan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa pelaksanaan swakelola telah
sesuai dengan rencana kegiatan yang
telah ditetapkan oleh PPK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa pengajuan kebutuhan tenaga
kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau
tenaga
pendukung),
sarana
prasarana/peralatan
dan
material/bahan kepada PPK telah
sesuai dengan rencana kegiatan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa penggunaan tenaga kerja (tenaga
ahli, tenaga terampil atau tenaga
pendukung),
sarana
prasarana/peralatan
dan
material/bahan telah sesuai dengan
jadwal pelaksanaan
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
telah
disusun
laporan
penerimaan dan penggunaan tenaga
kerja sarana prasarana/peralatan dan
material/bahan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
laporan
swakelola
dan
dokumentasi, minimal terdiri dari:
 Laporan pendahuluan yang memuat
tentang
rencana
pelaksanaan,
metodologi, pengorganisasian dan
uraian
tugas,
serta
jadwal
pelaksanaan
 Laporan antara (interim report) yang
memuat
tentang
hasil
survei/tinjauan
pustaka/tinjauan
lapangan/pengumpulan
data/
inventarisasi masalah dan hasil
pengolahan data
 Laporan draf akhir (draft final report)
yang memuat draf hasil kegiatan
 Laporan akhir (final report) yang
memuat hasil kegiatan
 Laporan bulanan yang memuat
tentang capaian realisasi fisik,
realisasi keuangan, evaluasi kegiatan
(hambatan dan rencana tindak
lanjut) disertai dengan dokumentasi
kegiatan Swakelola; dan/atau
 Pelaporan Swakelola yang berupa
pekerjaan konstruksi, pemeliharaan,
dan/atau
perawatan,
maka
pelaporannya disesuaikan dengan
pelaksanaan tahapan kegiatan.

-612-

7

8
E
1

2

3

4

5
6

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PPK melakukan pembayaran
pelaksanaan
Swakelola
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
dalam
peraturan perundang-undangan, yang
meliputi:
 Pembayaran upah tenaga kerja
(tenaga ahli, tenaga terampil atau
tenaga pendukung) berdasarkan
daftar hadir pekerja atau dengan cara
upah borong;
 Pembayaran gaji/honorarium tenaga
ahli/narasumber
(apabila
diperlukan);
 Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa
Konsultansi; atau
 Pembayaran bahan/material dan
peralatan/suku cadang.
Buat Kesimpulan Sementara
Pengawasan Swakelola
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pengawas melaksanakan
tugas pengawasan administrasi dengan
melakukan verifikasi administrasi dan
dokumentasi serta pelaporan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
Tim
pengawasan
telah
melaksanakan
tugas
pengawasan
terhadap teknis pelaksanaan dan hasil
Swakelola untuk mengetahui realisasi
fisik yang meliputi:
 pengawasan kemajuan pelaksanaan
kegiatan;
 pengawasan penggunaan tenaga
kerja (tenaga ahli, tenaga terampil
atau tenaga pendukung) dan jasa
konsultansi,
sarana
prasarana/peralatan
dan
material/bahan;
 pengawasan pengadaan Barang/Jasa
(jika ada).
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pengawas melaksanakan
tugas pengawasan terhadap ketertiban
administrasi
keuangan
dalam
perencanaan,
persiapan,
dan
pelaksanaan swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa berdasarkan hasil pengawasan,
Tim Pengawas telah melakukan evaluasi
Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa hasil evaluasi telah dilaporkan
kepada PPK oleh tim pengawas
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pengawas menyampaikan
rekomendasi
atas
hasil
evaluasi
swakelola kepada PPK
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7

8
F
1

2

3

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa hasil evaluasi swakelola dari tim
pengawas segera ditindaklanjuti dengan
tindakan korektif dari tim persiapan
atau tim pelaksana.
Buat kesimpulan sementara
Serah Terima Pekerjaan
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa penyerahan Hasil Pekerjaan
Swakelola
o Tim
pelaksana
Swakelola
menyerahkan hasil pekerjaan dan
laporan
pelaksanaan
pekerjaan
kepada PPK melalui Berita Acara
Serah Terima Hasil Pekerjaan;
o Penyerahan hasil pekerjaan dan
laporan
pelaksanaan
pekerjaan
kepada PPK setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Tim Pengawas; dan
o PPK menyerahkan hasil pekerjaan
(termasuk
barang/jasa
yang
berbentuk aset) kepada PA/KPA.
o PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk
melakukan
pemeriksaan
administratif terhadap barang/jasa
yang akan diserahterimakan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa jumlah, bentuk, volume, dan
jenis barang/jasa hasil swakelola telah
sesuai
dengan
sasaran,
rencana
kebutuhan,
KAK,
dan
dokumen
kontrak.
Buat kesimpulan sementara
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SWAKELOLA TIPE II
LANGKAH KERJA
Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe II
Nama Satker/OPD/Unit Kerja
: ....................................................
Nama Kegiatan PBJ
: ....................................................
No

Uraian

Dilaksanakan Tanggal Paraf
Oleh

A

Ketentuan Umum

1

8

Dapatkan SK Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa identitas KPA yang ditunjuk telah
sesuai dengan SK Pengangkatannya.
Dapatkan SK penunjukkan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa identitas KPA yang ditunjuk telah
sesuai dengan SK Pengangkatannya.
Dapatkan SK penunjukkan Pejabat
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan
(PjPHP)/Panitia
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan (PPHP).
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa identitas PjPHP/ PPHP yang
bertugas telah sesuai dengan SK
Pengangkatannya.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa telah memiliki sumber daya yang
cukup dan kemampuan teknis untuk
melaksanakan Swakelola.
Buat kesimpulan sementara.

B

Perencanaan Swakelola

1

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA telah menetapkan tipe
Swakelola
berdasarkan
pada
jenis
barang/jasa dan disesuaikan dengan
sumber daya serta kemampuan teknis
Pelaksana Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
PA/KPA
telah
memilih/
menetapkan
Pelaksana
Swakelola
berdasarkan
ketersediaan
Pelaksana
Swakelola
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA dibantu oleh PPK
menyusun
spesifikasi
teknis/KAK
pengadaan barang/jasa yang akan
dilaksanakan melalui Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa spesifikasi teknis/KAK sekurangkurangnya telah memuat informasi,
antara lain sebagai berikut:

2
3
4
5

6

7

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

 Latar belakang, maksud dan tujuan,
sasaran, sumber pendanaan, dan
barang/jasa yang disediakan.
 Spesifikasi barang/jasa.
 Jangka waktu Swakelola.
 Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga
kerja, narasumber, bahan/material
termasuk peralatan/suku cadang,
Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi,
dan/atau kebutuhan lainnya (apabila
diperlukan); dan/atau
 Gambar rencana kerja untuk pekerjaan
konstruksi.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA telah menyampaikan
permintaan
kesediaan
kepada
Kementerian/
Lembaga/Perangkat
Daerah untuk melaksanakan Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
dalam
hal
Kementerian/
Lembaga/ Perangkat Daerah bersedia
maka PA/KPA bersama dengan pimpinan
Kementerian/
Lembaga/
Perangkat
Daerah membuat Nota Kesepahaman.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah
Pelaksana
Swakelola
menyampaikan RAB.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA telah menyusun perkiraan
biaya berdasarkan biaya masukan.
Rencana anggaran biaya (RAB) yang
terdiri dari:
 gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga
kerja (mandor, kepala tukang, tukang),
honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola
 biaya
bahan/material
termasuk
peralatan/suku
cadang
(apabila
diperlukan)
 biaya
Jasa
Lainnya
(apabila
diperlukan)
 biaya
Jasa
Konsultansi
(apabila
diperlukan); dan/atau
 biaya lainnya yang
dibutuhkan,
contoh: perjalanan, rapat, komunikasi,
laporan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
dalam
hal
Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah memiliki
standar biaya yang telah ditetapkan
sebagai PNBP maka penyusunan RAB
sudah berdasarkan tarif yang telah
ditetapkan dalam PNBP tersebut.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PPK telah melakukan reviu atas
usulan proposal dan RAB.
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11

