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BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap yang memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan,
akuntabel, tepat sasaran, dan tepat manfaat, maka perlu diatur
pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 91 Tahun 2011 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan
disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN CILACAP.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau

beberapa program pada Perangkat Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit
organisasi yang menjadi bagian dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah,
institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang
bersifat permanen. Unit ini dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang
sudah ada.

10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah
unit kerja Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan
kebutuhan.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebelum
disepakati dengan DPRD.

19. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program setelah disepakati dengan DPRD.

20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.
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21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat
Daerah.

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran.

24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

25. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA, adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.

26. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat
yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

28. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan
Pengadaan Langsung.

29. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja
yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat
ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk
melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap.

30. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda pengakuan dari
Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi bidang pengadaan
barang/jasa.

31. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang
diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik
pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

32. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi /jasa konsultansi / jasa lainnya.

33. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain
yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

34. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa.

35. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh
para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

36. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
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37. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

38. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir (brainware).

39. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau
segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

40. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,
dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung
jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

41. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh
semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi
syarat.

42. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini
terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

43. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,- (lima
miliar rupiah).

44. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,- (lima miliar
rupiah).

45. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang
memenuhi syarat.

46. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk
Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah).

47. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan
gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak
dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

48. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan
barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

49. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

50. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada
Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan
Langsung dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) untuk pengadaan barang/jasa/konstruksi dan maksimal Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan pengadaan Jasa
Konsultansi.

51. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog
elektronik.

52. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang
memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari
berbagai Penyedia Barang/Jasa.
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai bahan acuan, sekaligus sebagai
petunjuk pelaksanaan bagi setiap unsur pimpinan dan pelaksana pada
masing-masing Perangkat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengendalikan proses pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap.

(2) Pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, bertujuan :
a. pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tupoksinya;
b. barang/Jasa yang diperoleh sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan

serta disediakan oleh penyedia barang/jasa yang berkualitas dan
bertanggungjawab sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya; dan

c. terlaksananya anggaran yang rasional, transparan, ekonomis, efektif dan
efisien.

(3) Sasaran Pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, yaitu :
a. pengadaan barang/jasa terencana dengan baik; dan
b. adanya petunjuk yang jelas dan lengkap sebagai dasar dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa di Kabupaten Cilacap.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber
dari APBD/APBN dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan
Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. Swakelola; dan/atau
b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengadaan Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.

BAB IV
ETIKA PENGADAAN

Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus
mematuhi etika, sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai

sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen

pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai
dengan kesepakatan tertulis para pihak;
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e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan barang/jasa;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan
negara dalam pengadaan barang/jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja kepada
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan
barang/jasa;

i. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi
elektronik yang tidak diperuntukan bagi umumserta kode akses (user ID dan
password) para pihak apabila proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
dan

j. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
pengadaan barang/jasa secara elektronik dan non elektronik.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Organisasi pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia
Barang/Jasa terdiri dari:
a. PA/KPA;
b. PPK;
c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

(2) Organisasi pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri
dari:
a. PA/KPA;
b. PPK;
c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

(3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak terikat tahun anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PA/KPA

Pasal 6

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala
Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) PA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di

Portal SiRUP dan website atau Papan Pengumuman Resmi Pemerintah
Kabupaten/Perangkat Daerah;

c. menetapkan PPK;
d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
e. menetapkan Panitia/PPHP;
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f. menetapkan:
1. pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung

untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau

2. pemenang pada Seleksi penyedia pada Penunjukan Langsung untuk
paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp
10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan,

dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan

Barang/Jasa.
(3) PA dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i, dapat berkoordinasi dengan:
a. PPK;
b. ULP/Pejabat Pengadaan;
c. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pengendalian

pembangunan; dan/atau
d. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum.

(4) Apabila diperlukan PA dapat:
a. menetapkan tim teknis; dan/atau
b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui

sayembara/kontes.
(5) PA dapat melimpahkan sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada KPA.
(6) Pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) berdasarkan tingkatan daerah, besaran Perangkat Daerah, besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali,
dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Ketiga
KPA

Pasal 7

(1) KPA merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan PA.
(2) KPA mempunyai tugas dan kewenangan sesuai pelimpahan dari PA.
(3) KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada

PA.

