
BIDDING PROCEDURESBIDDING PROCEDURESBIDDING PROCEDURES BIDDING PROCEDURES 
(Tata Cara Pelelangan)(Tata Cara Pelelangan)

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Direktorat Jenderal Bina MargaDirektorat Jenderal Bina MargaDirektorat Jenderal Bina MargaDirektorat Jenderal Bina Marga



Ketentuan PelelanganKetentuan Pelelangan
Prosedur pelelangan berdasarkan the World Bank Guidelines yang 
diubah dengan Perjanjian Pinjaman Proyek. Selanjutnya, Penetapan 
Menteri Pekerjan Umum diperlukan berdasarkan Pasal 26 b. Keppres 
80/2003 t k t l l di t R 50 Mil80/2003 untuk penetapan pemenang lelang diatas Rp. 50 Milyar

Apabila tidak ada ketentuan dalam World Bank Guidelines yang telah 
diubah dengan Perjanjian Pinjaman Proyek, akan berlaku prosedur 
pelelangan Pemerintah Indonesia.

Pelelangan ini menggunakan Sistem Semi e-procurement Departemen 
PU. Peserta Lelang harus mendapatkan kode akses dari Pusat g p
Pengolahan Data (PUSDATA) Departemen PU. 

Belum seluruh proses pelelangan dilakukan onBelum seluruh proses pelelangan dilakukan on--line,  Undangan Lelang line,  Undangan Lelang 
(koran) dan Dokumen Lelang (juga tersedia dalam CD/(koran) dan Dokumen Lelang (juga tersedia dalam CD/ hard copyhard copy))(koran) dan Dokumen Lelang (juga tersedia dalam CD/ (koran) dan Dokumen Lelang (juga tersedia dalam CD/ hard copyhard copy))

Ada tahap pelelangan yang tidak dapat dilaksanakan onAda tahap pelelangan yang tidak dapat dilaksanakan on--line, misalnya line, misalnya 
penawaran hanya dapat disampaikan melalui penawaran hanya dapat disampaikan melalui hard copy.hard copy.



Undangan LelangUndangan Lelang
P kt I t it h dit d t i K tk /PPK d l h tP kt I t it h dit d t i K tk /PPK d l h t

Informasi yang disampaikan dalam iklan surat kabar:Informasi yang disampaikan dalam iklan surat kabar:

Pakta Integritas harus ditandatangani Kasatker/PPK dan seluruh anggota Pakta Integritas harus ditandatangani Kasatker/PPK dan seluruh anggota 
Panitia Lelang sPanitia Lelang sebelum pemasangan iklaebelum pemasangan iklan undangan Lelangn undangan Lelang

Sumber Pendanaan (AIPRD L002 Loan dan APBN)Sumber Pendanaan (AIPRD L002 Loan dan APBN)
Deskripsi Proyek:Deskripsi Proyek:
panjang penanganan (km), masa pelaksanaan (hari kalender),panjang penanganan (km), masa pelaksanaan (hari kalender),
HPS/Owner Estimate (Rp), AACTO (USD), jaminan penawaran (Rp)HPS/Owner Estimate (Rp), AACTO (USD), jaminan penawaran (Rp)
Prosedur Lelang (Pasca Kualifikasi, ICB dan Sistem Semi eProsedur Lelang (Pasca Kualifikasi, ICB dan Sistem Semi e--Proc.)Proc.)
EligibilitasEligibilitasgg
Tidak ada Rapat Penjelasan Lelang (Aanwijzing)Tidak ada Rapat Penjelasan Lelang (Aanwijzing)
Tanggal batas penyampaian klarifikasi, pemasukan penawaran dan  Tanggal batas penyampaian klarifikasi, pemasukan penawaran dan  
pembukaan penawaranpembukaan penawaran
Alamat Semi eAlamat Semi e--Proc. untuk informasi dan pendaftaran lelang.Proc. untuk informasi dan pendaftaran lelang.
Cara mendapatkan dokumen lelang.Cara mendapatkan dokumen lelang.

Informasi lebih lengkap tentang Undangan Lelang padaInformasi lebih lengkap tentang Undangan Lelang pada EINRIPEINRIPInformasi lebih lengkap tentang Undangan Lelang pada Informasi lebih lengkap tentang Undangan Lelang pada EINRIP EINRIP 
website: website: http://www.pmueinriphttp://www.pmueinrip--binamarga.combinamarga.com, Sistem Semi e, Sistem Semi e--
Proc. Departemen PU (perlu kode akses), UNDB dan dgMarket.Proc. Departemen PU (perlu kode akses), UNDB dan dgMarket.



Pendaftaran untuk SemiPendaftaran untuk Semi ee-- ProcurementProcurementPendaftaran untuk Semi Pendaftaran untuk Semi ee ProcurementProcurement
Untuk Peserta Lelang Luar NegeriUntuk Peserta Lelang Luar Negeri

H i k d k d d ft l l iH i k d k d d ft l l iHarus mempunyai kode akses dengan mendaftar melalui Harus mempunyai kode akses dengan mendaftar melalui 
PUPU--net di alamat : net di alamat : 
https://eproc.pu.go.id/publik/new/penyediajasa/persethttps://eproc.pu.go.id/publik/new/penyediajasa/perset
ujuan asp?id=2ujuan asp?id=2 dan mengisi formulir yang tersediadan mengisi formulir yang tersediaujuan.asp?id=2ujuan.asp?id=2 dan mengisi formulir yang tersedia dan mengisi formulir yang tersedia 

Kode akses tersebut akan diaktifkan oleh BPKSDM Kode akses tersebut akan diaktifkan oleh BPKSDM 
sebelum digunakan untuk mendaftar pada suatu paket sebelum digunakan untuk mendaftar pada suatu paket 
(t l 7266639)(t l 7266639)(telp. 7266639)(telp. 7266639)

Kode akses tersebut hanya berlaku bagi paketKode akses tersebut hanya berlaku bagi paket--paket paket 
EINRIPEINRIP

Untuk Peserta Lelang Dalam NegeriUntuk Peserta Lelang Dalam Negeri
P d P k tP d P k t k t APBNk t APBNProsesnya sama dengan PaketProsesnya sama dengan Paket--paket APBNpaket APBN



Joint Operation (JO) / Joint Venture (JV) Joint Operation (JO) / Joint Venture (JV) 
/ Association (Assc.) :/ Association (Assc.) :

Pendaftaran untuk mendapatkan Kode Akses (User-
id & Password) dilakukan oleh leader dari JO/JV/AS

/ Association (Assc.)  :/ Association (Assc.)  :

id & Password) dilakukan oleh leader dari JO/JV/AS 
secara online

Leader harus sudah mempunyai Kode Akses 

Minat membentuk JO/JV/AS dilakukan sebelum 
melakukan pendaftaran pada suatu paket 



PROSES PENDAFTARAN KODE AKSES SECARA ONLINEPROSES PENDAFTARAN KODE AKSES SECARA ONLINE

Penyedia JasaPenyedia Jasa Pusdata/SistemPusdata/Sistem BPKSDMBPKSDM Asosiasi*Asosiasi*Penyedia JasaPenyedia Jasa Pusdata/SistemPusdata/Sistem BPKSDMBPKSDM

Diisi oleh P Jasa

Formulir Isian 
Dalam Sistem

Data dari Penyedia 
Jasa

Diisi oleh P.Jasa 
secara online

Data Masuk ke 
sistem

Verifikasi oleh 
BPKSDM

Diproses untuk 
memperoleh Kode 

Akses

Data 
data 

?

Ya

Akses 

Kirim Kode Akses 
melalui e mail

benar? 

Kode Akses dapat 
digunakan melalui  e-mail

Kirim 
pemberitahuan

Perbaiki data dan 
dikirim lewat e-mail

digunakan  
Tidak

*    Hanya utk

Peserta Lelang

Dalam Negeripemberitahuan 
melalui e-mail

dikirim lewat e mail Dalam Negeri



TAHAPAN PELELANGAN DENGAN SEMI eTAHAPAN PELELANGAN DENGAN SEMI e--PROCUREMENTPROCUREMENT

KEGIATAN e
Undangan Lelang* V Iklan  di Koran Wajib

PROSES MANUAL
g g j

Upload (Ul) Dokumen Lelang V Hard copy tersedia Wajib
Pendaftaran Peserta V Tidak ada Tdk Ada
Download (Dl) Dokumen Lelang V Hard copy, email atau CD Boleh( ) g py,
Penyampaian Penawaran Hard copy saja Wajib
Ul B.A. Pembukaan Penawaran* V Tersedia utk Peserta Lelang Wajib
Dl Laporan Pembukaan Penawaran V Peserta Lelang menerima B A Boleh

X

Dl Laporan Pembukaan Penawaran V Peserta Lelang menerima B.A. Boleh
Laporan Status Adm dan Kualifikasi Laporan interrnal (& ke donor) Wajib
Klarifikasi Penawaran Tertulis (bukan email) Wajib
Pengumuman Calon Pemenang V Papan Pengumuman & Surat Wajib

V
X

Pengumuman Calon Pemenang V Papan Pengumuman & Surat Wajib
Penyampaian Sanggahan Tertulis (atau email) Boleh
Tanggapan Sanggahan Tertulis (atau email) Boleh
Pengumuman Pemenang V Papan Pengumuman & Surat Wajib

X

X

Pengumuman Pemenang V Papan Pengumuman & Surat Wajib

*) Ditayangkan dalam formulir standar, bila menginginkan formulir tertentu dapat dilakukan dengan bantuan PUSDATA

V Proses oleh Panitia Lelang,       V Proses oleh (Calon) Peserta Lelang,    X Tidak melalui Semi e-Proc.