12

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa apabila dalam pelaksanaan
Swakelola Tipe II terdapat
kebutuhan
Pengadaan
Barang/Jasa
melalui Penyedia untuk:
 Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah Pelaksana Swakelola yang
menerapkan tarif berdasarkan PNBP,
maka semua kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa sudah dimasukan dalam
Kontrak Swakelola; atau
 Untuk
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah Pelaksana Swakelola yang
belum/tidak
menerapkan
tarif
berdasarkan PNBP, maka kebutuhan
pengadaan barang/jasa telah:
a. dimasukkan
kedalam Kontrak
Swakelola; atau
b. dalam hal Pelaksana Swakelola
tidak bersedia/tidak mampu untuk
melaksanakan
pengadaan
bahan/material/jasa
lainnya
pendukung
yang
dibutuhkan
dalam melaksanakan Swakelola,
maka
pengadaan
bahan/material/jasa
lainnya
pendukung
dilakukan
melalui
kontrak terpisah oleh PPK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa hasil perencanaan Swakelola
berupa spesifikasi teknis/KAK, Rencana
Anggaran
Biaya,
rencana
jadwal
pelaksanaan, dan calon
Pelaksana
Swakelola digunakan sebagai dasar
pengusulan dan penyusunan RKA-KL dan
RKA-PD.

13

Buat kesimpulan sementara

C

Persiapan Swakelola

1

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PPK melakukan rapat koordinasi
persiapan Swakelola setelah penetapan
DIPA/DPA
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA telah menetapkan sasaran
output (keluaran) Swakelola telah selaras
dengan dokumen kinerja/anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
PA/KPA
telah
menetapkan
Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari
Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim
Pengawas Swakelola atas usulan dari
PPK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA
penanggung
jawab
anggaran melakukan Kesepakatan Kerja

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

Sama
dengan
Pimpinan
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain pelaksana swakelola untuk
melaksanakan swakelola Tipe II.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa kesepakatan kerja sama antara
PA/KPA
dengan
Pimpinan
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain pelaksana swakelola menjadi
dasar Kontrak Swakelola antara PPK dan
Tim Pelaksana.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan yang telah
ditetapkan oleh PA/KPA terdiri dari
pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pelaksana yang telah
ditetapkan oleh PA/KPA terdiri dari
pegawai
Kementerian/Lembaga/
Perangkat
Daerah
lain
pelaksana
swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa terhadap kegiatan tertentu yang
membutuhkan banyak tenaga dilapangan
seperti kegiatan pengumpulan data oleh
enumerator, Tim Pelaksana dibantu oleh
tenaga pendukung lapangan dan telah
menjadi bagian Kontrak Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pengawas yang telah
ditetapkan oleh PA/KPA terdiri dari
pegawai
Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah penanggung jawab
anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan yang ditetapkan
oleh PA/KPA telah menyusun:
 rencana kegiatan,
 jadwal pelaksanaan, dan
 RAB.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim persiapan telah melakukan
reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK
perencanaan Swakelola dengan anggaran
yang tercantum dalam DIPA/DPA.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim persiapan telah menyusun
persiapan teknis dan penyiapan metode
pelaksanaan kegiatan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim persiapan telah menyusun
daftar/struktur rencana kegiatan (work
breakdown
structure)
yang
akan
dilaksanakan.
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14

15

16

17

18

19

20

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah merinci jadwal
pelaksanaan
kegiatan/sub
kegiatan/output
dengan
ketentuan
minimal memuat informasi:
 Penetapan waktu dimulainya hingga
berakhirnya pelaksanaan swakelola;
dan/atau
 Penetapan
jadwal
pelaksanaan
swakelola berdasarkan kebutuhan
dalam
KAK,
termasuk
jadwal
pengadaan
barang/jasa
yang
diperlukan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
detail rencana kebutuhan dan biaya yang
mengacu
pada
perkiraan
biaya
berdasarkan biaya masukan (RAB) yang
telah disusun oleh PA/KPA:
 gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja
(mandor, kepala tukang, tukang),
honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;
 biaya
bahan/material
termasuk
peralatan/suku
cadang
(apabila
diperlukan);
 biaya
Jasa
Lainnya
(apabila
diperlukan);dan/atau
 biaya lainnya yang
dibutuhkan,
contoh: perjalanan, rapat, komunikasi,
laporan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
rencana total biaya secara rinci dalam
rencana biaya bulanan dan/atau biaya
mingguan yang tidak melampaui Pagu
Anggaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
rencana penyerapan biaya mingguan dan
biaya bulanan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menghitung
penyediaan kebutuhan tenaga ahli,
peralatan dan bahan/material yang
dilaksanakan dengan pengadaan melalui
penyedia.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
dokumen persiapan untuk kebutuhan
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
yang dilaksanakan dengan kontrak
terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan
kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan dan Tim pelaksana
menyusun rancangan kontrak swakelola
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telah sesuai dengan ketentuan sebagai
berikut:
 Dalam hal terdapat perbedaan antara
biaya yang diusulkan dengan anggaran
yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK
dibantu oleh tim persiapan melakukan
negosiasi teknis dan harga dengan Tim
Pelaksana Swakelola. Hasil negosiasi
dituangkan dalam berita acara hasil
negosiasi
dan
menjadi
dasar
penyusunan Kontrak Swakelola.
 PPK
menandatangani
Kontrak
Swakelola dengan Tim Pelaksana
Swakelola. Kontrak Swakelola paling
kurang berisi:
1) para pihak;
2) barang/jasa yang akan dihasilkan;
3) nilai yang diswakelolakan sudah
termasuk
seluruh
kebutuhan
Barang/Jasa
pendukung
Swakelola;
4) jangka waktu pelaksanaan; dan
5) hak dan kewajiban para pihak.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa dalam hal rancangan kontrak
swakelola Tipe II termasuk Pengadaan
Barang/jasa melalui penyedia, maka:
 Untuk
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah Pelaksana Swakelola maka
pengadaan barang/jasa dilaksanakan
oleh
Tim
Pelaksana
dengan
berpedoman pada prinsip dan etika
Pengadaan Barang/Jasa; atau
 Untuk
Badan
Layanan
Umum
Pelaksana Swakelola, maka proses
pengadaan barang/jasa menggunakan
ketentuan Badan Layanan Umum.
Buat kesimpulan sementara