Bagian Keempat
PPK

Pasal 8

(1) PPK ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk ditetapkan PPK harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki integritas;
b. memiliki disiplin tinggi;
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk

melaksanakan tugas;
d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas, dan memiliki keteladanan

dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
e. menandatangani Pakta Integritas;
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f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSM) atau bendahara/verifikator; dan

g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagai

berikut:
a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang

keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif

dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan

setiap tugas/pekerjaannya.
(4) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSM sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
(5) Mekanisme penetapan PPK:

a. personel pada Perangkat Daerah yang telah memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa dan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat ditetapkan sebagai PPK;

b. bagi Perangkat Daerah yang tidak memiliki personil bersertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa, maka dapat meminta personil yang bersertifikat
keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang akan ditetapkan sebagai PPK
kepada Kepala Perangkat Daerah lain;

c. Kepala Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud huruf b, menunjuk
personil yang memenuhi persyaratan sebagai PPK dan selanjutnya segera
diberitahukan kepada Kepala Perangkat Daerah pemohon;

d. dalam hal tidak terpenuhinya dan/atau tidak ada personil yang memenuhi
persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA/KPA dapat bertindak
sebagai PPK dan tidak diwajibkan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa;

e. Keputusan PA tentang pengangkatan PPK dilaporkan kepada Bupati
melalui Unit Kerja yang membidangi urusan Pengadaan Barang/Jasa.

(6) Untuk kepentingan penetapan PPK, Unit Kerja yang membidangi urusan
Pengadaan Barang/Jasa wajib menyediakan informasi data personel yang
telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 9

(1) PPK mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan Kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat

Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada

PA/KPA;
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA

dengan Berita Acara Penyerahan;
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap bulan; dan
i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal

diperlukan, PPK dapat:
a. mengusulkan kepada PA/KPA:

1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;



10

b. menetapkan tim pendukung;
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk

membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia

Barang/Jasa.
(3) PPK dilarang :

a. mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan
Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup
tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas
anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

b. merangkap sebagai :
1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal 10

(1) Penyebutan PPK diikuti nama kegiatan/pekerjaan.
(2) PPK bertanggungjawab atas keuangan dan keluaran (output) kegiatan/

pekerjaan.
(3) Apabila PPK tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya karena

berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang waktunya lebih dari 7
(tujuh) hari kerja, maka PA/KPA dapat menunjuk PPK pengganti sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penggantian PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai Berita Acara
Serah Terima keadaan fisik dan keuangan dari PPK lama kepada PPK
pengganti dengan diketahui oleh PA/KPA, dengan format tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan

Paragraf 1
ULP

Pasal 11

(1) ULP dibentuk oleh Bupati.
(2) ULP dipimpin oleh Kepala ULP yang dibantu oleh Kepala Ketatausahaan dan

staf Tata Usaha yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
(3) Tugas dan kewenangan Kepala ULP:

a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;
c. menyusun program kerja dan anggara ULP;
d. melaksanakan monitoring terhadap seluruh kegiatan pengadaan barang/

jasa di ULP dan menindaklanjutinya;
e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan atas pelaksanaan

kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati;
f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
g. menugaskan anggota Kelompok Kerja ULP sesuai dengan beban kerja

masing-masing;
h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Kelompok

Kerja ULP kepada Bupati dan/atau PA/KPA; dan
i. mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.

(4) Kepala ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas;
b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
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c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan
yang bersangkutan;

d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan;
e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai kompetensi

yang dipersyaratkan; dan
f. menandatangani pakta integritas.

(5) Persyaratan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.

Pasal 12

(1) ULP terdiri atas:
a. Kelompok Fungsional; dan
b. Kelompok Kerja.

(2) Kelompok Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada ULP yang anggotanya
berasal dari Kelompok Fungsional.

(4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan
Surat Perintah Kepala ULP.

(5) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal
dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

(6) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan
kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

(7) Kelompok Kerja dapat menggunakan tenaga ahli untuk pekerjaan yang
bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus.

