
 
 
 
 
 

BUPATI BANYUWANGI 
SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 
NOMOR 43 TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 
NOMOR 81 TAHUN 2011 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI   BANYUWANGI, 

 

Menimbang   : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta 
mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu 
dilakukan perubahan kembali terhadap beberapa item dalam 
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 dengan 
menetapkannya dalam Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan    
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

20. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

21. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi 
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, 
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 49 Tahun 2001 
tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 
(SIMBADA); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1988 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum; 
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012; 

32. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Kebijakan Akuntansi; 

33. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 
sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2012; 

34. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 81 TAHUN 2011 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 
2012. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 
sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2012, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan pada BAB IV Pengelolaan Barang Milik Daerah, huruf 
C. Pengadaan Barang/Jasa dan huruf D. Ketentuan Lain Dalam 
Pengelolaan Barang/Jasa diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

C. PENGADAAN BARANG/JASA 

1. Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi secara keseluruhan berpedoman pada 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dua 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 
Tahun 2012 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, 
efektif, transparan, bersaing, terbuka, adil/tidak 
diskriminatif, dan akuntabel. 
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2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: 

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa 
tanggung jawab 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 bertanggung jawab atas segala 
keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan 
tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh para 
pihak; 

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; dan 

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

3. Sebelum terbentuk unit layanan pengadaan, pengadaan 
barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 
dilaksanakan oleh panitia/pejabat Pengadaan Barang/Jasa 
Kabupaten Banyuwangi. Panitia/pejabat pengadaan 
tersebut harus memenuhi persyaratan keanggotaan serta 
memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana 
persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan 
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP). 

4. Organisasi Pengadaan 

Organisasi pengadaan barang/jasa meliputi: 
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a. Organisasi Pengadaan Barang/jasa untuk Pengadaan 
melalui Penyedia Barang/Jasa, terdiri atas: 

1). Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA); 

2). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 

3). ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan; dan 

4). Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

b. Organisasi Pengadaan Barang/jasa untuk Pengadaan 
melalui Swakelola, terdiri atas: 

1). PA/KPA; 

2). PPK; 

3). ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan 

4). Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

5). Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat 
sebagaimana disebut pada butir 4 huruf a dan b 
tidak terikat tahun anggaran.  

c. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) 

1). Tugas dan Kewenangan PA 

a). menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 

b). mengumumkan secara luas Rencana Umum 
Pengadaan paling kurang di website resmi 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  
http://www.banyuwangikab.go.id dan/atau 
website Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE) Kabupaten Banyuwangi 
http://lpse.banyuwangikab.go.id; 

c). menetapkan PPK; 

d). menetapkan Pejabat Pengadaan; 

e). menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil 
Pekerjaan; 

f). menetapkan: 

(1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia 
pada Penunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan nilai di atas 
Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar 
rupiah); atau 

(2) pemenang pada seleksi atau penyedia pada 
Penunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di 
atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 
rupiah). 

g). mengawasi pelaksanaan anggaran;  
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h). menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i). menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan 
ULP/Pejabat Pengadaan, apabila terjadi 
perbedaan pendapat; dan 

j). mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan 
seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. 

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan 
atau rentang kendali organisasi, PA mengusulkan 1 
(satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala 
Daerah untuk ditetapkan. 

2). Penunjukan dan Kewenangan KPA 

a). KPA pada Pemerintah Daerah merupakan 
pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 
atas usul PA. 

b). KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan ditetapkan oleh PA pada 
kementerian/lembaga/institusi pusat lainnya atas 
usul Kepala Daerah. 

c). KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan 
wewenang yang diberikan oleh PA. 

d. Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) 

1). PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh 
PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan 
barang/jasa. 

2). Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen 

a). menyusun dan 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; 
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h). melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk 
penyerapan anggaran dan hambatan 
pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap 
triwulan; dan 

i). menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh 
dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

Dalam hal-hal tertentu, PPK dapat: 

a). mengusulkan kepada PA/KPA jika terjadi: 

(1). perubahan paket pekerjaan; dan/atau 

(2). perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 

b). menetapkan tim pendukung;  

c). menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi 
penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu 
pelaksanaan tugas ULP; dan 

d). menetapkan besaran Uang Muka yang akan 
dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 

3). Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen 

PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a). memiliki integritas; 

b). memiliki disiplin tinggi; 

c). memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis 
serta managerial untuk melaksanakan tugas; 

d). mampu mengambil keputusan, bertindak tegas 
dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku 
serta tidak pernah terlibat KKN; 

e). menandatangani Pakta Integritas; 

f). tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan 
Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau 
Bendahara; dan 

g). memiliki keahlian pengadaan barang/jasa yang 
dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. 

h). Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSM 
sebagaimana dimaksud pada butir 3) huruf f 
dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak 
sebagai PPK. 

Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi 
persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, 
persyaratan pada butir 3) huruf g dikecualikan 
untuk: 

1) PPK yang dijabat oleh pejabat eselon II di SKPD; 
dan /atau 

2) PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.  

Persyaratan managerial sebagaimana dimaksud 
pada butir 3) huruf c di atas harus didukung dengan 
syarat-syarat sebagai berikut: 
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a.1.  berpendidikan paling kurang Sarjana Strata 
Satu (S1) dengan bidang keahlian yang 
sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan 
pekerjaan; 

a.2.  memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) 
tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang 
berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan 

a.3.  memiliki kemampuan kerja secara 
berkelompok dalam melaksanakan setiap 
tugas/pekerjaannya. 

Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.1. 
terbatas, persyaratan pada huruf a.1. dapat diganti 
dengan paling kurang golongan IIIa atau 
disetarakan dengan golongan IIIa.  

4). PPK dilarang 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. 

5). Dalam hal PA belum menunjuk dan menetapkan 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka: 

a) PA menunjuk KPA sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK); 

b) KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK); 

c) KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
dapat dibantu oleh PPTK. 

6). Dalam hal kegiatan pada SKPD tidak memerlukan 
KPA maka PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK). 

7). Pejabat pembuat komitmen untuk dana APBN 
dijabat sesuai petunjuk pelaksanaan APBN. 

e.  ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan 

1). Tugas pokok dan Kewenangan ULP/Panitia/Pejabat 
Pengadaan meliputi: 

a). menyusun rencana pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa; 

b). menetapkan Dokumen Pengadaan; 

c). menetapkan besaran nominal Jaminan 
Penawaran; 
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d). mengumumkan pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa di website resmi Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi 
http://www.banyuwangikab.go.id dan papan 
pengumuman resmi untuk masyarakat serta 
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan 
dalam Portal Pengadaan Nasional; 

e). menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui 
prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

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

g). khusus untuk ULP/Panitia Pengadaan: 

(1). Keanggotaan ULP/Panitia Pengadaan wajib 
ditetapkan untuk: 

(a). Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai 
diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah); 

(b). Pengadaan Jasa Konsultansi dengan 
nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 

(2). menjawab sanggahan; 

(3). menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

(a). Pelelangan atau Penunjukan Langsung 
untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bernilai paling tinggi 
Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar 
rupiah); atau 

(b). Seleksi atau penunjukan langsung 
untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 
rupiah). 

 (4). menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan 
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
kepada PPK;  

 (5). menyimpan dokumen asli pemilihan 
Penyedia Barang/Jasa; 

 (6). Membuat laporan mengenai proses 
Pengadaan kepada Kepala ULP/Panitia 
Pengadaan.  

h). khusus Pejabat Pengadaan: 

(1). menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 
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(a). Pengadaan Langsung untuk paket 
pengadaan barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai 
paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah); dan/atau 

(b). Pengadaan Langsung untuk paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi yang 
bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah).  