D

Pelaksanaan Swakelola

1

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
Tim
pelaksana
telah
melaksanakan swakelola sesuai dengan
jadwal
dan
tahapan
pelaksanaan
kegiatan/
sub
kegiatan/output
berdasarkan Kontrak Swakelola yang
telah disepakati.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Pelaksanaan swakelola telah
dilakukan sesuai dengan spesifikasi
teknis/KAK yang telah ditetapkan oleh
PPK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pelaksana mengajukan
kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja,
peralatan dan material/bahan sesuai

21
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4

5

6

7

8

9

dengan
rencana
kegiatan/sub
kegiatan/output.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pelaksana telah menggunakan
tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan
dan material/bahan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pelaksana telah menyusun
laporan penerimaan dan penggunaan
tenaga
kerja,
sarana
prasarana/
peralatan dan material/bahan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pelaksana telah menyusun
laporan swakelola dan dokumentasi yang
terdiri dari:
 Laporan pendahuluan yang memuat
tentang
rencana
pelaksanaan,
metodologi,
pengorganisasian
dan
uraian
tugas,
serta
jadwal
pelaksanaan;
 Laporan antara (interim report) yang
memuat tentang hasil survei/tinjauan
pustaka/tinjauan
lapangan/pengumpulan
data/
inventarisasi
masalah
dan
hasil
pengolahan data;
 Laporan draf akhir (draft final report)
yang memuat draf hasil kegiatan;
 Laporan akhir (final report) yang
memuat hasil kegiatan;
 Laporan bulanan yang memuat tentang
capaian
realisasi
fisik,
realisasi
keuangan,
evaluasi
kegiatan
(hambatan dan rencana tindak lanjut)
disertai dengan dokumentasi kegiatan
Swakelola; dan/atau
 Pelaporan Swakelola yang berupa
pekerjaan konstruksi, pemeliharaan,
dan/atau
perawatan,
maka
pelaporannya
disesuaikan
dengan
pelaksanaan tahapan kegiatan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Kementerian/Lembaga/ Perangkat
Daerah
Pelaksana Swakelola
tidak
mengalihkan pekerjaan utama kepada
pihak lain.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PPK melakukan pembayaran
pelaksanaan Swakelola sesuai dengan
kesepakatan yang tercantum dalam
Kontrak
Swakelola
sesuai
dengan
ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
Buat Kesimpulan Sementara
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E

Pengawasan Swakelola

1

8

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pengawas melaksanakan
tugas pengawasan administrasi dengan
melakukan verifikasi administrasi dan
dokumentasi serta pelaporan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
Tim
pengawasan
telah
melaksanakan
tugas
pengawasan
terhadap teknis pelaksanaan dan hasil
Swakelola untuk mengetahui realisasi
fisik yang meliputi:
 pengawasan kemajuan pelaksanaan
kegiatan;
 pengawasan penggunaan tenaga kerja
(tenaga ahli, tenaga terampil atau
tenaga
pendukung)
dan
jasa
konsultansi,
sarana
prasarana/peralatan
dan
material/bahan;
 pengawasan pengadaan Barang/Jasa
(jika ada).
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pengawas melaksanakan
tugas pengawasan terhadap ketertiban
administrasi
keuangan
dalam
perencanaan,
persiapan,
dan
pelaksanaan swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa berdasarkan hasil pengawasan,
Tim Pengawas telah melakukan evaluasi
Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa hasil evaluasi telah dilaporkan
kepada PPK oleh tim pengawas.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pengawas menyampaikan
rekomendasi atas hasil evaluasi swakelola
kepada PPK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa hasil evaluas swakelola dari tim
pengawas segera ditindaklanjuti dengan
tindakan korektif dari tim persiapan atau
tim pelaksana.
Buat kesimpulan sementara.

F

Serah Terima Pekerjaan

1

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa penyerahan Hasil Pekerjaan
Swakelola:
o Tim pelaksana Swakelola menyerahkan
hasil
pekerjaan
dan
laporan
pelaksanaan pekerjaan kepada PPK
melalui Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan;
o Penyerahan hasil pekerjaan dan
laporan pelaksanaan pekerjaan kepada

2

3

4

5
6

7
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2

3

PPK setelah dilakukan pemeriksaan
oleh Tim Pengawas; dan
o PPK menyerahkan hasil pekerjaan
(termasuk barang/jasa yang berbentuk
aset) kepada PA/KPA.
o PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk
melakukan pemeriksaan administratif
terhadap barang/jasa yang akan
diserahterimakan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa jumlah, bentuk, volume, dan jenis
barang/jasa hasil swakelola telah sesuai
dengan sasaran, rencana kebutuhan,
KAK, dan dokumen kontrak.
Buat kesimpulan sementara
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SWAKELOLA TIPE III
LANGKAH KERJA
Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III
Nama Satker/OPD/Unit Kerja
: ....................................................
Nama Kegiatan PBJ
: ....................................................
No

Uraian

Dilaksanakan
Oleh

A

Ketentuan Umum

1

Dapatkan

SK

Kuasa

Pengguna

Anggaran (KPA).
2

8

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa identitas KPA yang ditunjuk
telah
sesuai
dengan
SK
Pengangkatannya.
Dapatkan SK penunjukkan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa identitas KPA yang ditunjuk
telah
sesuai
dengan
SK
Pengangkatannya
Dapatkan SK penunjukkan Pejabat
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan
(PjPHP)/Panitia
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan (PPHP)
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa identitas PjPHP/ PPHP yang
bertugas telah sesuai dengan SK
Pengangkatannya
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa penyelenggara telah memiliki
sumber
daya
yang
cukup
dan
kemampuan
teknis
untuk
melaksanakan Swakelola
Buat kesimpulan sementara

B

Perencanaan Swakelola

1

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA telah menyampaikan
permintaan
kesediaan
kepada
Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk
melaksanakan Swakelola. Penyampaian
permintaan dapat melalui proposal,
surat permintaan, atau dokumen
sejenisnya.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa dalam hal Dapatkan lebih dari 1
(satu) Ormas yang dinilai mampu untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa
melalui Swakelola Tipe III, PA/KPA telah
melakukan proses pemilihan melalui
mekanisme sayembara.

3
4

5

6

7
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Tanggal

Paraf

-624-

3

4

5

6

7

8

9

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa dalam hal telah ada Ormas yang
bersedia maka PA/KPA bersama dengan
pimpinan
Ormas
membuat
Nota
Kesepahaman.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman
yang telah ditandatangani oleh PA/KPA
dan
Pimpinan
Ormas,
Ormas
menyampaikan RAB.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PPK telah melakukan reviu atas
usulan proposal dan RAB yang diajukan
oleh Ormas.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB)
terdiri dari:
 gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja
(mandor, kepala tukang, tukang),
honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;
 biaya
bahan/material
termasuk
peralatan/suku
cadang
(apabila
diperlukan);
 biaya
Jasa
Lainnya
(apabila
diperlukan);dan/atau
 biaya lainnya yang dibutuhkan,
contoh: perjalanan, rapat, komunikasi,
laporan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa apabila dalam pelaksanaan
Swakelola Tipe III terdapat kebutuhan
Pengadaan
Barang/Jasa
melalui
Penyedia maka kebutuhan pengadaan
barang/jasa telah:
a. dimasukkan
kedalam
Kontrak
Swakelola; atau
b. dalam hal Pelaksana Swakelola
tidak bersedia/tidak mampu untuk
melaksanakan
pengadaan
bahan/material/jasa
lainnya
pendukung yang dibutuhkan dalam
melaksanakan Swakelola, maka
pengadaan
bahan/material/jasa
lainnya
pendukung
dilakukan
melalui kontrak terpisah oleh PPK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa hasil perencanaan Swakelola
berupa spesifikasi teknis/KAK, Rencana
Anggaran
Biaya,
rencana
jadwal
pelaksanaan, dan calon Pelaksana
Swakelola digunakan sebagai dasar
pengusulan dan penyusunan RKA-KL
dan RKA-PD.
Buat kesimpulan sementara
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C