Rapat Penjelasan LelangRapat Penjelasan Lelang
Instruksi kepada Peserta Lelang termasuk  Data Lelang memberikan Instruksi kepada Peserta Lelang termasuk  Data Lelang memberikan 
informasi kepada peserta lelang seluruh aspek penawaran; meliputi isi informasi kepada peserta lelang seluruh aspek penawaran; meliputi isi p p g p p ; pp p g p p ; p
dokumen lelang, aspekdokumen lelang, aspek--aspek berkaitan dengan penyiapan aspek berkaitan dengan penyiapan 
penawaran, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi dan penawaran, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi dan 
perbandingan penawaran, kualifikasi  dan penetapan pemenang perbandingan penawaran, kualifikasi  dan penetapan pemenang 
lelang.  lelang.  gg

Tidak ada  Rapat Penjelasan Lelang (Tidak ada  Rapat Penjelasan Lelang (AanwijzingAanwijzing). Setiap komunikasi ). Setiap komunikasi 
antara panitia dan peserta lelang dan sebaliknya harus dilakukan antara panitia dan peserta lelang dan sebaliknya harus dilakukan 
secara tertulissecara tertulis

Lembar informasi Lembar informasi Perlu Diperhatikan Peserta Lelang PekerjaanPerlu Diperhatikan Peserta Lelang Pekerjaan, , 
Reminder To Bidders for Civil WorkReminder To Bidders for Civil Work, , akan diberikan kepada setiap akan diberikan kepada setiap 
peserta lelang, mengingatkan isupeserta lelang, mengingatkan isu--isu penting yang mungkin isu penting yang mungkin 
menyebabkan suatu penawaran dapat dinyatakan tidak responsif danmenyebabkan suatu penawaran dapat dinyatakan tidak responsif danmenyebabkan suatu penawaran dapat dinyatakan tidak responsif, dan menyebabkan suatu penawaran dapat dinyatakan tidak responsif, dan 
memberikan informasi kepada Peserta Lelang bahwa beberapa pasal memberikan informasi kepada Peserta Lelang bahwa beberapa pasal 
dalam Syaratdalam Syarat--syarat Umum telah diubah, dan perubahan pasal dimuat syarat Umum telah diubah, dan perubahan pasal dimuat 
dalam Seksi Ketentuan Khususdalam Seksi Ketentuan Khusus

Tidak mendapatkan lembaran tersebut, tidak dapat menjadi alasan Tidak mendapatkan lembaran tersebut, tidak dapat menjadi alasan 
bagi peserta lelang untuk mengabaikan setiap persyaratan yang bagi peserta lelang untuk mengabaikan setiap persyaratan yang 
disampaikan, karena lembaran tersebut  hanya mengulang beberapa disampaikan, karena lembaran tersebut  hanya mengulang beberapa 
ketentuan dari Instruksi kepada Peserta Lelang, dan tidak menambahketentuan dari Instruksi kepada Peserta Lelang, dan tidak menambahketentuan dari Instruksi kepada Peserta Lelang, dan tidak menambah ketentuan dari Instruksi kepada Peserta Lelang, dan tidak menambah 
atau memunculkan ketentuan baru atau mengubah ketentuan yang atau memunculkan ketentuan baru atau mengubah ketentuan yang 
ada.ada.



Informasi untuk Peserta LelangInformasi untuk Peserta Lelang

Calon Peserta Lelang yang membutuhkan klarifikasi terhadap Calon Peserta Lelang yang membutuhkan klarifikasi terhadap 
dokumen lelang dapat menghubungi secara tertulis kepada dokumen lelang dapat menghubungi secara tertulis kepada 
Panitia Lelang pada alamat Pemilik yang ditunjukkan dalam IPLPanitia Lelang pada alamat Pemilik yang ditunjukkan dalam IPLPanitia Lelang pada alamat Pemilik yang ditunjukkan dalam IPL Panitia Lelang pada alamat Pemilik yang ditunjukkan dalam IPL 
7.1 pada Data Lelang. 7.1 pada Data Lelang. 

Panitia akan menyampaikan jawaban tertulis terhadap setiap Panitia akan menyampaikan jawaban tertulis terhadap setiap y p j p py p j p p
permintaan klarifikasi, asalkan permintaan tersebut telah permintaan klarifikasi, asalkan permintaan tersebut telah 
diterima paling kurang dua puluh satu (21) hari kalender diterima paling kurang dua puluh satu (21) hari kalender 
sebelum batas akhir pemasukan penawaran (ITB 7.1).  sebelum batas akhir pemasukan penawaran (ITB 7.1).  

b b k d b k k d l hb b k d b k k d l hJawaban tersebut akan ditembuskan kepada seluruh Peserta Jawaban tersebut akan ditembuskan kepada seluruh Peserta 
Lelang yang telah memiliki dokumen lelang sesuai IPL 6.3, Lelang yang telah memiliki dokumen lelang sesuai IPL 6.3, 
termasuk deskripsi pertanyaan, tetapi tanpa disertai identitas termasuk deskripsi pertanyaan, tetapi tanpa disertai identitas 
sumbernyasumbernyasumbernya.  sumbernya.  

Jika dianggap perlu, panitia akan  melakukan amandemen Jika dianggap perlu, panitia akan  melakukan amandemen 
terhadap dokumen lelang sebagai hasil klarifikasi, mengikuti terhadap dokumen lelang sebagai hasil klarifikasi, mengikuti p g g , gp g g , g
prosedur sesuai IPL 8 dan IPL 22.2.prosedur sesuai IPL 8 dan IPL 22.2.



Eligibilitas Peserta Lelang : Eligibilitas Peserta Lelang : KebangsaanKebangsaan

Seluruh kontrak pekerjaan dilaksanakan dengan cara ICB, mengikuti Seluruh kontrak pekerjaan dilaksanakan dengan cara ICB, mengikuti 
kriteria eligibilitas AIPRD yang terbatas hanya untuk perusahaankriteria eligibilitas AIPRD yang terbatas hanya untuk perusahaan--
perusahaan:perusahaan:perusahaan:  perusahaan:  

-- yang menjalankan bisnis di Australia dan New Zealandyang menjalankan bisnis di Australia dan New Zealand
-- yang menjalankan bisnis di Republik indonesia, didirikan yang menjalankan bisnis di Republik indonesia, didirikan 

berdasarkan  hukum dan perundangberdasarkan  hukum dan perundang--undangan Indonesia, undangan Indonesia, 
kepemilikan atau  sahamnya  majoritas harus Pihak Indonesiakepemilikan atau  sahamnya  majoritas harus Pihak Indonesia

-- lainnya yang mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemerintah lainnya yang mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemerintah y y g p p jy y g p p j
Indonesia dan Australia yang mencerminkan semangat kemitraan Indonesia dan Australia yang mencerminkan semangat kemitraan 
antara  Pemerintah Australia, Indonesia dan New Zealand antara  Pemerintah Australia, Indonesia dan New Zealand 

Kriteria kebangsaan juga berlaku untuk kebangsaan subKriteria kebangsaan juga berlaku untuk kebangsaan sub--kontraktor, kontraktor, 
tetapi tidak berlaku untuk kebangsaan pemasok barang atau jasa tetapi tidak berlaku untuk kebangsaan pemasok barang atau jasa 
untuk setiap bagian kontrak. untuk setiap bagian kontrak. 



Eligibilitas Peserta Lelang :Eligibilitas Peserta Lelang :
P kt kP kt k kt k P b tkt k P b t dd D ft Hit R kD ft Hit R kPraktekPraktek--praktek Pembatasanpraktek Pembatasan dan dan Daftar Hitam RekananDaftar Hitam Rekanan

Jika perusahaan asing dinyatakan sebagai Peserta Lelang dengan Jika perusahaan asing dinyatakan sebagai Peserta Lelang dengan 
penawaran yang dievaluasi terendah, perusahaan tersebut harupenawaran yang dievaluasi terendah, perusahaan tersebut harus s 
dibe ikan kesempatan ang la ak mendafta nt k be ope asi didibe ikan kesempatan ang la ak mendafta nt k be ope asi didiberikan kesempatan yang layak mendaftar untuk beroperasi di diberikan kesempatan yang layak mendaftar untuk beroperasi di 
Indonesia.Indonesia.