(2). Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan 
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
kepada PPK;  

(3). Menyerahkan dokumen asli pemilihan 
Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;  

(4). membuat laporan mengenai proses 
Pengadaan kepada PA/KPA; dan  

(5). memberikan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa kepada PA/KPA. 

i). Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP 
meliputi:  

(1). memimpin dan mengoordinasikan seluruh 
kegiatan ULP; 

(2). menyusun program kerja dan anggaran 
ULP; 

(3). mengawasi seluruh kegiatan pengadaan 
barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila 
ada penyimpangan dan/atau indikasi 
penyimpangan; 

(4). membuat laporan pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa kepada Kepala 
Daerah/Pimpinan Institusi; 

(5). Melaksanakan pengembangan dan 
pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; 

(6). Menugaskan/menempatkan/memindahkan 
anggota Kelompok Kerja sesuai dengan 
beban kerja masing-masing Kelompok Kerja 
ULP; dan 

(7). Mengusulkan pemberhentian anggota 
Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP 
kepada PA/KPA/Kepala daerah, apabila 
terbukti melakukan pelanggaran peraturan 
perundang-undangan dan/atau KKN. 
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j). Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja 
ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan berasal dari 
Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri 
maupun dari instansi lainnya.  

k). Dikecualikan dari ketentuan huruf j diatas, 
untuk: 

(1). Lembaga/Institusi pengguna APBN/APBD 
yang memiliki keterbatasan pegawai yang 
berstatus Pegawai Negeri, Kepala 
ULP/anggota Kelompok Kerja 
ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan dapat 
berasal dari pegawai tetap 
Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD 
yang bukan Pegawai Negeri. 

(2). Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, 
Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja 
ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan dapat 
berasal dari bukan Pegawai Negeri. 

l). Dalam hal Pegadaan Barang/Jasa bersifat 
khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, 
Kelompok Kerja ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan 
dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal 
dari Pegawai Negeri atau swasta.  

m).  Selain tugas pokok dan kewewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika 
diperlukan Kelompok Kerja ULP/Panitia/Pejabat 
Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:  

(1). perubahan HPS; dan/atau 

(2). perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 

2). Persyaratan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan  

Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja 
ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

a). memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab 
dalam melaksanakan tugas; 

b). memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

c). memahami jenis pekerjaan tertentu yang 
menjadi tugas ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan 
yang bersangkutan; 

d). memahami isi dokumen, metode dan prosedur 
Pengadaan; 

e). memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan 
Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang 
dipersyaratkan; dan 

f). menandatangani Pakta Integritas. 
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3). Persyaratan Sertifikat Keahlian Pengadaan 
Barang/Jasa pada huruf e di atas dapat dikecualikan 
untuk Kepala ULP.  

Anggota ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan dilarang 
duduk sebagai: 

(1) PPK; 

(2) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar 
(PPSPM); 

(3) Bendahara; dan    

(4) APIP, terkecuali menjadi Pejabat 
Pengadaan/anggota ULP Untuk Pengadaan 
Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. 

f. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

1). PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil 
Pekerjaan. 

2). Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi 
sendiri maupun instansi lainnya. 

3). Dikecualikan dari ketentuan pada angka 2), anggota 
panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada 
institusi lain pengguna APBN/APBD atau kelompok 
masyarakat pelaksana swakelola dapat berasal dari 
bukan pegawai negeri. 

4). Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan harus 
memenuhi persyaratan 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 Pejabat Penanda Tangan 
Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau 
Bendahara.   

5). Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai 
berikut: 

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. 
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6). Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan 
keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga 
ahli untuk membantu pelaksanaan tugas 
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

7). Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada angka 
(6) ditetapkan oleh PA/KPA. 

8). Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, 
pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada angka (5) huruf a, dilakukan setelah 
berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi 
yang bersangkutan. 