Persiapan Swakelola

1

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PPK melakukan rapat koordinasi
persiapan Swakelola setelah penetapan
DIPA/DPA
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA telah menetapkan
sasaran output (keluaran) Swakelola
Tipe III sebagaimana yang telah
ditetapkan
pada
dokumen
kinerja/anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA telah menetapkan
Penyelenggara Swakelola yang terdiri
dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan
Tim Pengawas Swakelola atas usulan
dari PPK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan yang telah
ditetapkan
terdiri
dari
pegawai
Kementerian/
Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pelaksana yang telah
ditetapkan terdiri dari anggota Ormas
pelaksana Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa dalam hal terdapat kegiatan
tertentu yang membutuhkan banyak
tenaga dilapangan seperti kegiatan
pengumpulan data oleh enumerator,
selain anggota Ormas sebagai pelaksana
swakelola, maka Tim Pelaksana dapat
dibantu
oleh
tenaga
pendukung
lapangan. Tenaga pendukung lapangan
tersebut telah termasuk dalam bagian
Kontrak Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pengawas yang telah
ditetapkan
terdiri
dari
pegawai
Kementerian/
Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan yang ditetapkan
oleh PA/KPA telah menyusun:
 rencana kegiatan,
 jadwal pelaksanaan, dan
 RAB
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim persiapan telah melakukan
reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK
perencanaan
Swakelola
dengan
anggaran
yang
tercantum
dalam
DIPA/DPA.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim persiapan telah menyusun
persiapan teknis dan penyiapan metode
pelaksanaan kegiatan.
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Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim persiapan telah menyusun
daftar/struktur rencana kegiatan (work
breakdown
structure)
yang
akan
dilaksanakan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah merinci
jadwal
pelaksanaan
kegiatan/sub
kegiatan/output
dengan
ketentuan
minimal memuat informasi:
 Penetapan waktu dimulainya hingga
berakhirnya pelaksanaan swakelola;
dan/atau
 Penetapan
jadwal
pelaksanaan
swakelola berdasarkan kebutuhan
dalam
KAK,
termasuk
jadwal
pengadaan
barang/jasa
yang
diperlukan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
detail rencana kebutuhan dan biaya
yang mengacu pada perkiraan biaya
berdasarkan biaya masukan (RAB) yang
telah disusun oleh PA/KPA:
 gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja
(mandor, kepala tukang, tukang),
honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;
 biaya
bahan/material
termasuk
peralatan/suku
cadang
(apabila
diperlukan);
 biaya
Jasa
Lainnya
(apabila
diperlukan);dan/atau
 biaya lainnya yang dibutuhkan,
contoh:
perjalanan,
rapat,
komunikasi, laporan
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
rencana total biaya secara rinci dalam
rencana biaya bulanan dan/atau biaya
mingguan yang tidak melampaui Pagu
Anggaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
rencana penyerapan biaya mingguan
dan biaya bulanan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menghitung
penyediaan kebutuhan tenaga ahli,
peralatan dan bahan/material yang
dilaksanakan
dengan
pengadaan
melalui penyedia.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
dokumen persiapan untuk kebutuhan
Pengadaan
Barang/Jasa
melalui
Penyedia yang dilaksanakan dengan
kontrak terpisah, yang meliputi: HPS,
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rancangan kontrak, dan spesifikasi
teknis/KAK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan
dan
Tim
Pelaksana
menyusun
Rancangan
Kontrak Swakelola dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Dalam hal terdapat perbedaan
antara biaya yang diusulkan dengan
anggaran yang disetujui dalam
DIPA/DPA, PPK dibantu oleh Tim
Persiapan melakukan negosiasi
teknis dan harga dengan Tim
Pelaksana
Swakelola.
Hasil
negosiasi dituangkan dalam berita
acara hasil negosiasi dan menjadi
dasar
penyusunan
Kontrak
Swakelola;
b. PPK
menandatangani
Kontrak
Swakelola dengan pimpinan Ormas.
Kontrak Swakelola paling kurang
berisi:
1) para pihak;
2) Barang/Jasa
yang
akan
dihasilkan;
3) nilai yang diswakelolakan sudah
termasuk seluruh kebutuhan
Barang/Jasa
pendukung
Swakelola;
4) jangka waktu pelaksanaan; dan
5) hak dan kewajiban para pihak.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa dalam hal rancangan Kontrak
Swakelola Tipe III
termasuk
Pengadaan
Barang/Jasa
melalui Penyedia maka dilaksanakan
oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman
pada prinsip dan etika Pengadaan
Barang/Jasa.
Buat kesimpulan sementara

D

Pelaksanaan Swakelola

1

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
Tim
pelaksana
telah
melaksanakan swakelola sesuai dengan
jadwal dan tahapan pelaksanaan
kegiatan/
sub
kegiatan/output
berdasarkan Kontrak Swakelola yang
telah disepakati.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa pelaksanaan swakelola telah
dilakukan sesuai dengan spesifikasi
teknis/KAK yang telah ditetapkan oleh
PPK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pelaksana mengajukan
kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja,
peralatan dan material/bahan sesuai
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dengan rencana kegiatan/sub kegiatan/
output.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
Tim
pelaksana
telah
menggunakan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan
dan
material/bahan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pelaksana telah menyusun
laporan penerimaan dan penggunaan
tenaga
kerja,
sarana
prasarana/
peralatan dan material/bahan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pelaksana telah menyusun
laporan swakelola dan dokumentasi
yang terdiri dari:
 Laporan pendahuluan yang memuat
tentang
rencana
pelaksanaan,
metodologi, pengorganisasian dan
uraian
tugas,
serta
jadwal
pelaksanaan;
 Laporan antara (interim report) yang
memuat
tentang
hasil
survei/tinjauan
pustaka/tinjauan
lapangan/pengumpulan
data/
inventarisasi masalah dan hasil
pengolahan data;
 Laporan draf akhir (draft final report)
yang memuat draf hasil kegiatan;
 Laporan akhir (final report) yang
memuat hasil kegiatan;
 Laporan bulanan yang memuat
tentang capaian realisasi fisik,
realisasi keuangan, evaluasi kegiatan
(hambatan dan rencana tindak
lanjut) disertai dengan dokumentasi
kegiatan Swakelola; dan/atau
 Pelaporan Swakelola yang berupa
pekerjaan konstruksi, pemeliharaan,
dan/atau
perawatan,
maka
pelaporannya disesuaikan dengan
pelaksanaan tahapan kegiatan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa ormas pelaksana Swakelola tidak
mengalihkan pekerjaan utama kepada
pihak lain.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PPK melakukan pembayaran
pelaksanaan Swakelola sesuai dengan
kesepakatan yang tercantum dalam
Kontrak Swakelola sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
Buat Kesimpulan Sementara
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E