(8) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
menjadi:
a. PPK;
b. PPSPM;
c. Bendahara;
d. anggota dan/atau pengurus LPSE;
e. APIP, kecuali menjadi Pejabat Pengadaan/Anggota ULP untuk Pengadaan

Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

Pasal 13

Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan,
sebagai berikut:
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP;
b. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP;
c. Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai

sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan
oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.

d. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Pasal 14

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP sebagai berikut:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran (jika diperlukan);
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah

Daerah dan menyampaikan ke LPSE Kabupaten Cilacap untuk diumumkan
dalam Portal Pengadaan Nasional;
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e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang
masuk;

g. menjawab sanggahan;
h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan

Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya
yang bernilai sampai dengan Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)
dan Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar
rupiah);

i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK;

j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
k. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP; dan
l. apabila diperlukan, dapat mengajukan:

1) perubahan HPS; dan/atau
2) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Paragraf 2
Pejabat Pengadaan

Pasal 15

(1) Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA.
(2) Keputusan PA/KPA tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Unit
Kerja yang mengurusi Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

(3) Pejabat Pengadaan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di laman Pemerintah

Daerah, papan resmi untuk masyarakat, dan/atau menyampaikan ke
LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;

e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran
yang masuk;

f. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Langsung atau
Penunjukan Langsung bagi paket Pengadaan Barang/Jasa
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dan/atau paket pekerjaan Jasa Konsultasi bernilai
sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

g. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK;

h. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada
PA/KPA;

i. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA;
j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan

barang/jasa kepada PA/KPA; dan
k. mengusulkan perubahan HPS kepada PPK atau perubahan spesifikasi

teknis pekerjaan, jika diperlukan.



13

Pasal 16

(1) Pejabat Pengadaan merupakan Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk pengadaan
barang/jasa swakelola oleh kelompok masyarakat.

(2) Dalam hal diperlukan, Pejabat Pengadaan dapat menggunakan jasa tenaga
ahli.

(3) Pejabat Pengadaan dapat diangkat dari Perangkat Daerah/Unit Kerja lain
apabila Perangkat Daerah/Unit Kerja pelaksana kegiatan tidak memiliki
personel yang memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengadaan.

(4) Perangkat Daerah/Unit Kerja pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), mengajukan permohonan personel kepada Perangkat Daerah/Unit
Kerja lain yang memiliki Pejabat Pengadaan.

Pasal 17

Pejabat Pengadaan dilarang menjadi:
a. PPK untuk pekerjaan yang sama;
b. PPHP untuk pekerjaan yang sama;
c. APIP kecuali menjadi Pejabat Pengadaan/Anggota ULP untuk Pengadaan

Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya; dan
d. Bendahara pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 18

(1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh PA/KPA.
(2) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang berasal dari Perangkat Daerah/Unit
Kerja pengguna anggaran yang bersangkutan.

(3) Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah gasal yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, baik berasal dari:
a. unsur Perangkat Daerah bersangkutan (sebagai Ketua/Sekretaris);
b. unsur teknis sesuai bidangnya/unsur wilayah; dan
c. unsur Sekretariat Daerah.

(4) Dalam hal Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat dari Perangkat Daerah /Unit Kerja lain, maka PA/KPA
pemilik paket pekerjaan mengajukan permohonan personel kepada Perangkat
Daerah /Unit Kerja lain untuk mengirimkan Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan.

(5) Jumlah anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dengan ketentuan:
a. untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan

nilai pengadaan lebih besar dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah),
paling banyak 3 (tiga) orang;

b. untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai pengadaan lebih besar dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah),
paling banyak 5 (lima) orang;

c. untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai pengadaan lebih besar dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar
rupiah), paling banyak 7 (tiga) orang;

d. untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pekerjaan lebih besar dari
Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) paling banyak 7 orang; dan

e. untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai lebih besar dari
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), paling banyak 5 (lima) orang.
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(6) Apabila personel Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mutasi, dapat
diganti oleh personel lain yang ditunjuk.

(7) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat berasal dari bukan Pegawai
Negeri Sipil pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola.

(8) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada PA/KPA.

Pasal 19

(1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas;
b. memahami isi Kontrak;
c. memiliki kualifikasi teknis;
d. menandatangani Pakta Integritas; dan
e. tidak menjabat sebagai PPSPM atau Bendahara.

(2) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan kewenangan
untuk:
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui

pemeriksaan/pengujian; dan
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil

Pekerjaan.
(3) Pemeriksaan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan

secara keseluruhan terhadap proses/tahapan penyelesaian pekerjaan.
(4) Untuk Jasa Konsultasi, Pemeriksaan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit
Kerja pengguna.

Pasal 20

(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP
diperiksa oleh Paitia Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/
Jasa diperiksa oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(3) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus,
PA/KPA dapat membentuk tim ahli yang beranggotakan tenaga ahli dan
bertugas membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.