5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

a. Paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Konstruksi 
dengan nilai paket lebih dari Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) atau paket pengadaan jasa 
konsultansi dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Kelompok 
Kerja ULP/Panitia Pengadaan;  

b. Paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Konstruksi 
dengan nilai paket sampai dengan Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) atau Paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai sampai dengan 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan 
oleh Pejabat Pengadaan pada SKPD masing-masing. 
Dalam hal tidak tersedia personil di SKPD yang 
memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai pejabat 
pengadaan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat 
dilaksanakan oleh ULP/Panitia Pengadaan. 

c. Panitia pengadaan untuk kegiatan Swakelola oleh 
kelompok masyarakat pelaksana Swakelola yang 
memerlukan Penyedia Barang/Jasa dapat dibentuk dari 
anggota masyarakat yang memahami prinsip-prinsip 
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali dan 
terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah.  

6. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 

a. Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik 
melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 
Kabupaten Banyuwangi wajib dilaksanakan untuk: 

1). Paket pengadaan barang/jasa lainnya/konstruksi 
dengan nilai lebih dari Rp750.000.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah); atau  
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2). Paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai lebih 
dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 
rupiah). 

b. Paket pengadaan barang/jasa lainnya/konstruksi 
dengan nilai sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah) atau paket pengadaan 
jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan 
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 
dapat menggunakan sistem pengadaan secara 
elektronik atau sistem pengadaan secara manual. 

c. Mekanisme pengadaan secara elektronik dilaksanakan 
dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang 
mengatur layanan pengadaan secara elektronik dan 
peraturan perundang-undangan lainnya. 

7. Penunjukan Langsung 

a. Penunjukan langsung untuk pengadaan 
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. 

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). Kriteria keadaan tertentu yang diperbolehkan untuk 
melakukan penunjukan langsung terhadap 1 (satu) 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
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;  
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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. 

3). Kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi 
khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang 
memungkinkan dilakukan penunjukan langsung, 
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, 
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 bertanggung 
jawab dibidang kesehatan; 

e). Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga 
khusus untuk pemerintah yang telah 
dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; 

f). sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang 
tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh 
masyarakat; atau 
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g). lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa 
ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan 
ketentuan dan tata cara pembayaran serta 
penyesuaian harga yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

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

b. Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa 
Konsultansi 

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

2). Kriteria keadaan tertentu yang diperbolehkan untuk 
melakukan Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) 
Penyedia Jasa Konsultansi 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; dan 

d). pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 
(satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar 
atau pihak yang telah mendapat izin pemegang 
hak cipta. 
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3). Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui 
proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia 
Jasa Konsultansi. 

8. Pengadaan Langsung  

a. Pengadaan Langsung untuk Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya 

1). Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bernilai paling tinggi 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan 
ketentuan: 

a). kebutuhan operasional/rutin SKPD dan tidak 
menambah aset; 

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. 

b. Pengadaan Langsung untuk Jasa Konsultansi 

1). Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap 
Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 

a). merupakan kebutuhan operasional SKPD; 
dan/atau 

b). bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (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. 

9. Tanda Bukti Perjanjian  

Tanda bukti perjanjian pengadaan barang/jasa terdiri atas: 
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a. Bukti Pembelian, digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  

b. Kuitansi, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa 
yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah); 

c. Surat Perintah Kerja (SPK), digunakan untuk 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah)  dan   untuk   Jasa   Konsultansi   
dengan nilai   sampai  dengan Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah); dan 

d. Surat Perjanjian, digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai 
diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

10. Swakelola 

Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 
dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau 
diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab 
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok 
masyarakat. 

11. Hal-hal lain yang berkenaan pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini 
sepenuhnya mengacu dan berpedoman pada Peraturan 
Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah 
menjadi Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

D. KETENTUAN LAIN DALAM PENGELOLAAN 
BARANG/JASA DAERAH 

Pengadaan barang/jasa pemerintah diumumkan secara luas 
melalui surat kabar provinsi mengacu pada Keputusan 
Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Surat Kabar sebagai 
Sarana Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dan melalui surat kabar nasional yang 
ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. 

Proses pengadaan barang/jasa dapat dimulai segera setelah 
dana kegiatan sudah tersedia dalam APBD. Sedangkan 
penandatanganan SPK/kontrak dilakukan setelah DPA-SKPD 
disahkan. 