Pengawasan Swakelola

1

8

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pengawas melaksanakan
tugas pengawasan administrasi dengan
melakukan verifikasi administrasi dan
dokumentasi serta pelaporan
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
Tim
pengawasan
telah
melaksanakan
tugas
pengawasan
terhadap teknis pelaksanaan dan hasil
Swakelola untuk mengetahui realisasi
fisik yang meliputi:
 pengawasan kemajuan pelaksanaan
kegiatan;
 pengawasan penggunaan
tenaga
kerja (tenaga ahli, tenaga terampil
atau tenaga pendukung) dan jasa
konsultansi,
sarana
prasarana/peralatan
dan
material/bahan;
 pengawasan pengadaan Barang/Jasa
(jika ada).
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pengawas melaksanakan
tugas pengawasan terhadap ketertiban
administrasi
keuangan
dalam
perencanaan,
persiapan,
dan
pelaksanaan swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa berdasarkan hasil pengawasan,
Tim Pengawas telah melakukan evaluasi
Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa hasil evaluasi telah dilaporkan
kepada PPK oleh tim pengawas.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pengawas menyampaikan
rekomendasi
atas
hasil
evaluasi
swakelola kepada PPK
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Hasil evaluas swakelola dari tim
pengawas segera ditindaklanjuti dengan
tindakan korektif dari tim persiapan
atau tim pelaksana.
Buat kesimpulan sementara

F

Serah Terima Pekerjaan

1

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa penyerahan Hasil Pekerjaan
Swakelola:
o Tim
pelaksana
Swakelola
menyerahkan hasil pekerjaan dan
laporan
pelaksanaan
pekerjaan
kepada PPK melalui Berita Acara
Serah Terima Hasil Pekerjaan;
o Penyerahan hasil pekerjaan dan
laporan
pelaksanaan
pekerjaan
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kepada PPK setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Tim Pengawas; dan
o PPK menyerahkan hasil pekerjaan
(termasuk
barang/jasa
yang
berbentuk aset) kepada PA/KPA.
o PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk
melakukan
pemeriksaan
administratif terhadap barang/jasa
yang akan diserahterimakan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa jumlah, bentuk, volume, dan
jenis barang/jasa hasil swakelola telah
sesuai
dengan
sasaran,
rencana
kebutuhan,
KAK,
dan
dokumen
kontrak.
Buat kesimpulan sementara
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SWAKELOLA TIPE IV
LANGKAH KERJA
Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe IV
Nama Satker/OPD/Unit Kerja
: ....................................................
Nama Kegiatan PBJ
: ....................................................
No

Uraian

Dilaksanakan
Oleh

A

Ketentuan Umum

1

Dapatkan

SK

Kuasa

Pengguna

Anggaran (KPA).
2

8

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa identitas KPA yang ditunjuk
telah
sesuai
dengan
SK
Pengangkatannya.
Dapatkan SK penunjukkan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa identitas KPA yang ditunjuk
telah
sesuai
dengan
SK
Pengangkatannya
Dapatkan SK penunjukkan Pejabat
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan
(PjPHP)/Panitia
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan (PPHP)
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa identitas PjPHP/ PPHP yang
bertugas telah sesuai dengan SK
Pengangkatannya
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa penyelenggara telah memiliki
sumber
daya
yang
cukup
dan
kemampuan
teknis
untuk
melaksanakan Swakelola
Buat kesimpulan sementara

B

Perencanaan Swakelola

1

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
PA/KPA
menyampaikan
undangan
kepada
Kelompok
Masyarakat di lokasi pelaksanaan
pekerjaan swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
jika
terdapat
Kelompok
Masyarakat yang bersedia untuk
melaksanakan pekerjaan swakelola,
maka penanggung jawab Kelompok
Masyarakat
menyampaikan
surat
pernyataan
kesediaan
sebagai
pelaksana swakelola dan selanjutnya
PA/KPA bersama dengan penanggung
jawab Kelompok Masyarakat membuat
Nota Kesepahaman.
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Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
dalam
hal
pengadaan
barang/jasa
melalui
Swakelola
merupakan usulan dari Kelompok
Masyarakat maka PA/KPA menetapkan
dan mengadakan Nota Kesepahaman
dengan Kelompok Masyarakat sebagai
pelaksana swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman
yang telah ditandatangani oleh PA/KPA
bersama dengan penanggung jawab
Kelompok
Masyarakat,
kelompok
masyarakat menyampaikan RAB.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PPK telah melakukan reviu atas
usulan proposal dan RAB yang diajukan
oleh Kelompok Masyarakat.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB)
terdiri dari:
 gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja
(mandor, kepala tukang, tukang),
honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;
 biaya
bahan/material
termasuk
peralatan/suku
cadang
(apabila
diperlukan);
 biaya
Jasa
Lainnya
(apabila
diperlukan);dan/atau
 biaya lainnya yang dibutuhkan,
contoh: perjalanan, rapat, komunikasi,
laporan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa apabila dalam pelaksanaan
Swakelola Tipe III terdapat kebutuhan
Pengadaan
Barang/Jasa
melalui
Penyedia maka kebutuhan pengadaan
barang/jasa telah:
c. dimasukkan
kedalam
Kontrak
Swakelola; atau
d. dalam hal Pelaksana Swakelola
tidak bersedia/tidak mampu untuk
melaksanakan
pengadaan
bahan/material/jasa
lainnya
pendukung yang dibutuhkan dalam
melaksanakan Swakelola, maka
pengadaan
bahan/material/jasa
lainnya
pendukung
dilakukan
melalui kontrak terpisah oleh PPK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa hasil perencanaan Swakelola
berupa spesifikasi teknis/KAK, Rencana
Anggaran
Biaya,
rencana
jadwal
pelaksanaan, dan calon Pelaksana
Swakelola digunakan sebagai dasar
pengusulan dan penyusunan RKA-KL
dan RKA-PD.
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Buat kesimpulan sementara