Perusahaan Perusahaan ––perusahaan asing tidak dipersyaratkan harus perusahaan asing tidak dipersyaratkan harus 
membentuk suatu kemitraanmembentuk suatu kemitraan (KSO konsorsium atau sub(KSO konsorsium atau sub--kontrak)kontrak)membentuk suatu kemitraan membentuk suatu kemitraan (KSO, konsorsium atau sub(KSO, konsorsium atau sub--kontrak) kontrak) 
dengan satu atau lebih perusahaan nasional sebagai persyaratan dengan satu atau lebih perusahaan nasional sebagai persyaratan 
penunjukan pemenang.penunjukan pemenang.

Tidak ada preferensi apapun yang diberikan kepada Peserta Lelang.Tidak ada preferensi apapun yang diberikan kepada Peserta Lelang.Tidak ada preferensi apapun yang diberikan kepada Peserta Lelang. Tidak ada preferensi apapun yang diberikan kepada Peserta Lelang. 
Peraturan yang diterbitkan oleh departemen sektoral, peraturan Peraturan yang diterbitkan oleh departemen sektoral, peraturan 
provinsi atau lokal, yang membatasi prosedur lelang kompetitif provinsi atau lokal, yang membatasi prosedur lelang kompetitif 
nasional kedalam kelas kontraktor atau kelas pemasok tidak berlaku nasional kedalam kelas kontraktor atau kelas pemasok tidak berlaku 
untuk prosedur pelelangan berdasarkan pinjaman ini.untuk prosedur pelelangan berdasarkan pinjaman ini.untuk prosedur pelelangan berdasarkan pinjaman ini.untuk prosedur pelelangan berdasarkan pinjaman ini.

Rekanan tidak dapat dilarang mengikuti lelang berdasarkan kinerja Rekanan tidak dapat dilarang mengikuti lelang berdasarkan kinerja 
sebelumnya, kecuali terdapat bukti proses hukum yang berkaitan sebelumnya, kecuali terdapat bukti proses hukum yang berkaitan 
dengan pengaduan atas kinerjanya dan AusAID telah memberikan dengan pengaduan atas kinerjanya dan AusAID telah memberikan 

j li b l k li h dj li b l k li h dpersetujuan tertulis sebelumnya untuk pengecualian terhadap persetujuan tertulis sebelumnya untuk pengecualian terhadap 
Rekanan tersebutRekanan tersebut



Konflik Kepentingan (1)Konflik Kepentingan (1)

Peserta Lelang Peserta Lelang tidak bolehtidak boleh memiliki konflik kepentinganmemiliki konflik kepentingan
Peserta Lelang dianggap memiliki konflik kepentingan dengan satu Peserta Lelang dianggap memiliki konflik kepentingan dengan satu 

atau lebih pihakatau lebih pihak--pihak yang terkait dengan proses lelang, jika:pihak yang terkait dengan proses lelang, jika:

mereka mempunyai setidaknya satu mitra yang dapat dikendalikan mereka mempunyai setidaknya satu mitra yang dapat dikendalikan 
bersama; ataubersama; atau

mereka menerima atau telah menerima bantuan baik langsungmereka menerima atau telah menerima bantuan baik langsungmereka menerima atau telah menerima bantuan baik langsung mereka menerima atau telah menerima bantuan baik langsung 
maupun tidak langsung dari siapapun di antara mereka; atau maupun tidak langsung dari siapapun di antara mereka; atau 

mereka mempunyai wakil resmi yang sama untuk tujuan penawaran mereka mempunyai wakil resmi yang sama untuk tujuan penawaran 
ini; atauini; atauini; atauini; atau

mereka mempunyai suatu hubungan antara satu dengan lainnya, mereka mempunyai suatu hubungan antara satu dengan lainnya, 
baik langsung maupun melalui pihak ketiga yang sama, yang baik langsung maupun melalui pihak ketiga yang sama, yang 

k k d l l k k d lk k d l l k k d lmenempatkan mereka dalam suatu posisi memiliki akses dalam menempatkan mereka dalam suatu posisi memiliki akses dalam 
memperoleh informasi tentang atau mempengaruhi penawaran dari memperoleh informasi tentang atau mempengaruhi penawaran dari 
Peserta Lelang lainnya, atau mempengaruhi keputusan Pemilik Peserta Lelang lainnya, atau mempengaruhi keputusan Pemilik 
berkenaan dengan proses lelang ini; atauberkenaan dengan proses lelang ini; atauberkenaan dengan proses lelang ini; atauberkenaan dengan proses lelang ini; atau



Konflik Kepentingan (2)Konflik Kepentingan (2)Konflik Kepentingan (2)Konflik Kepentingan (2)
Peserta Lelang ikut serta lebih dari satu penawaran dalam proses Peserta Lelang ikut serta lebih dari satu penawaran dalam proses 
lelang ini. Keikutsertaan Peserta Lelang yang lebih dari satu lelang ini. Keikutsertaan Peserta Lelang yang lebih dari satu 
P k kib tk P diik tiP k kib tk P diik tiPenawaran akan mengakibatkan semua Penawaran yang diikutinya Penawaran akan mengakibatkan semua Penawaran yang diikutinya 
digugurkan. Akan tetapi, hal ini tidak membatasi keikutsertaan subdigugurkan. Akan tetapi, hal ini tidak membatasi keikutsertaan sub--
kontraktor yang sama pada lebih dari satu penawaran; atau kontraktor yang sama pada lebih dari satu penawaran; atau 

Peserta Lelang ikut serta sebagai konsultan dalam menyiapkan Peserta Lelang ikut serta sebagai konsultan dalam menyiapkan 
disain atau spesifikasi teknis pekerjaan yang menjadi dasar dari disain atau spesifikasi teknis pekerjaan yang menjadi dasar dari 
penawaran;penawaran;

Peserta Lelang atau salah satu cabangnya telah ditugasi (atau Peserta Lelang atau salah satu cabangnya telah ditugasi (atau 
diusulkan untuk ditugasi) oleh Pemilik atau Peminjam sebagai diusulkan untuk ditugasi) oleh Pemilik atau Peminjam sebagai 
Direksi Pekerjaan untuk kontrak ini.Direksi Pekerjaan untuk kontrak ini.jj

Mereka memiliki hubungan dengan anggota panitia lelang atau Mereka memiliki hubungan dengan anggota panitia lelang atau 
pejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam proyekpejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam proyek



Dokumen Lelang Standar ICBDokumen Lelang Standar ICB -- EINRIPEINRIPDokumen Lelang Standar ICB Dokumen Lelang Standar ICB EINRIPEINRIP

SeksiSeksi DeskripsiDeskripsi

BAGIAN 1BAGIAN 1 PROSEDUR LELANGPROSEDUR LELANG
II
IIII
IIIIII

BAGIAN 1 BAGIAN 1 –– PROSEDUR LELANGPROSEDUR LELANG
Instruksi kepada Peserta Lelang......... (IPL)Instruksi kepada Peserta Lelang......... (IPL)
Lembar Data Lelang.............................(DL)Lembar Data Lelang.............................(DL)
K it i E l i d K lifik iK it i E l i d K lifik iIIIIII

IVIV

VV

Kriteria Evaluasi dan KualifikasiKriteria Evaluasi dan Kualifikasi
FormulirFormulir--formulir Lelang formulir Lelang 
(termasuk Bentuk Penawaran, Daftar Kuantitas, Pakta Integritas, dll)(termasuk Bentuk Penawaran, Daftar Kuantitas, Pakta Integritas, dll)
NN hi thi tVV

VIVI

NegaraNegara--negara yang memenuhi syaratnegara yang memenuhi syarat

BAGIAN 2BAGIAN 2-- PERSYARATAN PEKERJAANPERSYARATAN PEKERJAAN
kkPersyaratan PekerjaanPersyaratan Pekerjaan

A A –– Lingkup PekerjaanLingkup Pekerjaan
B B –– SpesifikasiSpesifikasi
C C –– GambarGambar--gambargambar
D D –– Informasi TambahanInformasi Tambahan



Dokumen Lelang Standar ICBDokumen Lelang Standar ICB -- EINRIPEINRIPDokumen Lelang Standar ICB Dokumen Lelang Standar ICB EINRIPEINRIP

SeksiSeksi DeskripsiDeskripsi

VIIVII

BAGIAN 3 BAGIAN 3 –– SYARATSYARAT--SYARAT KONTRAK DAN FORMULIRSYARAT KONTRAK DAN FORMULIR--
FORMULIR KONTRAKFORMULIR KONTRAK

SyaratSyarat--syarat Umum (SU)syarat Umum (SU)VIIVII

VIIIVIII

SyaratSyarat syarat Umum ........ (SU)syarat Umum ........ (SU)
Lampiran untuk Dewan Penyelesaian PerselisihanLampiran untuk Dewan Penyelesaian Perselisihan

SyaratSyarat--syarat Khusus ........(SK)syarat Khusus ........(SK)
VIIIVIII

Bagian A Data KontrakBagian A Data Kontrak
Bagian B Ketentuan Spesifik.Bagian B Ketentuan Spesifik.