(4) Untuk pemeriksaan Jasa Konstruksi, Konsultan Pengawas/Pengawas
Lapangan membuat keterangan yang menerangkan:
a. bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang

dipersyaratkan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak;
b. dalam hal dilakukan uji laboratorium, Konsultan Pengawas/Pengawas

Lapangan menerangkan bahwa hasil uji laboratorium yang dilakukan
telah dijadikan dasar bagi Penyedia Jasa dalam melaksanakan setiap
satuan pekerjaan;

c. untuk pekerjaan yang tertanam/tertutup dan tidak bisa lagi terlihat/
terukur oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maka Pelaksana
harus membuat berita acara dengan pengawas tentang kondisi pekerjaan
sebelum ditutup/ditanam.

(5) Seluruh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan.

(6) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melaporkan hasil pekerjaannya
kepada PA/KPA pemilik kegiatan/pekerjaan.
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BAB IV
RENCANA UMUM PENGADAAN

Pasal 21

(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA,
sebagai berikut:
a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang dibutuhkan dan telah

dimiliki sehingga diketahui kebutuhan Barang/Jasa secara riil;
b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan

Barang/Jasa;
c. menetapkan kebijakan umum tentang:

1) pemaketan pekerjaan;
2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; dan
4) penetapan penggunaan produk dalam negeri.

d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
(2) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Kerja pada
Perangkat Daerah bersangkutan dan RKPD.

(3) Format Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

(1) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang telah disusun menjadi bagian
dari RKA-Perangkat Daerah setelah masuk PPA.

(2) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah RKA disetujui.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit
informasi:
a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c. lokasi pekerjaan; dan
d. perkiraan besarnya biaya.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui laman
Pemerintah Kabupaten Cilacap, papan pengumuman resmi pada Perangkat
Daerah yang bersangkutan, SiRUP Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE
Kabupaten Cilacap.

Pasal 23

(1) RKA yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
dilakukan verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(2) RKA yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disahkan menjadi DPA oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(3) Apabila setelah melalui verifikasi dan disahkan menjadi DPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat perubahan terhadap RKA, PA
wajib untuk mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
melalui laman Pemerintah Kabupaten Cilacap, papan pengumuman resmi
pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, SiRUP Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE Kabupaten Cilacap.
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Pasal 24

(1) DPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),
menjadi dasar penyusunan rencana teknis kegiatan.

(2) Rencana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. RAB;
b. spesifikasi teknis; dan
c. gambar teknis, apabila diperlukan.

(3) Penyusunan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan
pada Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

(1) Untuk rencana kegiatan Pengadaan Jasa Kosultasi, DPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja.

(2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
d. perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 26

(1) Perencanaan untuk kegiatan konstruksi dengan nilai pekerjaan di atas Rp
500.000.00,- (lima ratus juta) menggunakan Konsultan Perencana.

(2) Pengadaan Konsultan Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya dengan mekanisme
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Biaya Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1) DPA dan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang telah diumumkan
menjadi dasar penyusunan paket pengadaan barang/jasa oleh PPK.

(2) Dalam paket pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPK menyusun HPS berdasarkan RAB yang telah disesuaikan dengan harga
pasar yang terjadi saat itu.

Pasal 28

(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk Tahun Anggaran
berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.

(2) Perangkat Daerah menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang dibiayai APBN/APBD, meliputi:
a. honorarium personel organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya

pengumuman ulang;
c. biaya pengadaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
d. biaya lainnya yang diperlukan.

(3) Perangkat Daerah menyediakan biaya pendukung pelaksanaan pemilihan
Penyedia Barang/Jasa yang akan diadakan pada Tahun Anggaran berikutnya.

(4) Perangkat Daerah dapat mengusulkan besaran standar biaya honorarium bagi
organisasi pengadaan sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan
standar biaya oleh Bupati.
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BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:
a. swakelola; dan/atau
b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

(2) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.

Pasal 30

(1) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
dengan sumber dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari:
a. APBD Kabupaten Cilacap;
b. APBD Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
c. APBN.

(2) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BUMD/BLUD dengan sumber dana
yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari:
a. APBD Kabupaten Cilacap;
b. APBD Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
c. APBN.

Bagian Kedua
Swakelola

Pasal 31

(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di mana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh
Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah
lain, dan/atau kelompok masyarakat.