C

Persiapan Swakelola

1

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PPK melakukan rapat koordinasi
persiapan Swakelola setelah penetapan
DIPA/DPA
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PA/KPA telah menetapkan
sasaran output (keluaran) Swakelola
Tipe IV sebagaimana yang telah
ditetapkan
pada
dokumen
kinerja/anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Pimpinan Kelompok Masyarakat
telah
menetapkan
Penyelenggara
Swakelola yang terdiri dari Tim
Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Penyelenggara Swakelola Tipe IV
terdiri dari pengurus/anggota Kelompok
Masyarakat pelaksana swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PPK telah menugaskan pegawai
pada instansi penanggung jawab
anggaran
atau
tenaga
ahli/teknis/narasumber
untuk
melakukan
pendampingan
atau
asistensi
kepada
Penyelenggara
Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa dalam hal terdapat kegiatan
tertentu yang membutuhkan banyak
tenaga dilapangan seperti kegiatan
pengumpulan data oleh enumerator,
selain anggota Ormas sebagai pelaksana
swakelola, maka Tim Pelaksana dapat
dibantu
oleh
tenaga
pendukung
lapangan. Tenaga pendukung lapangan
tersebut telah termasuk dalam bagian
Kontrak Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa im Persiapan yang ditetapkan
oleh PA/KPA telah menyusun:
 rencana kegiatan,
 jadwal pelaksanaan, dan
 RAB.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah melakukan
reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK
perencanaan
Swakelola
dengan
anggaran
yang
tercantum
dalam
DIPA/DPA.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim persiapan telah menyusun
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persiapan teknis dan penyiapan metode
pelaksanaan kegiatan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim persiapan telah menyusun
daftar/struktur rencana kegiatan (work
breakdown
structure)
yang
akan
dilaksanakan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah merinci
jadwal
pelaksanaan
kegiatan/sub
kegiatan/output
dengan
ketentuan
minimal memuat informasi:
 Penetapan waktu dimulainya hingga
berakhirnya pelaksanaan swakelola;
dan/atau
 Penetapan
jadwal
pelaksanaan
swakelola berdasarkan kebutuhan
dalam
KAK,
termasuk
jadwal
pengadaan
barang/jasa
yang
diperlukan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
detail rencana kebutuhan dan biaya
yang mengacu pada perkiraan biaya
berdasarkan biaya masukan (RAB) yang
telah disusun oleh PA/KPA:
 gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja
(mandor, kepala tukang, tukang),
honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;
 biaya
bahan/material
termasuk
peralatan/suku
cadang
(apabila
diperlukan);
 biaya
Jasa
Lainnya
(apabila
diperlukan);dan/atau
 biaya lainnya yang dibutuhkan,
contoh:
perjalanan,
rapat,
komunikasi, laporan
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
rencana total biaya secara rinci dalam
rencana biaya bulanan dan/atau biaya
mingguan yang tidak melampaui Pagu
Anggaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen anggaran.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
rencana penyerapan biaya mingguan
dan biaya bulanan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menghitung
penyediaan kebutuhan tenaga ahli,
peralatan dan bahan/material yang
dilaksanakan
dengan
pengadaan
melalui penyedia.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan telah menyusun
dokumen persiapan untuk kebutuhan
Pengadaan
Barang/Jasa
melalui
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Penyedia yang dilaksanakan dengan
kontrak terpisah, yang meliputi: HPS,
rancangan kontrak, dan spesifikasi
teknis/KAK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Persiapan
dan
Tim
Pelaksana
menyusun
Rancangan
Kontrak Swakelola dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Dalam hal terdapat perbedaan
antara biaya yang diusulkan dengan
anggaran yang disetujui dalam
DIPA/DPA, PPK dibantu oleh Tim
Persiapan melakukan negosiasi
teknis dan harga dengan Tim
Pelaksana
Swakelola.
Hasil
negosiasi dituangkan dalam berita
acara hasil negosiasi dan menjadi
dasar
penyusunan
Kontrak
Swakelola;
b. PPK
menandatangani
Kontrak
Swakelola
dengan
pimpinan
Kelompok Masyarakat pelaksana
swakelola. Kontrak Swakelola paling
kurang berisi:
1) para pihak;
2) Barang/Jasa
yang
akan
dihasilkan;
3) nilai
yang
diswakelolakan
sudah
termasuk
seluruh
kebutuhan
Barang/Jasa
pendukung Swakelola;
4) jangka waktu pelaksanaan; dan
5) hak dan kewajiban para pihak.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa dalam hal rancangan Kontrak
Swakelola Tipe III
termasuk
Pengadaan
Barang/Jasa
melalui Penyedia maka dilaksanakan
oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman
pada prinsip dan etika Pengadaan
Barang/Jasa.
Buat kesimpulan sementara.

D

Pelaksanaan Swakelola

1

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
Tim
pelaksana
telah
melaksanakan swakelola sesuai dengan
jadwal dan tahapan pelaksanaan
kegiatan/sub
kegiatan/
output
berdasarkan Kontrak Swakelola yang
telah disepakati.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa pelaksanaan swakelola telah
dilakukan sesuai dengan spesifikasi
teknis/KAK yang telah ditetapkan oleh
PPK.
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Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pelaksana mengajukan
kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja,
peralatan dan material/bahan sesuai
dengan
rencana
kegiatan/sub
kegiatan/output.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
Tim
pelaksana
telah
menggunakan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan
dan
material/bahan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pelaksana telah menyusun
laporan penerimaan dan penggunaan
tenaga
kerja,
sarana
prasarana/
peralatan dan material/bahan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pelaksana telah menyusun
laporan swakelola dan dokumentasi
yang terdiri dari:
 Laporan pendahuluan yang memuat
tentang
rencana
pelaksanaan,
metodologi, pengorganisasian dan
uraian
tugas,
serta
jadwal
pelaksanaan;
 Laporan antara (interim report) yang
memuat
tentang
hasil
survei/tinjauan
pustaka/tinjauan
lapangan/pengumpulan
data/
inventarisasi masalah dan hasil
pengolahan data;
 Laporan draf akhir (draft final report)
yang memuat draf hasil kegiatan;
 Laporan akhir (final report) yang
memuat hasil kegiatan;
 Laporan bulanan yang memuat
tentang capaian realisasi fisik,
realisasi keuangan, evaluasi kegiatan
(hambatan dan rencana tindak
lanjut) disertai dengan dokumentasi
kegiatan Swakelola; dan/atau
 Pelaporan Swakelola yang berupa
pekerjaan konstruksi, pemeliharaan,
dan/atau
perawatan,
maka
pelaporannya disesuaikan dengan
pelaksanaan tahapan kegiatan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Kelompok Masyarakat pelaksana
Swakelola tidak mengalihkan pekerjaan
utama kepada pihak lain.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa PPK melakukan pembayaran
pelaksanaan Swakelola sesuai dengan
kesepakatan yang tercantum dalam
Kontrak Swakelola sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
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9

Buat Kesimpulan Sementara

E

Pengawasan Swakelola

1

8

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pengawas melaksanakan
tugas pengawasan administrasi dengan
melakukan verifikasi administrasi dan
dokumentasi serta pelaporan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa
Tim
pengawasan
telah
melaksanakan
tugas
pengawasan
terhadap teknis pelaksanaan dan hasil
Swakelola untuk mengetahui realisasi
fisik yang meliputi:
 pengawasan kemajuan pelaksanaan
kegiatan;
 pengawasan
penggunaan
tenaga
kerja (tenaga ahli, tenaga terampil
atau tenaga pendukung) dan jasa
konsultansi,
sarana
prasarana/peralatan
dan
material/bahan;
 pengawasan pengadaan Barang/Jasa
(jika ada).
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim Pengawas melaksanakan
tugas pengawasan terhadap ketertiban
administrasi
keuangan
dalam
perencanaan,
persiapan,
dan
pelaksanaan swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa berdasarkan hasil pengawasan,
Tim Pengawas telah melakukan evaluasi
Swakelola.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa hasil evaluasi telah dilaporkan
kepada PPK oleh tim pengawas.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Tim pengawas menyampaikan
rekomendasi
atas
hasil
evaluasi
swakelola kepada PPK.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa hasil evaluasi swakelola dari tim
pengawas segera ditindaklanjuti dengan
tindakan korektif dari tim persiapan
atau tim pelaksana.
Buat kesimpulan sementara.