IXIX
Lampiran untuk SyaratLampiran untuk Syarat--syarat Khusus dan Formulirsyarat Khusus dan Formulir--formulirformulir



Review oleh AusAIDReview oleh AusAID
Persetujuan oleh Menteri Pekerjaan Umum diperlukan untuk penetapan Persetujuan oleh Menteri Pekerjaan Umum diperlukan untuk penetapan 
pemenang diatas Rp. 50 milyar. Dalam kasus tersebut, prior review pemenang diatas Rp. 50 milyar. Dalam kasus tersebut, prior review 
terhadap penetapan pemenang oleh AusAID akan dilaksanakan terhadap penetapan pemenang oleh AusAID akan dilaksanakan 
bersamaan dengan pengajuan usulan penetapan Pemenang Lelangbersamaan dengan pengajuan usulan penetapan Pemenang Lelangbersamaan dengan pengajuan usulan penetapan Pemenang Lelang bersamaan dengan pengajuan usulan penetapan Pemenang Lelang 
kepada Menteri PU melalui BPKSDM Departemen PU. kepada Menteri PU melalui BPKSDM Departemen PU. 

Prior Review untuk Pekerjaan (Civil Works)Prior Review untuk Pekerjaan (Civil Works)
A AID k l k kA AID k l k k P i R iP i R i d P j (d P j (AusAID akan melaksanakan AusAID akan melaksanakan Prior ReviewPrior Review dan Persetujuan (atau dan Persetujuan (atau 
Penolakan) terhadap pelelangan pekerjaan untuk mendukung Penolakan) terhadap pelelangan pekerjaan untuk mendukung 
penerbitan penerbitan No Objection LettersNo Objection Letters (NOLs) pada empat tahap proses (NOLs) pada empat tahap proses 
pelelangan: pelelangan: 

Memulai Pelelangan, Memulai Pelelangan, 
Penetapan Pemenang Lelang, Penetapan Pemenang Lelang, 
Persetujuan Kontrak dan PembayaranPersetujuan Kontrak dan PembayaranPersetujuan Kontrak dan PembayaranPersetujuan Kontrak dan Pembayaran
Perubahan Kontrak (jika ada)Perubahan Kontrak (jika ada)

Beberapa kegiatan tertentu dalam proses lelang/kontrak juga Beberapa kegiatan tertentu dalam proses lelang/kontrak juga 
memerlukan NOL dari AusAID (Specific Review)memerlukan NOL dari AusAID (Specific Review)memerlukan NOL dari AusAID (Specific Review)memerlukan NOL dari AusAID (Specific Review)



Mata Uang dalam PenawaranMata Uang dalam Penawaran

Mata Uang dalam Penawaran dan Pembayaran mengikuti Alternatif Mata Uang dalam Penawaran dan Pembayaran mengikuti Alternatif 
B dalam Data Lelang, Instruksi kepada Peserta Lelang.B dalam Data Lelang, Instruksi kepada Peserta Lelang.

H S t d H di ik l h P t L lH S t d H di ik l h P t L lHarga Satuan dan Harga yang disampaikan oleh Peserta Lelang Harga Satuan dan Harga yang disampaikan oleh Peserta Lelang 
dalam  Daftar Kuantitas dan Harga  dapat diberikan dalam mata dalam  Daftar Kuantitas dan Harga  dapat diberikan dalam mata 
uang Rupiah dan mata uang asing, sebagai berikut:uang Rupiah dan mata uang asing, sebagai berikut:

untuk input kepada pekerjaan yang diperoleh di dalam untuk input kepada pekerjaan yang diperoleh di dalam 
negeri  menggunakan mata uang rupiahnegeri  menggunakan mata uang rupiah

untuk input kepada pekerjaan yang didatangkan dari luaruntuk input kepada pekerjaan yang didatangkan dari luaruntuk input kepada pekerjaan yang didatangkan dari luar untuk input kepada pekerjaan yang didatangkan dari luar 
negeri  menggunakan mata uang asing, sebanyaknegeri  menggunakan mata uang asing, sebanyak--banyaknya banyaknya 
tiga mata uang dari negara manapuntiga mata uang dari negara manapun

Pemilik dapat meminta Peserta Lelang untuk memberikan alasan Pemilik dapat meminta Peserta Lelang untuk memberikan alasan 
kebutuhan atas mata uang lokal dan asing tersebut. kebutuhan atas mata uang lokal dan asing tersebut. 



Jaminan Penawaran (1)Jaminan Penawaran (1)
Setiap penawaran yang tidak disertai dengan jaminan penawaran Setiap penawaran yang tidak disertai dengan jaminan penawaran 
yang secara substansial responsif harus dinyatakan tidak responsif yang secara substansial responsif harus dinyatakan tidak responsif 
dan gugur. dan gugur. 

Jaminan penawaran harus diserahkan baik menggunakan Bentuk Jaminan penawaran harus diserahkan baik menggunakan Bentuk 
Jaminan Penawaran yang terdapat dalam Seksi IV, BentukJaminan Penawaran yang terdapat dalam Seksi IV, Bentuk--bentuk bentuk 
PenawaranPenawaran maupun dalam bentuk lain yang secara substansialmaupun dalam bentuk lain yang secara substansialPenawaranPenawaran,, maupun dalam bentuk lain yang secara substansial maupun dalam bentuk lain yang secara substansial 
sama yang disetujui oleh Pemilik sebelum pemasukan penawaran. sama yang disetujui oleh Pemilik sebelum pemasukan penawaran. 
Panitia Lelang harus mengklarifikasi perbedaan susunan kataPanitia Lelang harus mengklarifikasi perbedaan susunan kata--kata, kata, 
jika ada kepada Bank yang akan menerbitkan Jaminan Penawaranjika ada kepada Bank yang akan menerbitkan Jaminan Penawaranjika ada, kepada Bank yang akan menerbitkan Jaminan Penawaran, jika ada, kepada Bank yang akan menerbitkan Jaminan Penawaran, 
jika cukup waktu sebelum pemasukan penawaran, atau menolak jika cukup waktu sebelum pemasukan penawaran, atau menolak 
bentuk alternatif yang diusulkan  bentuk alternatif yang diusulkan  

Jaminan penawaran harus Jaminan penawaran harus demand guaranteedemand guarantee dalam bentuk dalam bentuk 
unconditional bank guaranteeunconditional bank guarantee yang diterbitkan oleh Bank yang yang diterbitkan oleh Bank yang 
bereputasi baik. bereputasi baik. Bank internasional yang menerbitkan jaminan Bank internasional yang menerbitkan jaminan 
penawaran harus mempunyai bank korespondensi di Indonesiapenawaran harus mempunyai bank korespondensi di Indonesiapenawaran harus mempunyai bank korespondensi di Indonesia.penawaran harus mempunyai bank korespondensi di Indonesia.



Jaminan PenawaranJaminan Penawaran (2)(2)

Panitia Lelang harus meminta konfirmasi tertulis kepada Bank Panitia Lelang harus meminta konfirmasi tertulis kepada Bank 
yang menerbitkan Jaminan Lelang, untuk memastikan bahwa yang menerbitkan Jaminan Lelang, untuk memastikan bahwa y g g,y g g,
jaminan penawaran tersebut asli, dan berlaku untuk jumlah dan jaminan penawaran tersebut asli, dan berlaku untuk jumlah dan 
jangka waktu yang dinyatakanjangka waktu yang dinyatakan

Jaminan penawaran dari KSO harus atas nama KSO yang Jaminan penawaran dari KSO harus atas nama KSO yang p y gp y g
menyampaikan penawaran. Bila KSO belum terbentuk secara menyampaikan penawaran. Bila KSO belum terbentuk secara 
hukum menjadi KSO yang secara hukum berlaku pada saat hukum menjadi KSO yang secara hukum berlaku pada saat 
lelang, Jaminan Penawaran  tersebut harus atas nama semua lelang, Jaminan Penawaran  tersebut harus atas nama semua 
yang nanti akan menjadi mitra sebagaimana yang disebutkan yang nanti akan menjadi mitra sebagaimana yang disebutkan y g j g y gy g j g y g
dalam Pernyataan Berminat, merujuk kepada IPL 4.1 1. dalam Pernyataan Berminat, merujuk kepada IPL 4.1 1. 