(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau

memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi
langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh Perangkat Daerah;

c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya
tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa
akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau
penyuluhan;

f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat
khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,
pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu;

h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
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i. pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri;
j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan

industri almatsus dalam negeri.
(3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan.
(4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:

a. Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran;
b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

(5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

Pasal 32

(1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi:
a. penetapan sasaran, rencana kegiatan, dan jadwal pelaksanaan;
b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang

cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar

diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan yang sesuai;
d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci

serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan,
dan/atau rencana kerja harian; dan

e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan
dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang
telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

(2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan
tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan
Kontrak/Sewa tersendiri.

(3) Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.
(4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah
melalui proses evaluasi.

(5) Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan
waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,
dan pelaporan pekerjaan.

(6) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan, dan besaran anggaran
Swakelola.

(7) PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana
Swakelola kepada Bupati.

(8) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 33

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh Perangkat Daerah selaku
Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga

ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan

dalam Peraturan Bupati ini;
c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala

berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
d. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
e. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam

laporan harian;
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f. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan
(UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi
Pemerintah pelaksana Swakelola;

g. UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan
secara berkala maksimal secara bulanan;

h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang
disesuaikan dengan penyerapan dana;

i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan
yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan

j. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang
ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 34

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada Perangkat

Daerah Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada
Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.

b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang
diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah
lain pelaksana Swakelola;

c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini;

d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian
berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;

e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan
Kontrak;

f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang, dan/atau peralatan dicatat setiap
hari dalam laporan harian;

g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang
disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana
Swakelola;

h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan
yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain
pelaksana Swakelola; dan

i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk
PPK pada Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan
rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 35

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola;

b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;

c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi,
dan konstruksi sederhana;

d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Perangkat
Daerah Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada
kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga
ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
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f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan
secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan
Swakelola;

2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila
pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila
pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).

g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan,
dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala
kepada PPK;

h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola; dan

i. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada
Perangkat Daerah pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 36

(1) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

(2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh
pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.

(3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara
berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.

(4) APIP pada Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit
terhadap pelaksanaan Swakelola.

(5) Pekerjaan Swakelola tidak memerlukan izin Bupati.

Bagian Kedua
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Paragraf 1
Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 37

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan setelah proses perencanaan
pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang terdiri atas kegiatan:
a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. pemilihan sistem pengadaan;
c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
f. penetapan HPS.

(2) Proses persiapan pemilihan Penyediaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan setelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan.

Paragraf 2
Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 38

(1) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan
b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.
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(2) Kegiatan Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PPK dan/atau ULP/Pejabat
Pengadaan.

(3) Apabila berdasarkan perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terjadi
perubahan paket pekerjaan, maka:
a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk

ditetapkan; atau
b. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui

PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.

Paragraf 3
Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 39

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri dari:
a. pemilihan Penyedia Barang;
b. pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi; dan
c. pemilihan Penyedia Jasa Lainnya.

(2) Pemilihan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan dengan cara:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pelelangan Sederhana;
d. Penunjukan Langsung;
e. Pengadaan Langsung; dan
f. Kontes/Sayembara.

(3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilakukan dengan cara:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pemilihan Langsung;
d. Penunjukan Langsung; dan
e. Pengadaan Langsung.

(4) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan dengan cara:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Sederhana;
c. Penunjukan Langsung;
d. Pengadaan Langsung; dan
e. Kontes/Sayembara.

(5) Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa disusun dan ditetapkan oleh
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.

Pasal 40

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada
prinsipnya dilaksanakan melalui metode Pelelangan Umum dengan
Pascakualifikasi.

(2) Khusus untuk Pengadan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks
dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/
Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.

(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui cara
Pelelangan Umum wajib diumumkan setidak-tidaknya di portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE Kabupaten Cilacap dengan tujuan memberikan
informasi dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat luas dan dunia
usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi untuk mengikutinya.

(4) Dalam Pelelangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada
negosiasi teknis dan harga.
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Pasal 41

(1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dapat dilakukan dengan:
a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau
b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

(2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses
pascakualifikasi.

(3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung wajib diumumkan setidak-
tidaknya di portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Cilacap
dengan tujuan memberikan informasi dan kesempatan seluas-luasnya kepada
masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi
untuk mengikutinya.

(4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi
teknis dan harga.