1. Penyampaian Dokumen Penawaran 

a). Surat penawaran ditandatangani oleh 
pemimpin/direktur (utama) perusahaan atau penerima 
kuasa dari direktur (utama) yang tercantum dalam Akta 
Pendirian atau perubahannya, dan dialamatkan kepada 
Pejabat Pembuat Komitmen. 
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b). Surat penawaran dan dokumen penawaran lainnya 
selanjutnya dijadikan satu sampul dialamatkan kepada 
panitia pengadaan yang disampaikan melalui pos, dan 
dimasukkan ke kotak penawaran yang tersedia di 
tempat pelelangan. 

2. Penandatanganan Kontrak/SPK  

a). Pekerjaan dengan nilai sampai dengan 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bentuk kontrak 
berupa bukti pembelian. 

b). Pekerjaan dengan nilai sampai dengan 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk 
kontrak berupa kuitansi. 

c). Pekerjaan dengan nilai sampai dengan 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan 
untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya, dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 
dengan nilai sampai dengan                  
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bentuk 
kontrak berupa Surat Perintah Kerja. 

d). Pengadaan barang/pekerjaan dengan nilai di atas 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk 
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa Surat 
Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani 
oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia 
Barang/Jasa dengan Jaminan Pelaksanaan. 

e). Kontrak pada point d harus ditandatangani selambat 
lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya 
Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai 
pelaksana pekerjaan dan setelah Penyedia Barang/Jasa 
menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % 
(lima perseratus) yang dikeluarkan oleh Bank 
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi 
dari nilai Kontrak kepada Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran. Khusus untuk Jasa Konsultansi 
tidak diperlukan Jaminan Pelaksanaan. 

f). Pihak Penyedia Barang/Jasa adalah Direktur/Pimpinan 
Perusahaan, dan dapat dikuasakan kepada orang yang 
namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan 
atau perubahannya (Akta Notaris). 

g). Surat Perintah Kerja/Kontrak yang disertai lampiran, 
pada setiap lampirannya harus diparaf oleh 
Pejabat/Penyedia Barang/Jasa yang bertanda tangan 
dalam Surat Perintah Kerja/Kontrak. Lampiran tersebut 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat 
Perintah Kerja/Kontrak. 
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h). Surat Perintah Kerja/Kontrak dibuat rangkap 2 (dua) 
asli dan masing-masing bermaterai cukup yang 
dipergunakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sedang 
tindasannya dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

i). Khusus pada kegiatan yang dilaksanakan di wilayah 
kecamatan, baik fisik maupun non fisik, SPK/Kontrak 
yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan 
dilaporkan secara lengkap dengan spesifikasinya 
kepada Camat  setempat, dan pada saat pekerjaan 
telah selesai dilaksanakan harus diketahui oleh Camat. 

3. Uang Muka  

a.  Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia 
Barang/Jasa untuk: 

1).  mobilisasi alat dan tenaga kerja; 

2).  pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok 
barang/material; 

3).  persiapan teknis lain yang diperlukan bagi 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

b.  Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia 
Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: 

1).  PPK menyetujui Rencana Pengguna Uang Muka 
yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa;  

2). untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan 
paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai 
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; 

3).  untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa 
Konsultansi, uang muka dapat diberikan paling 
tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai 
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;  

c.  Untuk Kontrak Tahun Jamak, Uang Muka dapat 
diberikan:     

1).  20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun 
pertama;atau 

2).  15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak. 

d. Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia 
Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana 
Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat 
persetujuan PPK.  

e. Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat 
dikurangi secara proporsional sesuai dengan 
pencapaian prestasi pekerjaan. 

4.  Pembayaran Prestasi Kerja 

a. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam 
bentuk: 
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1).  pembayaran bulanan; 

2).  pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian 
pekerjaan (termin); atau 

3).  pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian 
pekerjaan. 

b. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia 
Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian 
Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. 

c.  Permintaan pembayaran kepada PPK untuk kontrak 
yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti 
pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai 
dengan perkembangan (progress) pekerjaannya. 

d.  Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan 
Konstruksi, dilakukan dengan menggunakan standar 
nilai sesuai dengan nilai pekerjaan yang telah 
terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang 
menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan 
diserahterimakan, sesuai ketentuan yang terdapat 
dalam Kontrak.  

e.  PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan 
sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan 
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang 
membutuhkan masa pemeliharaan.  