PEMASUKAN PENAWARANPEMASUKAN PENAWARAN
Pemilik dapat, memperpanjang batas akhir pemasukan Pemilik dapat, memperpanjang batas akhir pemasukan 
penawaran dengan melakukan penawaran dengan melakukan amandemen amandemen Dokumen Lelang, Dokumen Lelang, 
Seluruh Hak dan Kewajiban Pemilik dan Peserta Lelang yang Seluruh Hak dan Kewajiban Pemilik dan Peserta Lelang yang j g y gj g y g
sebelumnya tunduk pada batas akhir  pemasukan selanjutnya sebelumnya tunduk pada batas akhir  pemasukan selanjutnya 
harus mengikuti batas akhir yang telah diperpanjang harus mengikuti batas akhir yang telah diperpanjang 

P ilikP ilik tid k k ti b ktid k k ti b k titiPemilik Pemilik tidak akan mempertimbangkantidak akan mempertimbangkan setiap penawaran yang setiap penawaran yang 
datang setelah batas akhir pemasukan penawaran.  datang setelah batas akhir pemasukan penawaran.  
Setiap penawaran yang diterima oleh Pemilik setelah batas akhir Setiap penawaran yang diterima oleh Pemilik setelah batas akhir 

k h di t k t l b tk h di t k t l b t dit l kdit l k ddpemasukan penawaran harus dinyatakan terlambat, pemasukan penawaran harus dinyatakan terlambat, ditolakditolak, dan , dan 
dikembalikan tanpa dibukadikembalikan tanpa dibuka kepada Peserta Lelang. kepada Peserta Lelang. 

Tidak adaTidak ada penawaran yang boleh ditarik diganti atau diubah padapenawaran yang boleh ditarik diganti atau diubah padaTidak adaTidak ada penawaran yang boleh ditarik, diganti, atau diubah pada penawaran yang boleh ditarik, diganti, atau diubah pada 
masa masa antaraantara batas akhir pemasukan penawaran sampai masa laku batas akhir pemasukan penawaran sampai masa laku 
penawaran berakhir sebagaimana dicantumkan Peserta Lelang penawaran berakhir sebagaimana dicantumkan Peserta Lelang 
dalam dalam Bentuk Surat PenawaranBentuk Surat Penawaran atau setiap perpanjangan dari masa atau setiap perpanjangan dari masa p p p j gp p p j g
laku penawaranlaku penawaran



DOKUMENDOKUMEN--DOKUMEN YANG TERMASUK DOKUMEN YANG TERMASUK 
DALAM PENAWARANDALAM PENAWARANDALAM PENAWARANDALAM PENAWARAN

Surat Penawaran dan Surat Penawaran dan LampiranLampiran--lampiran Penawaran.lampiran Penawaran.
Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisiDaftar Kuantitas dan Harga yang telah diisiDaftar Kuantitas dan Harga yang telah diisiDaftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi
Jaminan PenawaranJaminan Penawaran
Pakta integritasPakta integritas
Surat Kuasa penandaSurat Kuasa penanda--tangan Penawaran (jika diperlukan)tangan Penawaran (jika diperlukan)
Perjanjian Affidafit untuk ”Rencana” KSO (jika diperlukan)Perjanjian Affidafit untuk ”Rencana” KSO (jika diperlukan)
Usulan TeknisUsulan Teknis
Dokumen lain yang diperlukan dalam Dokumen lain yang diperlukan dalam Data LelangData Lelang dan Addenda.dan Addenda.

Catatan :
Semua Dokumen diserahkan dalam rangkap 5 (1 Asli dan 4 Salinan). 
Seluruh halaman dari dokumen diatas harus diparaf oleh yang berwenang
Surat Kuasa wajib disahkan oleh Notaris
Lampiran ditandai (*) merupakan dokumen yang substantial dan harusLampiran ditandai (*) merupakan dokumen yang substantial dan harus 
tersedia sesuai Ayat 29.4 IPL.



KERAHASIAANKERAHASIAAN
IPL 26 1IPL 26 1IPL 26.1IPL 26.1

InformasiInformasi yang berhubungan dengan evaluasi penawaran dan yang berhubungan dengan evaluasi penawaran dan 
rekomendasi penetapan pemenang lelang rekomendasi penetapan pemenang lelang tidak boleh tidak boleh 
diberitahukandiberitahukan kepada Peserta Lelang atau orang yang tidakkepada Peserta Lelang atau orang yang tidakdiberitahukandiberitahukan kepada Peserta Lelang atau orang yang tidak kepada Peserta Lelang atau orang yang tidak 
secara resmi berkepentingan dengan proses tersebut sampai secara resmi berkepentingan dengan proses tersebut sampai 
penetapan pemenang lelang disampaikan kepada semua Peserta penetapan pemenang lelang disampaikan kepada semua Peserta 
Lelang.Lelang.Lelang.Lelang.

IPL 26.2IPL 26.2
Setiap usaha oleh Peserta Lelang untuk Setiap usaha oleh Peserta Lelang untuk mempengaruhimempengaruhi Pemilik Pemilik 
dalam evaluasi penawaran atau penetapan pemenang lelangdalam evaluasi penawaran atau penetapan pemenang lelangdalam evaluasi penawaran atau penetapan pemenang lelang dalam evaluasi penawaran atau penetapan pemenang lelang 
dapat mengakibatkan dapat mengakibatkan penawarannya ditolakpenawarannya ditolak..

IPL 26.3IPL 26.3
Tanpa mengabaikan IPL 26.2, dari saat pembukaan penawaran Tanpa mengabaikan IPL 26.2, dari saat pembukaan penawaran 
sampai saat penetapan pemenang lelang, setiap Peserta Lelang sampai saat penetapan pemenang lelang, setiap Peserta Lelang 
yang berkeinginan untuk yang berkeinginan untuk menghubungimenghubungi Pemilik dalam hal apapun Pemilik dalam hal apapun y g gy g g g gg g p pp p
yang berhubungan dengan proses lelang, dilakukan secara yang berhubungan dengan proses lelang, dilakukan secara tertulis.tertulis.



KLARIFIKASI PENAWARANKLARIFIKASI PENAWARAN

IPL 27 1IPL 27 1IPL 27.1IPL 27.1
Untuk membantu pemeriksaan, evaluasi, perbandingan Untuk membantu pemeriksaan, evaluasi, perbandingan 
penawaran dan kualifikasi Peserta Lelang, Pemilik dapat meminta penawaran dan kualifikasi Peserta Lelang, Pemilik dapat meminta 
P t L l t kP t L l t k kl ifik ikl ifik i t h dt h dPeserta Lelang untuk Peserta Lelang untuk klarifikasiklarifikasi terhadap penawarannya. terhadap penawarannya. 
Setiap klarifikasi yang disampaikan Peserta Lelang yang tidak Setiap klarifikasi yang disampaikan Peserta Lelang yang tidak 
menanggapi permintaan Pemilik menanggapi permintaan Pemilik tidak akan dipertimbangkantidak akan dipertimbangkan. . 
P i t t k kl ifik i d t hP i t t k kl ifik i d t h t t lit t liPermintaan untuk klarifikasi dan tanggapannya harus Permintaan untuk klarifikasi dan tanggapannya harus tertulistertulis. . 

Tidak ada perubahan hargaTidak ada perubahan harga atau substansi Penawaran atau substansi Penawaran 
yang dicari, ditawarkan, atau diperkenankan kecuali untuk yang dicari, ditawarkan, atau diperkenankan kecuali untuk 
k fi i b ik t k l h it tikk fi i b ik t k l h it tikkonfirmasi perbaikan atas kesalahan aritmatik yang konfirmasi perbaikan atas kesalahan aritmatik yang 
ditemukan oleh Pemilik dalam evaluasi penawaran.ditemukan oleh Pemilik dalam evaluasi penawaran.

IPL 27 2IPL 27 2IPL 27.2IPL 27.2
Jika Peserta Lelang tidak memberikan klarifikasi terhadap Jika Peserta Lelang tidak memberikan klarifikasi terhadap 
penawarannya pada tanggal dan waktu yang ditentukan penawarannya pada tanggal dan waktu yang ditentukan 
oleh Pemilik untuk klarifikasi penawarannyaoleh Pemilik untuk klarifikasi penawarannya dapat ditolakdapat ditolakoleh Pemilik untuk klarifikasi, penawarannya oleh Pemilik untuk klarifikasi, penawarannya dapat ditolakdapat ditolak



PENAWARAN YANG RESPONSIFPENAWARAN YANG RESPONSIF
IPL 29.1 :IPL 29.1 :

Keputusan Pemilik terhadap penawaran yang responsif Keputusan Pemilik terhadap penawaran yang responsif 
berdasarkan isi dari penawaran itu sendiriberdasarkan isi dari penawaran itu sendiri (IPL 11)(IPL 11)berdasarkan isi dari penawaran itu sendiri berdasarkan isi dari penawaran itu sendiri (IPL 11)(IPL 11)

IPL 29.2 :IPL 29.2 :
Penawaran yang secara substansial responsif adalah Penawaran yang secara substansial responsif adalah 
penawaran yang memenuhi semua ketentuanpenawaran yang memenuhi semua ketentuan--ketentuanketentuanpenawaran yang memenuhi semua ketentuanpenawaran yang memenuhi semua ketentuan ketentuan ketentuan 
Dokumen Lelang Dokumen Lelang tanpa adanya penyimpangan, bersyarat, tanpa adanya penyimpangan, bersyarat, 
atau pengabaianatau pengabaian. . 