F

Serah Terima Pekerjaan

1

Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa Penyerahan Hasil Pekerjaan
Swakelola:
o Tim
pelaksana
Swakelola
menyerahkan hasil pekerjaan dan
laporan
pelaksanaan
pekerjaan

2

3

4

5
6

7
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2

3

kepada PPK melalui Berita Acara
Serah Terima Hasil Pekerjaan;
o Penyerahan hasil pekerjaan dan
laporan
pelaksanaan
pekerjaan
kepada PPK setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Tim Pengawas; dan
o PPK menyerahkan hasil pekerjaan
(termasuk
barang/jasa
yang
berbentuk aset) kepada PA/KPA.
o PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk
melakukan
pemeriksaan
administratif terhadap barang/jasa
yang akan diserahterimakan.
o Dalam
hal
barang/jasa
hasil
pengadaan melalui Swakelola akan
dihibahkan
kepada
Kelompok
Masyarakat, maka proses serah
terima sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Lakukan pengujian untuk meyakini
bahwa jumlah, bentuk, volume, dan
jenis barang/jasa hasil swakelola telah
sesuai
dengan
sasaran,
rencana
kebutuhan,
KAK,
dan
dokumen
kontrak.
Buat kesimpulan sementara.
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Lampiran IV.7
BUKU VII
SUPLEMEN PEDOMAN REVIU ATAS
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DENGAN E-PURCHASING
REVIU ATAS PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DENGAN
E-PURCHASING
Reviu

atas

pengadaan

barang/jasa

melalui

e-purchasing

merupakan

penelaahan ulang bukti-bukti pada tahapan pemilihan penyedia barang/jasa
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu pada
tahap pemilihan penyedia melalui e-purchasing ini meliputi:
1. Perencanaan e-purchasing
a. Penunjukan pelaksana e-purchasing sesuai kriteria pagu anggaran.
b. Penyusunan justifikasi teknis sesuai dengan rencana kebutuhan.
c. Perancangan surat pesanan.
2. Persiapan e-purchasing
a. Pencarian

pada

portal

katalog

elektronik

dan

membandingkan

barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik.
b. Terhadap pengadaan barang yang kompleks/teknologi tinggi, PPK
meminta calon penyedia untuk melakukan presentasi/demo produk.
3. Pelaksanaan e-purchasing
a. PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa pada
katalog elektronik.
b. Negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat
dinegosiasikan.
c. PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia menyetujui/menyepakati
pembelian barang/jasa.
d. Penerbitan Surat Pesanan
Tujuan
1. Untuk meyakinkan bahwa perencanaan e-purchasing telah sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan.
2. Untuk meyakinkan bahwa persiapan e-purchasing telah sesuai dengan
ketentuan.
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3. Untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan e-purchasing telah sesuai dengan
prosedur.
Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan

reviu

dapat dilakukan setelah tahapan pemilihan penyedia

melalui e-purchasing telah selesai.
Proses Pengadaan Melalui E-purchasing
No.

Proses
Pengadaan
Barang/Jasa

Output

Tujuan Prosedur reviu

A.

PERENCANAAN EPURCHASING

Untuk
meyakinkan
bahwa
perencanaan e-purchasing telah
sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan

1.

Penunjukan
SK
Pejabat
pelaksana
e- Pengadaan, SK
purchasing sesuai PPK, SK PA/KPA
kriteria
pagu
anggaran

Untuk
meyakinkan
bahwa
penunjukan
pelaksana
epurchasing telah sesuai dengan
ketentuan

2.

Penyusunan
justifikasi teknis
sesuai
dengan
rencana
kebutuhan

Untuk
meyakinkan
bahwa
penyusunan justifikasi teknis
sesuai
dengan
rencana
kebutuhan

3.

Perancangan surat Rancangan
pesanan
surat pesanan

B

PERSIAPAN
PURCHASING

1.

Pencarian
pada
portal
katalog
elektronik
dan
membandingkan
barang/jasa yang
tercantum dalam
katalog elektronik

E-

Dokumen
spesifikasi
teknis
pengadaan

Untuk
meyakinkan
bahwa
rancangan surat pesanan telah
sesuai dengan ketentuan

Untuk
meyakinkan
bahwa
persiapan e-purchasing telah
sesuai dengan ketentuan
Dokumen survei Untuk
meyakinkan
bahwa
hasil
barang/jasa yang ditawarkan
pembandingan
sesuai dengan perencanaan
katalog
elektronik
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2.

Terhadap
pengadaan barang
yang kompleks/
teknologi
tinggi,
PPK
meminta
calon
penyedia
untuk melakukan
presentasi/demo
produk

Akan diatur kemudian

C

PELAKSANAAN EPURCHASING

Untuk
meyakinkan
bahwa
pelaksanaan e-purchasing telah
sesuai dengan prosedur

1.

PPK/Pejabat
Pengadaan
melakukan
pemesanan
barang/jasa pada
katalog elektronik

Dokumen
Untuk
meyakinkan
bahwa
pemesanan
pemesanan barang/jasa telah
barang/jasa dari sesuai dengan perencanaan
katalog
elektronik

2.

Negosiasi
teknis Berita
Acara
dan harga, kecuali Hasil Negosiasi
untuk barang/jasa
yang tidak dapat
dinegosiasikan

Untuk
meyakinkan
bahwa
negosiasi untuk mendapatkan
harga yang terbaik dengan
spesifikasi
teknis
sesuai
kebutuhan

3.

PPK/Pejabat
Pengadaan
dan
calon
Penyedia
menyetujui/
menyepakati
pembelian
barang/jasa
Penerbitan Surat

Untuk
meyakinkan
bahwa
permintaan pembelian telah
sesuai dengan ketentuan

4.

Pesanan
D

Syarat
dan
ketentuan
penggunaan pada
aplikasi
epurchasing
dan
panduan
pengguna aplikasi
e-purchasing (user
guide)

Persetujuan
permintaan
pembelian

Surat
pesanan Untuk
meyakinkan
bahwa
pembelian
penerbitan surat pesanan telah
sesuai dengan ketentuan
Untuk
meyakinkan
bahwa
pelaksana e-purchasing telah
1. mengikuti
syarat
dan
ketentuan.
2. panduan pengguna aplikasi
e-purchasing

Langkah Kerja Reviu
Tujuan penugasan reviu adalah untuk mendapatkan hasil reviu yang
berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Untuk memastikan tujuan penugsan reviu dapat tercapai perlu
disusun langkah kerja yang akan menjadi panduan (guidance) bagi tim reviu
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dalam melaksanakan penugasan reviunya. Langkah kerja reviu disusun
setelah tim reviu memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan reviu.
Langkah kerja reviu merupakan rancangan prosedur dan teknik yang disusun
secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh tim reviu dalam penugasan
reviu untuk mencapai tujuan reviu. Langkah kerja reviu disusun dengan
mempertimbangkan jumlah tim, anggaran waktu (time budget) dan biaya (cost
budget) dalam melaksanakan penugasan reviu agar tujuan reviu tercapai.
Langkah kerja reviu digunakan sebagai media dalam membuat simpulan hasil
reviu melalui prosedur reviu yang telah dilaksanakan secara sistematis.
Langkah kerja dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan reviu. Langkah kerja
harus dilakukan melalui metodologi reviu yang memadai. Berikut contoh
template langkah kerja reviu atas pengadaan barang/jasa melalui EPurchasing.
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LANGKAH KERJA
Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing
Nama Satker/OPD/Unit Kerja
: ....................................................
Nama Kegiatan PBJ
:
......................................................
No

A.