Pasal 42

(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
a. keadaan tertentu; dan/atau
b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya

yang bersifat khusus.
(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu
melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga
sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan
Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu

penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
1) pertahanan negara;
2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan

pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau

bencana sosial;
b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan

kegiatan pelayanan publik.
b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk

menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil
Presiden;

c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri
Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban
masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

d. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau
perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan; atau

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat
dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu)
pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat
izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang
pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
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(5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang
bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem

konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan
bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);

c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang
hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan
hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

d. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan, obat dan alat kesehatan habis
pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya
telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan;

e. pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih
padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA
kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk
secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

f. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah
yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

g. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat
diakses oleh masyarakat;

h. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau
tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta
penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau

i. pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan
perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan
oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

Pasal 43

(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah), dengan ketentuan:
a. kebutuhan operasional Perangkat Daerah/Unit Kerja;
b. teknologi sederhana;
c. risiko kecil; dan/atau
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan

dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket
pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi
oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar
kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

(3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan
untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud
untuk menghindari pelelangan.

Pasal 44

(1) Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, dan metode

pelaksanaan tertentu; dan
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

(2) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia
Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.
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(3) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah
dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/ Pejabat
Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya.

(5) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli di bidangnya.

Paragraf 4
Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

Pasal 45

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan
Penyedia Jasa Konsultansi.

(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan
biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara
teknis dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
b. Penunjukan Langsung;
c. Pengadaan Langsung; atau
d. Sayembara.

Pasal 46

(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui
Metode Seleksi Umum.

(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum
diumumkan sekurang-kurangnya di Portal Pemerintah Daerah, papan
pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE Kabupaten Cilacap, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha
yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(3) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh)
Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 47

(1) Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi
dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.

(2) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang:
a. bersifat sederhana; dan
b. bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana
diumumkan paling kurang di portal Pemerintah Daerah, papan pengumuman
resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE
Kabupaten Cilacap, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat
serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(4) Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima)
Penyedia Jasa Konsultansi.
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Pasal 48

(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat
dilakukan dalam keadaan tertentu.

(2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu

penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
1) pertahanan negara;
2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan

pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau

bencana sosial;
b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan

kegiatan pelayanan publik.
b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri

Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban
masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa
Konsultansi;

d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta
yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak
cipta; dan/atau;

e. pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan
hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan
sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari
pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan
dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi
terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 49

(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi
yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
(3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan

untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud
untuk menghindari Seleksi.

Pasal 50

(1) Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, dan metode

pelaksanaan tertentu; dan
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

(2) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia
Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.

(3) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah
dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/Pejabat
Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli di bidangnya.

(5) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli di bidangnya.
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BAB VII
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan melalui e-tendering atau
e-purchasing.

(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilaksanakan dengan menggunakan
sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Ekeltronik yang
dikembangkan dan ditetapkan oleh LKPP sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
E-Tendering

Pasal 52

(1) Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan
Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.

(2) Para pihak yang terlibat dalam E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa.

(3) E-Tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara
elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan

penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
d. tidak diperlukan sanggahan banding;
e. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:

1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa
Konsultansi;

2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.

Pasal 53

(1) Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan
Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.

(2) Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa
yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta
tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.

(3) Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
terdiri atas:
a. undangan;
b. pemasukan penawaran harga;
c. pengumuman pemenang.
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Bagian Ketiga
E-Purchasing

Pasal 54

(1) Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dilakukan untuk Barang/Jasa
yang telah terdaftar dalam sistem katalog elektronik (e-catalogue).

(2) Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan,
atau personel lain yang ditunjuk oleh PA/KPA.

(3) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melakukan E-Purchasing terhadap
Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai
dengan kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

(4) Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dilaksanakan sesuai ketentuan
yang ditetapkan oleh LKPP berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 55

(1) Bupati membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

(2) ULP/Pejabat Pengadaan BUMD dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik dengan menjadi pengguna pada LPSE Kabupaten Cilacap.

(3) Pihak ketiga di luar Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik sebagai akibat pelaksanaan bantuan yang
bersumber dari APBN/APBD dapat menjadi pengguna pada LPSE Kabupaten
Cilacap dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(4) Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua LPSE
Kabupaten Cilacap atau Kepala Perangkat Daerah yang membawahi LPSE
Kabupaten Cilacap membuat Kesepakatan Bersama yang memuat tata cara
serta batasan-batasan penggunaan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 56

(1) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Penyedia

Barang/Jasa, laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) kegiatan
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap; dan

b. untuk Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan
laporan bulanan hasil kemajuan fisik kepada PPK diketahui oleh Pengawas
Lapangan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

(2) Format laporan RFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. RFK 1A; dan
b. RFK 1B.