Petunjuk tentang Penafsiran terhadap Penawaran yang “Substansial 
Responsif” untuk Evaluasi Penawan diberikan, khususnya yang 
dimaksud dengan penyimpangan minor.



EVALUASI TEKNIK
(Seksi 5.3.1.4)

Mulai

Prosedur Evaluasi
Penawaran

Penawaran secara Teknik Responsif 

Gagal
1. Kelengkapan Dokumen Penawaran
2. Verifikasi atas Substansial Responsif
3. Jaminan Penawaran
4. Pakta Integritas

EVALUASI ADMINISTRATIF
(Pengujian Pendahuluan,  Seksi 5.3.1.1.)

Penawaran

EVALUASI KELAYAKAN HARGA
(Seksi 5.3.1.5)

Lolos5. Daftar Kuantitas dan Harga
6. Surat Penawaran
7. Surat Kuasa
8. Perjanjian KSO

Penawaran timpang, berat 
kedepan, sangat rendah

GUGUR
PASCA-KUALIFIKASI

Gagal

Gagal

Lolos

IDENTIFIKASI 
3 PENAWARAN TERENDAH

3 Penawaran Responsif Terendah
Lolos

Gagal

Lihat Seksi 5.3.2 & Gambar 5.3

Kombinasi Paket -
paket, jika ada

(Seksi 5.3.3)

Lolos
1. Koreksi Aritmatik
2. Rabat
3. Ketidaksesuaian bukan
     materiil yg bisa dihitung
4. Konversi ke Rupiah
5. Tiga Penawaran Terendah
     (Seksi 5.3.1.3)

Usulan Penetapan 
Calon Pemenang

Klarifikasi oleh Panitia Lelang /Sanggahan oleh
Peserta Lelang dapat dilakukan pada setiap tahap



KONVERSI KE SATU MATA UANG (RUPIAH)KONVERSI KE SATU MATA UANG (RUPIAH)

IPL 32.1IPL 32.1 (lihat (lihat Data LelangData Lelang) :) :

Untuk tujuan evaluasi dan perbandingan, mata uang Untuk tujuan evaluasi dan perbandingan, mata uang 
(mata uang(mata uang--mata uang) penawaran harus dikonversi ke mata uang) penawaran harus dikonversi ke 
mata uangmata uang RupiahRupiahmata uang mata uang RupiahRupiah

Sumber untuk nilai tukar : Sumber untuk nilai tukar : nilai tukar jual Bank Notesnilai tukar jual Bank Notes yang yang 
diterbitkan oleh diterbitkan oleh Bank IndonesiaBank Indonesia dengan alamat : dengan alamat : 
http://www bi go idhttp://www bi go idhttp://www.bi.go.id http://www.bi.go.id 

Tanggal untuk nilai tukar : Tanggal untuk nilai tukar : 28 hari sebelum tanggal batas 28 hari sebelum tanggal batas 
terakhir pemasukan penawaran.terakhir pemasukan penawaran.



PENAWARAN TIMPANG & BERAT KE DEPANPENAWARAN TIMPANG & BERAT KE DEPAN

Penawaran yang timpang adalah (misalnya) bila lebih dari Penawaran yang timpang adalah (misalnya) bila lebih dari 
seperempat mata pembayaran terpilih (selected pay item) seperempat mata pembayaran terpilih (selected pay item) 
b b d 25% t h d h t d lb b d 25% t h d h t d lberbeda > 25% terhadap harga satuan yang sama dalam berbeda > 25% terhadap harga satuan yang sama dalam 
HPS, atau jumlah  harga penawaran < 70% dari HPSHPS, atau jumlah  harga penawaran < 70% dari HPS..

Penawaran berat ke depan (frontPenawaran berat ke depan (front--loaded) adalah misalnya bila loaded) adalah misalnya bila 
jadwal kemajuan pekerjaan yang diusulkan melebihi jadwaljadwal kemajuan pekerjaan yang diusulkan melebihi jadwaljadwal kemajuan pekerjaan yang diusulkan melebihi jadwal jadwal kemajuan pekerjaan yang diusulkan melebihi jadwal 
kemajuan pekerjaan dalam HPS dengan harga penawaran > kemajuan pekerjaan dalam HPS dengan harga penawaran > 
20% pada bulan manapun dalam seperempat dari periode 20% pada bulan manapun dalam seperempat dari periode 
waktu untuk penyelesaianwaktu untuk penyelesaian..p yp y

Jika Harga Penawaran Terendah yang Telah Dievaluasi, Jika Harga Penawaran Terendah yang Telah Dievaluasi, 
menurut pendapat Pemilik benarmenurut pendapat Pemilik benar--benar benar timpangtimpang atau atau berat di berat di 
depandepan Setelah mengevaluasi analisa harga, dengan Setelah mengevaluasi analisa harga, dengan 
mempertimbangkan jadwal pembayaran perkiraan kontrak, mempertimbangkan jadwal pembayaran perkiraan kontrak, 
Pemilik dapat meminta agar jumlah jaminan pelaksanaan Pemilik dapat meminta agar jumlah jaminan pelaksanaan 
dinaikkan atas biaya Peserta Lelang untuk melindungi Pemilik dinaikkan atas biaya Peserta Lelang untuk melindungi Pemilik 
terhadap kerugian finansial bilamana Pemenang Lelang gagalterhadap kerugian finansial bilamana Pemenang Lelang gagalterhadap kerugian finansial bilamana Pemenang Lelang gagal terhadap kerugian finansial bilamana Pemenang Lelang gagal 
dalam Kontrakdalam Kontrak..



JAMINAN PENAWARAN  DICAIRKANJAMINAN PENAWARAN  DICAIRKAN

Jika Peserta Lelang menarik penawarannya selama Jika Peserta Lelang menarik penawarannya selama 
masa laku penawaran yang dicantumkan Peserta masa laku penawaran yang dicantumkan Peserta p y gp y g
Lelang dalam Bentuk Surat PenawaranLelang dalam Bentuk Surat Penawaran, atau, atau
Jika Pemenang Lelang gagal untukJika Pemenang Lelang gagal untuk

menandatangani Kontrak; ataumenandatangani Kontrak; ataumenandatangani Kontrak; ataumenandatangani Kontrak; atau
menyediakan jaminan pelaksanaanmenyediakan jaminan pelaksanaan ;;
menerima koreksi aritmatik sesuai dengan IPL 31;menerima koreksi aritmatik sesuai dengan IPL 31;g ;g ;
menerima kenaikan nilai jaminan pelaksanaan menerima kenaikan nilai jaminan pelaksanaan 
sesuai dengan IPL 34.5.sesuai dengan IPL 34.5.
menerima untuk melaksanakan mata pembayaranmenerima untuk melaksanakan mata pembayaranmenerima untuk melaksanakan mata pembayaran menerima untuk melaksanakan mata pembayaran 
dari pekerjaan yang tidak mempunyai harga dari pekerjaan yang tidak mempunyai harga 
satuan dan harga sesuai dengan IPL 14.2satuan dan harga sesuai dengan IPL 14.2



Prosedur Pasca-Kualifikasi
Mulai dengan 3

Penaw aran
Responsif
Terendah

 

Lolos/Gagal Lolos/Gagal

Gagal
salah satu

Eligibilitas

1. Kebangsaan dan Kepemilikan
2. Konflik Kepentingan
3. Daftar Hitam Rekanan (izin AusAID*)
4. Badan Usaha Milik Negara

Gugur Gugur

Gagal
salah satu

Lolos

Riwayat Kontrak
yang Tidak Selesai

1. Riw ayat Kontrak  yang Tidak Selesai

2. Proses Hukum yang Belum Selesai

Gagal Gagal

refer to AusAID

4. Badan Usaha Milik Negara
5. Hukum Negara Peminjam, Resolusi PBB Lolos

Gugur

Pengalaman

Gugur
Kedaaan Keuangan

Lolos/Gagal

salah satu

Lolos/Gagal

salah satu

Lolos

g

1. Pengalaman Konstruksi Umum
2. Pengalaman  Kontrak  Sejenis

Lolos

1. Riw ayat Kinerja Keuangan
? Kesehatan Keuangan (5 tahun terakhir)

2. Perputaran Modal Kerja Konstruksi (PMKK)
   ? PMKK Rata-rata Tahunan min: 5 th 
3. Sumber-sumber Keuangan
   ? Tersedia  sumber keuangan  utk Kontrak 
    ? Cash Flow  utk Seluruh Komitmen

Lolos/Gagal

Gagal
salah satu

Personil dan Peralatan

1. Personil
? Personil utk Posisi Kunci

    ? Pengalaman dan Kualif ikasi

Gugur

BERHASIL **
, 

*  Jika salah satu dari 3 Peserta Lelang tersebut masuk
     Daftar Hitam Rekanan, usulkan utk digugurkan 
kepada

Lolos/Gagalg
2. Peralatan
    ? Jenis dan Jumlah Peralatan
    ? Asal dan Komitmen 

Lolos
BERHASIL **

.