1.

2.
3.
B.

1.
2.
3.
4.

5.

Uraian
PERENCANAAN E-PURCHASING
Penunjukan
pelaksana
e-purchasing
sesuai kriteria pagu anggaran
Tujuan Reviu:
Untuk meyakinkan bahwa penunjukan
pelaksana e-purchasing telah sesuai
dengan ketentuan
Prosedur Reviu:
Dapatkan dokumen-dokumen berikut:
- anggaran dan petunjuk operasional
kegiatan
- jika pagu anggaran bernilai paling
banyak Rp200 juta, dapatkan SK
Pejabat Pengadaan
- jika pagu anggaran bernilai paling
sedikit di atas Rp200 juta, dapatkan
SK PPK
- jika pagu anggaran bernilai paling
sedikit di atas Rp100 miliar, dapatkan
usulan
PPK
atas
penetapan
pengadaan kepada PA/KPA
Teliti
kesesuaian
dokumen-dokumen
tersebut
Buat simpulan hasil reviu
Penyusunan justifikasi teknis sesuai
dengan rencana kebutuhan
Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa penyusunan
justifikasi teknis sesuai dengan rencana
kebutuhan
Dapatkan kertas kerja penyusunan
justifikasi teknis barang/jasa
Dapatkan
rencana
kebutuhan
barang/jasa
Teliti kesesuaian output justifikasi teknis
terhadap rencana kebutuhan barang/jasa
Lakukan wawancara kepada PPK/Pejabat
terkait
langkah-langkah
penyusunan
spesifiasi barang/jasa berdasar katalog
elektronik
Teliti
kesesuaian
justifikasi
teknis
tersebut terhadap ketersediaan di katalog
elektronik.

Dilaksanakan
Oleh

Tanggal

Paraf
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6.
C.

1.
2.

3.

D.

1.
2.

Jika spesifikasi teknis yang dibutuhkan
tidak tersedia seharusnya dilanjutkan
dengan metode pengadaan lainnya.
Buat simpulan hasil reviu
Perancangan surat pesanan
Tujuan Reviu:
Untuk meyakinkan bahwa rancangan
surat pesanan telah sesuai dengan
ketentuan
Prosedur Reviu:
Dapatkan rancangan surat pesanan
Cek rancangan surat pesanan telah
memenuhi persyaratan, tetapi tidak
terbatas pada:
- Hak dan kewajiban para pihak
- Waktu
dan
alamat
pengiriman
barang/pelaksanaan pekerjaan
- Harga
- Pembayaran
- Sanksi
- Denda keterlambatan
- Keadaan kahar
- Penyelesaian perselisihan
- Larangan pemberian komisi
Buat simpulan reviu

PERSIAPAN E-PURCHASING
Pencarian pada portal katalog elektronik
dan membandingkan barang/jasa yang
tercantum dalam katalog elektronik
Tujuan:
Untuk meyakinkan bahwa barang/jasa
yang
ditawarkan
sesuai
dengan
perencanaan
Prosedur Reviu:
Dapatkan bukti survei barang/jasa pada
katalog elektronik
Wawancara
PPK/Pejabat
Pengadaan
dalam
mempertimbangkan
atau
membandingkan pemilihan barang/jasa
yang tercantum dalam katalog elektronik,
dengan memperhatikan antara lain:
- Gambar
- Fungsi
- Spesifikasi teknis
- Asal barang
- TKDN (bila ada)
- Harga barang
- Biaya ongkos kirim
- Biaya instalasi/training
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3.

4.

5.
E.

F.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
G.

Teliti kesesuaian hasil pembandingan
terhadap justifikasi teknis dan rencana
kebutuhan
Jika
terjadi
perbedaan
justifikasi
teknis/rencana
kebutuhan,
lakukan
klarifikasi
PPK/Pejabat
Pengadaan
terhadap alasan perbedaan tersebut
Buat simpulan hasil reviu
Terhadap
pengadaan
barang
yang
kompleks/teknologi tinggi, PPK meminta
calon
penyedia
untuk
melakukan
presentasi/demo produk
Prosedur menyesuaikan ketentuan lebih
lanjut
PELAKSANAAN E-PURCHASING
PPK/Pejabat
Pengadaan
melakukan
pemesanan barang/jasa pada katalog
elektronik
Tujuan Reviu:
Untuk meyakinkan bahwa pemesanan
barang/jasa
telah
sesuai
dengan
perencanaan
Prosedur Reviu:
Lakukan
wawancara
PPK/Pejabat
Pengadaan dalam melakukan pemesanan
barang/jasa di katalog elektronik
Cek
kesesuaian
pesanan
terhadap
rencana e-purchasing
Cek lama waktu pemesanan sampai
tanggapan dari calon penyedia
Lakukan
wawancara
PPK/Pejabat
Pengadaan atas hambatan yang terjadi
selama proses pemesanan
Teliti kemungkinan perubahan atau
perbedaan pesanan terhadap justifikasi
teknis dan rencana kebutuhan
Lakukan klarifikasi atas perbedaan
pesanan terhadap justifikasi teknis dan
rencana kebutuhan
Buat simpulan hasil reviu
Negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk
barang/jasa
yang
tidak
dapat
dinegosiasikan
Tujuan Reviu:
Untuk meyakinkan bahwa negosiasi
untuk mendapatkan harga yang terbaik
dengan
spesifikasi
teknis
sesuai
kebutuhan
Prosedur Reviu:
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1.
2.
3.
4.
H.

1.
2.
3.
4.
I.

1.
2.
3.
4.
5.

Dapatkan berita acara hasil negosiasi
Teliti hasil negosiasi menyebabkan perubahan
spesifikasi, volume, kualitas, harga, biaya
kirim/instalasi/pelatihan, dan lokasi penyerahan
Klarifikasi dampak perubahan tersebut kepada
PPK/Pejabat Pengadaan terhadap kebutuhan
Buat simpulan hasil reviu
PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia
menyetujui/menyepakati pembelian barang/jasa
Tujuan Reviu:
Untuk meyakinkan bahwa permintaan pembelian
telah sesuai dengan ketentuan
Prosedur Reviu:
Dapatkan dokumen persetujuan permintaan
pembelian yang di-download dari katalog elektronik
Cek kesesuaian persetujuan permintaan pembelian
terhadap hasil negosiasi
Cek otorisasi persetujuan permintaan pembelian
oleh pejabat yang berwenang
Buat simpulan hasil reviu
Penerbitan Surat Pesanan
Tujuan Reviu:
Untuk meyakinkan bahwa penerbitan surat
pesanan telah sesuai dengan ketentuan
Prosedur Reviu:
Dapatkan surat pesanan pembelian yang telah
diotorisasi pejabat yang berwenang
Teliti surat pesanan pembelian telah sesuai dengan
dokumen persetujuan permintaan pembelian
Cek kesesuaian surat pesanan pembelian terhadap
rancangan surat pesanan yang telah disusun saat
perencanaan
Klarifikasi kepada PPK/Pejabat Pengadaan atas
perbedaan surat pesanan terhadap rancangan
surat pesanan
Buat simpulan hasil reviu
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