(3) RFK 1A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk
kegiatan Pekerjaan Konstruksi yang meliputi kegiatan pembangunan,
rehabilitasi, dan pemeliharaan.

(4) RFK 1B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk
kegiatan non-Pekerjaan Konstruksi yang meliputi kegiatan fasilitasi,
pengadaan prasarana dan sarana, dan pemeliharaan non konstruksi.
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(5) Format laporan RFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum
dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dilaksanakan
oleh Kepala Subbagian Perencanaan pada masing-masing Perangkat
Daerah/Unit Kerja, Sekretaris Lurah, dan pejabat pelaporan yang ditunjuk.

(2) Laporan RFK berfungsi sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan setiap bulannya dan bahan Rapat Koordinasi Pengendalian
Operasional Kegiatan setiap triwulannya.

Pasal 58

(1) Pelaporan oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dan tertib dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan laporan kepada Pengguna

Anggaran setiap bulan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya
(apabila libur maka dilaporkan hari kerja berikutnya).

b. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan RFK kepada Bupati
melalui unit kerja yang menangani pengadaan Barang/Jasa setiap bulan
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya (apabila hari libur maka
dilaporkan hari kerja berikutnya).

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 59

(1) Pengendalian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:
a. agar setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah

ditetapkan dalam batas waktu satu Tahun Anggaran;
b. agar setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang

dipersyaratkan;
c. agar pelaksanaan administrasi setiap kegiatan dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan/objek yang telah

ditetapkan dalam perencanaan; dan
e. agar pelaksanaan kegiatan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya

pada sasaran yang telah ditentukan.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui

kegiatan:
a. pengawasan; dan
b. pengaduan.

Pasal 60

(1) Hasil kegitan pengawasan dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 ayat (2) menjadi bahan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian
Operasional Kegiatan Pembangunan.
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(2) Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
a. memantau pelaksanaan kegiatan se-Kabupaten Cilacap;
b. mencari pemecahan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan;

dan
c. peningkatan pengawasan dalam rangka pencapaian efisiensi dan

produktivitas kerja.
(3) Dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan

Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah
dapat diminta menyajikan paparan pelaksanaan kegiatan yang ada pada
instansinya.

(4) Materi Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Kerja yang menangani
Pengendalian Pembangunan.

Pasal 61

Pengendalian dilakukan secara:
a. internal; dan
b. eksternal.

Pasal 62

Pengendalian secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a
dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pelaksana
Pengadaan Barang/Jasa melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
a. Pengendalian Administrasi dilakukan terhadap:

1) dokumen kontrak;
2) untuk kegiatan konstruksi:

a) penghitungan awal (Mutual Check 0 (MC 0));
b) susunan organisasi pelaksana lapangan;
c) direksi kit terdiri dari papan nama kegiatan, jadwal pelaksanaan, buku

direksi, laporan tingkat kemajuan kegiatan perminggu, buku material,
dan direksi kit lain yang dibutuhkan;

d) Mutual Check 100 (MC 100) dan back up data; dan/atau
e) Foto dokumentasi 0%, 50% dan 100%; Kelengkapan tersebut berfungsi

pula sebagai sarana pengawasan masyarakat.
b. Pengendalian Teknis dilakukan untuk kegiatan konstruksi, dengan ketentuan

sebagai berikut:
1) peninjauan ke lokasi kegiatan, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan

sesuai Kontrak;
2) waktu peninjauan lapangan dilaksanakan secara periodik (terprogram)

maupun insidentil (mendadak);
3) apabila terjadi perbedaan antara Kontrak dengan pelaksanaan di lapangan,

perlu dihitung ulang dan dibuat berita acara tambah kurang Contract
Change Order (CCO) dengan persetujuan Pengguna Anggaran setelah
mendapat rekomendasi Pengawas Pekerjaan.

c. Pengawasan Lapangan merupakan bentuk pengendalian kegiatan yang
dilakukan oleh Pengguna Anggaran, PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen,
Pengawas Lapangan, dan/atau Konsultan Pengawas untuk meneliti kesesuaian
spesifikasi, kriteria, dan ketentuan yang berlaku dengan cara meninjau secara
langsung ke lapangan (lokasi pekerjaan).

d. Pengujian laboratorium, dilaksanakan oleh instansi teknis, perguruan tinggi,
atau lembaga lain yang berwenang dengan menguji sampel bahan/material
yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi di laborataroium atau di lokasi
pekerjaan dimana hasil uji laboratorium dimaksud dijadikan laporan kepada
PA/KPA.
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Pasal 63

(1) Pengendalian Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b
dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menangani Pengendalian Pembangunan
pada Sekretariat Daerah melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian
Oprasional Kegiatan Pembangunan.