.

    AusAID sambil tetap melanjutkan proses Kualif ikasi
**  Setelah Pemberitahuan AuisAID tentang Usulan 
D ft



PASCA KUALIFIKASIPASCA KUALIFIKASI
Kualifikasi Peserta LelangKualifikasi Peserta Lelang

Seksi III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi terdiri atas Seksi III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi terdiri atas 6 faktor.6 faktor.
Sistem yang dipakai adalahSistem yang dipakai adalah lolos/gugurlolos/gugur ::Sistem yang dipakai adalah Sistem yang dipakai adalah lolos/gugur lolos/gugur : : 
-- Eligibilitas.Eligibilitas.
-- Riwayat Kontrak yang Tidak SelesaiRiwayat Kontrak yang Tidak Selesai

Keadaan KeuanganKeadaan Keuangan-- Keadaan KeuanganKeadaan Keuangan
-- PengalamanPengalaman
-- Personil Personil 
-- PeralatanPeralatan

Kriteria untuk tiap subKriteria untuk tiap sub--faktor meliputi :faktor meliputi :
-- Badan Hukum tunggal; Badan Hukum tunggal; 
-- Semua mitra digabung;Semua mitra digabung;
-- MasingMasing--masing mitra; Jika dalam Bentuk KSOmasing mitra; Jika dalam Bentuk KSOMasingMasing masing mitra;                Jika dalam Bentuk KSOmasing mitra;                Jika dalam Bentuk KSO
-- SekurangSekurang--kurangnya 1 mitra kurangnya 1 mitra 



RIWAYAT KONTRAK YANG TIDAK SELESAIRIWAYAT KONTRAK YANG TIDAK SELESAI

Seksi III, subSeksi III, sub--faktor 2.2.1 :faktor 2.2.1 :
Suatu kontrak yang tidak selesai Suatu kontrak yang tidak selesai tidak terjadi dalam tidak terjadi dalam 
2 (dua) tahun terakhir2 (dua) tahun terakhir sebelum batas akhir sebelum batas akhir 
pemasukan penawaran, berdasarkan semua pemasukan penawaran, berdasarkan semua 
informasi pada penyelesaian informasi pada penyelesaian akhirakhir perselisihan perselisihan atau atau 
sedangsedang dalam proses pengadilan. dalam proses pengadilan. 

Seksi III, subSeksi III, sub--faktor 2.2.2 :faktor 2.2.2 :
Semua proses pengadilan yang Semua proses pengadilan yang tertundatertunda dalam dalam 
j l hj l h tid k b l h > 50 % d i d l ( t th)tid k b l h > 50 % d i d l ( t th)jumlah jumlah tidak boleh > 50 % dari modal (net worth)tidak boleh > 50 % dari modal (net worth)
dan Peserta Lelang sementara harus dianggap dan Peserta Lelang sementara harus dianggap kalahkalah
dalam keputusan tersebutdalam keputusan tersebut..



KEADAAN KEUANGAN (1)KEADAAN KEUANGAN (1)

Seksi III,Seksi III, subsub--faktor 2.3.1faktor 2.3.1
Kesehatan keuangan sekarang maupun mendatang diukur dari :Kesehatan keuangan sekarang maupun mendatang diukur dari :

Kekayaan Bersih (Modal)Kekayaan Bersih (Modal) sekarangsekarang harusharus positifpositif dihitungdihitung-- Kekayaan Bersih (Modal) Kekayaan Bersih (Modal) sekarang sekarang harus harus positifpositif, dihitung , dihitung 
sebagai selisih dari total aset dan total hutang sebagai selisih dari total aset dan total hutang 

-- Laba sebelum pajak perusahaan haruslah Laba sebelum pajak perusahaan haruslah positifpositif
ll 2 t h t khi2 t h t khiselama selama 2 tahun terakhir2 tahun terakhir..

Seksi IIISeksi III, sub, sub--faktor 2.3.2 faktor 2.3.2 
Perputaran Modal Kerja Perputaran Modal Kerja KonstuksiKonstuksi Tahunan RataTahunan Rata--rata (rata (AACTOAACTO) ) 
selama selama 5 tahun terakhir5 tahun terakhir yang dihitung sebagai jumlah yang dihitung sebagai jumlah 
pembayaran (MC) yang diterima untuk kontrakpembayaran (MC) yang diterima untuk kontrak--kontrak yang kontrak yang 
sedang berjalan atau sudah selesaisedang berjalan atau sudah selesai minminsedang berjalan atau sudah selesai sedang berjalan atau sudah selesai minmin __________ __________ 



KEADAAN KEUANGAN (1)KEADAAN KEUANGAN (1)KEADAAN KEUANGAN (1)KEADAAN KEUANGAN (1)

Seksi IIISeksi III, sub, sub--faktor 2.3.3faktor 2.3.3
SumberSumber--sumber keuangan diukur dari (dari aset lancar, aset sumber keuangan diukur dari (dari aset lancar, aset 
tidak dibebani hutang,  kucuran kredit, dll, tetapi tidak termasuk tidak dibebani hutang,  kucuran kredit, dll, tetapi tidak termasuk 
uang muka kontrak) :uang muka kontrak) :
-- cashcash--flow           : flow           : min. _____min. _____
-- overall cash flow : (7,5 NW overall cash flow : (7,5 NW –– RW) RW) ≥≥ ____________..

dimana : NW =   Modal Kerja, dandimana : NW =   Modal Kerja, dan
RW = Sisa Pekerjaan yang sedang berjalanRW = Sisa Pekerjaan yang sedang berjalan



PENGALAMANPENGALAMAN
Seksi IIISeksi III, sub, sub--faktor 2.4.1faktor 2.4.1

Pengalaman Umum :Pengalaman Umum :
-- Selama Selama 5 tahun5 tahun terakhir terakhir sebelum pemasukan penawaransebelum pemasukan penawaranp pp p

memiliki memiliki KegiatanKegiatan sekurangsekurang--kurangnya kurangnya 6 bulan / tahun6 bulan / tahun..

Seksi IIISeksi III, sub, sub--faktor 2.4.2 faktor 2.4.2 
Pengalaman Khusus : Pengalaman Khusus : 
-- 1 Kontrak1 Kontrak yang sejenis dengan Pekerjaan, selama yang sejenis dengan Pekerjaan, selama 5 tahun5 tahun

terakhir terakhir yang telah benaryang telah benar--benar atau hampir selesai benar atau hampir selesai 
minimumminimumminimumminimum __________

-- kegiatan kuncikegiatan kunci yang didefinisikan sebagai tingkat produksiyang didefinisikan sebagai tingkat produksi
tertinggi dari Peserta Lelang (bukan mitranya) pada suatutertinggi dari Peserta Lelang (bukan mitranya) pada suatu
saat :saat :saat :saat :
Contoh : beton semenContoh : beton semen minimum minimum _____ m_____ m33/bln/bln



PERSONEL DAN PERALATANPERSONEL DAN PERALATAN

Seksi IIISeksi III, faktor 2.5, faktor 2.5
PersonelPersonel IntiInti ::Personel Personel IntiInti ::
-- 1 General Superintendent,1 General Superintendent,
-- 1 Quality Control Manager.1 Quality Control Manager.