(2) Pengendalian Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara umum pada semua kegiatan sebagai implementasi dari pelaksanaan
anggaran.

(3) Pengendalian eksternal dilaksanakan oleh Bupati melalui Unit Kerja yang
menangani Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah.

(4) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan
pengendalian kegiatan melalui pengendalian administrasi, pengendalian teknis,
pengawasan lapangan, atau pengujian laboratorium.

(5) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit
Kerja Pengendalian Pembangunan dapat meminta bantuan personel dari
kecamatan, Perangkat Daerah lainnya, dan/atau menggunakan jasa pihak
ketiga.

Pasal 64

(1) Apabila dalam pelaksanaan pengendalian ditemukan adanya permasalahan,
perbedaan, penyimpangan, dan/atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan
dengan perencanaan maka Unit Kerja yang menangani Pengendalian
Pembangunan mengirimkan teguran kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja
pelaksana kegiatan.

(2) Terhadap teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat
Daerah/Unit Kerja pelaksana kegiatan wajib menindaklanjuti dan
melaporkannya kepada Bupati melalui Unit Kerja yang menangani
Pengendalian Pembangunan.

(3) Unit Kerja Pengendali Pembangunan melakukan pendataan terhadap laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dijadikan sebagai pembanding
dengan data pengendalian internal Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Rapat
Koordinasi Pengendalian Oprasional Kegiatan.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 65

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terhadap PPK dan
ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing
masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk
melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

(3) Metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
a. Dokumentasi, dilakukan terhadap berbagai dokumen dan laporan kegiatan;
b. Survei, dilakukan dengan menjaring data dari berbagai pemangku

kepentingan, terutama kelompok sasaran, mengenai implementasi
kegiatan;

c. Observasi Lapangan, dilakukan dengan mengamati data empiris di
lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat
penilaian tentang proses suatu kebijakan;

d. wawancara dengan pemangku kepentingan; dan
e. Focus Group Discussion (FGD), dilakukan melalui pertemuan dan diskusi

dengan pemangku kepentingan agar diperoleh informasi yang valid
mengenai pelaksanaan kegiatan.
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Paragraf 3
Pengaduan

Pasal 66

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan
dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi
penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan
pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada
Inspektorat Kabupaten Cilacap, disertai bukti-bukti kuat yang terkait
langsung dengan materi pengaduan.

(3) APIP pada Inspektorat Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap
beralasan.

(4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap Penyedia Barang/Jasa
untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Penyedia
Barang/Jasa yang berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan berkualitas.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi Bupati
membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi.

(3) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkedudukan di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi
Pengendalian Pembangunan, dengan susunan keanggotaan terdiri dari
Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait dengan jasa konstruksi.

(4) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
d. memberikan pertimbangan dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi

(IUJK);
e. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya

tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi terkait persyaratan
perizinan, keteknikan, keselamatan, dan tata bangunan.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim
Pembina Jasa Konstruksi berkoordinasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi
Pusat/Propinsi dan asosiasi terkait.

(6) Dalam pembinaan Penyedia Barang/Jasa non konstruksi Bupati dapat
membentuk tim pembina dengan tugas dan fungsi yang mengacu pada
pembinaan jasa konstruksi.
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BAB X
PELAYANAN HUKUM

Pasal 68

(1) Bupati memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat
Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan
hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(2) Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan hingga tahap
penyelidikan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 69

Perangkat Daerah/Unit Kerja dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB XII
SANKSI

Pasal 70

(1) Perangkat Daerah/Unit Kerja pelaksana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan
sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis.

(2) Terhadap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pelaksana kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 dapat dimintai keterangan atau penjelasan dalam Rapat Koordinasi
Pengendalian Operasional Kegiatan mengenai perkembangan kegiatan
pembangunan dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.

(3) Perangkat Daerah/Unit Kerja pelaksana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diberikan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 91); dan

2. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 91);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 Oktober 2016

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016 NOMOR 71