Seksi IIISeksi III, faktor 2.6 , faktor 2.6 
Peralatan Peralatan Kunci Kunci : : 
-- 1 Stone Crusher1 Stone Crusher dengan kapasitasdengan kapasitas minmin-- 1 Stone Crusher1 Stone Crusher dengan kapasitasdengan kapasitas min min __________________

Untuk pekerasan beraspal :Untuk pekerasan beraspal : 1 AMP1 AMP yang dengan yang dengan 
kapasitas kapasitas minmin __________ __________ 
Untuk perkerasan beton atau jembatan beton :Untuk perkerasan beton atau jembatan beton : 1 PC1 PC-- Untuk perkerasan beton atau jembatan beton :Untuk perkerasan beton atau jembatan beton : 1 PC 1 PC 
Concrete Batching PlantConcrete Batching Plant dengan kapasitas dengan kapasitas min min ______________



Praktek Kecurangan dan Korupsi (KKN): definisiPraktek Kecurangan dan Korupsi (KKN): definisi

“praktek korupsi”“praktek korupsi” berarti menawarkan, memberikan, menerima, berarti menawarkan, memberikan, menerima, 
atau mengupayakan, langsung maupun tidak langsung, segala atau mengupayakan, langsung maupun tidak langsung, segala 
sesuatu yang bernilai agar dapat mempengaruhi keputusan seorang sesuatu yang bernilai agar dapat mempengaruhi keputusan seorang y g g p p g p gy g g p p g p g
penjabat publik di dalam proses pengadaan atau pelaksanaan penjabat publik di dalam proses pengadaan atau pelaksanaan 
kontrak; kontrak; 

“praktek penipuan dan penggelapan”“praktek penipuan dan penggelapan” berarti memalsukan atau berarti memalsukan atau p p p p gg pp p p p gg p
mengabaikan fakta agar dapat mempengaruhi proses pengadaan mengabaikan fakta agar dapat mempengaruhi proses pengadaan 
atau pelaksanaan suatu kontrak;atau pelaksanaan suatu kontrak;

“praktek persekongkolan/kolusi”“praktek persekongkolan/kolusi” berarti berkomplot atau mengatur berarti berkomplot atau mengatur 
t d t l l t l bih d t tt d t l l t l bih d t tantara dua peserta lelang atau lebih, dengan atau tanpa antara dua peserta lelang atau lebih, dengan atau tanpa 

sepengetahuan Peminjam, merancang untuk menghasilkan harga sepengetahuan Peminjam, merancang untuk menghasilkan harga 
penawaran semu, pada tingkat yang tanpa persaingan;penawaran semu, pada tingkat yang tanpa persaingan;

“praktek pemaksaan”“praktek pemaksaan” berarti merugikan atau mengancam untukberarti merugikan atau mengancam untukpraktek pemaksaanpraktek pemaksaan berarti merugikan atau mengancam untuk berarti merugikan atau mengancam untuk 
merugikan, langsung atau tidak langsung, orang, atau harta mereka merugikan, langsung atau tidak langsung, orang, atau harta mereka 
untuk mempengaruhi keikutuntuk mempengaruhi keikut--sertaan mereka di dalam proses sertaan mereka di dalam proses 
pengadaan, atau mempengaruhi pelaksanaan suatu kontrak.pengadaan, atau mempengaruhi pelaksanaan suatu kontrak.



KKNKKN ((Langkah yang akan diambil AusAIDLangkah yang akan diambil AusAID))

akan menolak usulan penetapan pemenang jika terbukti akan menolak usulan penetapan pemenang jika terbukti p p p g jp p p g j
bahwa Peserta Lelang yang direkomendasi sebagai pemenang, bahwa Peserta Lelang yang direkomendasi sebagai pemenang, 
langsung atau melalui perantara, terlibat dalam praktek KKN langsung atau melalui perantara, terlibat dalam praktek KKN 
dalam usaha mendapatkan Kontrak dalam usaha mendapatkan Kontrak 

akan membatalkan porsi pinjaman pada suatu kontrak jika akan membatalkan porsi pinjaman pada suatu kontrak jika 
terbukti Peminjam atau Penerima Manfaat  Pinjaman terlibat terbukti Peminjam atau Penerima Manfaat  Pinjaman terlibat j jj j
dalam praktekdalam praktek--praktek KKN selama pengadaan atau praktek KKN selama pengadaan atau 
pelaksanaan kontrak itu, jika Peminjam tidak mengambil pelaksanaan kontrak itu, jika Peminjam tidak mengambil 
tindakan dengan cepat dan memadai yang dapat memuaskan tindakan dengan cepat dan memadai yang dapat memuaskan 
Bank dalam membenahi situasi ini;Bank dalam membenahi situasi ini;



KKNKKN ((Langkah yang akan diambil AusAIDLangkah yang akan diambil AusAID))KKN KKN ((Langkah yang akan diambil AusAIDLangkah yang akan diambil AusAID))
akan memberikan sanksi pada sebuah perusahaan atau akan memberikan sanksi pada sebuah perusahaan atau 
perseorangan, termasuk menyatakan mereka tidak eligible perseorangan, termasuk menyatakan mereka tidak eligible 
( hi t) b ik d l kt t k t b t( hi t) b ik d l kt t k t b t(memenuhi syarat), baik dalam waktu yang tak terbatas maupun (memenuhi syarat), baik dalam waktu yang tak terbatas maupun 
waktu tertentu, sebagai pemenang lelang yang dibiayai oleh waktu tertentu, sebagai pemenang lelang yang dibiayai oleh 
AusAID jika ditetapkan bahwa mereka telah, langsung atau AusAID jika ditetapkan bahwa mereka telah, langsung atau 
melalui perantara, terlibat dalam praktekmelalui perantara, terlibat dalam praktek--praktek KKN, dalam praktek KKN, dalam e a u pe a ta a, te bat da a p a tee a u pe a ta a, te bat da a p a te p a te , da ap a te , da a
pengadaan, atau dalam pelaksanaan, suatu kontrak yang pengadaan, atau dalam pelaksanaan, suatu kontrak yang 
dibiayai oleh AusAID.dibiayai oleh AusAID.

akan mempunyai hak untuk mewajibkan suatu ketentuanakan mempunyai hak untuk mewajibkan suatu ketentuanakan mempunyai hak untuk mewajibkan suatu ketentuan akan mempunyai hak untuk mewajibkan suatu ketentuan 
dimasukkan dalam Dokumen Lelang dan dalam kontrakdimasukkan dalam Dokumen Lelang dan dalam kontrak--kontrak kontrak 
yang dibiayai oleh pinjaman AusAID, yang mewajibkan peserta yang dibiayai oleh pinjaman AusAID, yang mewajibkan peserta 
lelang, pemasok, kontraktor dan konsultan untuk mengijinkan lelang, pemasok, kontraktor dan konsultan untuk mengijinkan 
Bank melakukan pemeriksan terhadap rekening dan catatanBank melakukan pemeriksan terhadap rekening dan catatanBank melakukan pemeriksan terhadap rekening dan catatan Bank melakukan pemeriksan terhadap rekening dan catatan 
mereka dan dokumen lainnya yang terkait dengan pemasukan mereka dan dokumen lainnya yang terkait dengan pemasukan 
Penawaran dan pelaksanaan kontrak dan mengharuskan mereka Penawaran dan pelaksanaan kontrak dan mengharuskan mereka 
diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh AusAID.diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh AusAID.y g jy g j



Penanganan PengaduanPenanganan Pengaduan (ACAP)(ACAP)
Pengaduan dapat disampaikan melalui pos, telepon, fax atau email, baik Pengaduan dapat disampaikan melalui pos, telepon, fax atau email, baik 
kepada Direktorat Bina Program (PMU) Ditjen Bina Marga atau Inspektorat kepada Direktorat Bina Program (PMU) Ditjen Bina Marga atau Inspektorat 
jenderal Departemen PU. Pihak yang dikirimi pengaduan adalah yang jenderal Departemen PU. Pihak yang dikirimi pengaduan adalah yang 
bertanggung jawab menangani pengaduan. bertanggung jawab menangani pengaduan. 

Pengaduan yang anonim (tanpa identitas) diijinkan. Pengaduan yang anonim (tanpa identitas) diijinkan. 

Identitas pihak yang menyampaikan pengaduan akan dirahasiakan. Identitas pihak yang menyampaikan pengaduan akan dirahasiakan. 
Departemen PU akan menerapkan prosedur untuk menjamin persyaratan ini Departemen PU akan menerapkan prosedur untuk menjamin persyaratan ini 
di jalankan dengan sungguhdi jalankan dengan sungguh--sungguhsungguhdi jalankan dengan sungguhdi jalankan dengan sungguh--sungguhsungguh

Seluruh pengaduan akan ditanggapi dalam waktu 7 hari setelah diterima. Seluruh pengaduan akan ditanggapi dalam waktu 7 hari setelah diterima. 

Pengaduan akan diserahkan secepatnya kepada perusahaan audit Pengaduan akan diserahkan secepatnya kepada perusahaan audit 
independen atau lembaga Pemerintah Indonesia yang berwenang untukindependen atau lembaga Pemerintah Indonesia yang berwenang untukindependen  atau lembaga Pemerintah Indonesia yang berwenang untuk independen  atau lembaga Pemerintah Indonesia yang berwenang untuk 
kemudian dilakukan investigasi dan penuntutan sebagaimana mestinya. kemudian dilakukan investigasi dan penuntutan sebagaimana mestinya. 

Pengaduan yang dianggap berpotensi pelanggaran serius dapat diinvestigasi Pengaduan yang dianggap berpotensi pelanggaran serius dapat diinvestigasi 
lebih lanjut oleh AusAID. lebih lanjut oleh AusAID. 

Status seluruh pengaduan akan dicatat dan dikonsolidasikan kedalam Status seluruh pengaduan akan dicatat dan dikonsolidasikan kedalam 
laporan bulanan oleh Inspektorat Jenderal Departemen PU, kepada PMU dan laporan bulanan oleh Inspektorat Jenderal Departemen PU, kepada PMU dan 
AusAIDAusAID