5. Masa Pemeliharaan 

Penyedia Barang/Jasa wajib memelihara hasil pekerjaan 
selama pekerjaan masih berlangsung, sehingga kondisinya 
tetap terpelihara hingga penyerahan pertama pekerjaan. 
Jangka waktu masa pemeliharaan setelah penyerahan 
pertama pekerjaan ditetapkan sebagai berikut: 

a. untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan; 

b. untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan.  

Masa pemeliharaan setelah penyerahan pertama pekerjaan 
dapat melampaui tahun anggaran berkenaan. setelah 
masa pemeliharaan berakhir, Pengguna Barang/Jasa atau 
Kuasa Pengguna Barang/Jasa mengembalikan Jaminan 
Pemeliharaan kepada Penyedia Barang/Jasa, dan dapat 
memperoleh pembayaran retensi dengan menyerahkan 
Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh Bank 
Umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi 
sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak pada akhir 
tahun anggaran. 

6. Pengadaan Tanah 

a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 
2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BPN RI 
Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 serta perundang-undangan lainnya yang 
berlaku. 
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b. Penyerahan hak atas tanah dari pemilik kepada 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diterima dan 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten 
Banyuwangi yang bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

c. Proses pencairan dana pengadaan tanah dilaksanakan 
secara bersama-sama antara satuan kerja perangkat 
daerah yang terkait dengan pemilik tanah dalam satu 
atap dan tempat yang ditetapkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

d. Pengadaan tanah dilaksanakan/dikoordinasikan oleh 
pengelola melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

e. Asal-usul tanah terdiri dari: 

1) tanah negara (langsung dikuasai negara); 

2) tanah hak masyarakat (tanah masyarakat hukum 
adat); 

3) tanah hak berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak 
guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan. 

f. Penguasaan tanah oleh pemerintah daerah dapat 
ditempuh melalui prosedur: 

1). pemberian tanah negara oleh pemerintah melalui 
keputusan pemberian hak; 

2). pembebasan tanah hak dilakukan secara 
musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada 
pemiliknya. 

g. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh panitia 
pengadaan tanah, dan untuk pengadaan tanah selain 
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum, dan untuk kepentingan umum skala kecil (di 
bawah 1 ha) dilakukan secara musyawarah antara tim 
musyawarah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati 
bersama pemegang hak.  

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
selain untuk kepentingan umum dapat dilakukan 
melalui bantuan panitia pengadaan/tim musyawarah. 

h. Perwakilan panitia/tim musyawarah pengadaan tanah 
yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten 
Banyuwangi ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Banyuwangi sebelum dibuatkan Surat 
Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Panitia/Tim 
Musyawarah Pengadaan Tanah.  

i. Pembayaran Ganti Rugi 

Pembayaran ganti rugi pembebasan tanah harus 
dilaksanakan secara langsung dengan pemegang hak 
atas tanah dan tidak boleh melalui kuasa atau 
perantara. Panitia tidak diperkenankan berperan 
sebagai jasa bayar. 
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2. Ketentuan pada BAB V Penatausahaan Keuangan Daerah, huruf 
G. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), angka 3. SPP Tambahan 
Uang (SPP-TU) dan angka 4. SPP-LS untuk Pengadaan Barang 
dan Jasa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

3. SPP Tambahan Uang (SPP-TU) 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari 
PA/KPA melalui PPK-SKPD untuk mendapatkan tambahan 
uang persediaan. 

Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri dari: 

a. surat pengantar SPP-TU; 

b. ringkasan SPP-TU; 

c. rincian rencana penggunaan TU; 

d. nota dinas permohonan pencairan yang telah disetujui 
Pengguna Anggaran; 

e. salinan DPA/DPPA; 

f. salinan SPD; 

g. surat pernyataaan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang 
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan 
untuk keperluan selain tambahan  uang persediaan saat 
pengajuan SP2D (diparaf oleh bendaharawan); 

h. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan 
pengisian tambahan uang persediaan;  

i. lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP. 

Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan 
dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan 
waktu penggunaan. 

Dana  tambahan  uang  tidak  habis digunakan dalam 1 (satu)  
bulan,  maka sisa tambahan uang tersebut harus disetor 
kembali ke rekening Kas Umum Daerah,                                           
kecuali: 

1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; 

2) kegiatan  yang  mengalami  penundaan  dari  jadwal yang 
telah ditetapkan akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA. 

 

4. SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa 

Penerbitan dokumen yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas 
dasar perjanjian kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja 
lainnya dengan jumlah, penerimaan peruntukan dan waktu 
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

Kelengkapan dokumen LS sampai  dengan Rp10.000.000,00 
terdiri dari: 

a. surat pengantar SPP-LS; 

b. ringkasan SPP-LS; 

c. rincian SPP-LS; 
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d. nota dinas permohonan pencairan yang telah disetujui PA; 

e. salinan DPA/DPPA; 

f. salinan SPD; 

g. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA 
(diparaf oleh KPA/PPTK); 

h. Nota/faktur:  

1) pengadaan barang/pemeliharaan/perbaikan diterima 
oleh penyimpan barang SKPD; 

2) pengadaan konsumsi diterima oleh PA/KPA. 

i. Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS; 

j. SSP disertai faktur pajak yang telah ditandatangani wajib 
pajak. 

Kelengkapan dokumen LS lebih dari Rp10.000.000,00 s.d. 
Rp50.000.000,00 terdiri dari: 

a. surat pengantar SPP-LS; 

b. ringkasan SPP-LS; 

c. rincian SPP-LS; 

d. salinan DPA/DPPA; 

e. salinan SPD; 

f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari PA/KPA; 

g. surat pesanan; 

h. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani pihak ketiga dan 
PPTK serta disetujui oleh PA/KPA; 

i. SSP disertai faktur pajak yang telah ditandatangani Wajib 
Pajak; 

j. Berita Acara Serah Terima Barang berdasarkan jenisnya 
diatur sebagai berikut: 

1). pengadaan/pemeliharaan/perbaikan barang diterima 
oleh penyimpan Barang SKPD dan diperiksa oleh ketua 
panitia pemeriksa barang/jasa; 

2). pengadaan konsumsi diterima oleh PA/KPA; 

3). pengadaan jasa sewa diterima oleh PA/KPA; 

4). pemeliharaan gedung/kantor diterima oleh pejabat 
pembuat komitmen (PA/KPA). 

k. lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP. 

Kelengkapan dokumen LS di atas Rp50.000.000,00 s.d. 
Rp200.000.000,00 terdiri   dari: 

a. surat pengantar SPP-LS; 

b. ringkasan SPP-LS; 

c. rincian SPP-LS; 

d. salinan DPA/DPPA; 

e. salinan SPD; 

f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PA/KPA 
(diparaf oleh KPA/PPTK); 
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g. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah 
ditandatangani oleh wajib  pajak; 

h. Surat Perintah Kerja/dokumen SPK dengan mencantumkan 
nomor rekening bank pihak ketiga; 

i. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang/Jasa; 

j. untuk Jasa Konsultansi, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 
disetujui oleh PPTK, PA/KPA dan mengetahui penyedia 
jasa; 

k. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa: 

1). pengadaan/perbaikan/pemeliharaan barang diterima 
oleh penyimpan barang SKPD; 

2). pengadaan Konsumsi diterima oleh PA/KPA; 

3). pengadaan Jasa Sewa diterima oleh PA/KPA; 

4). Pemeliharaan gedung/kantor diterima oleh pejabat 
pembuat komitmen (PA/KPA); 

5). pengadaan Jasa Konsultansi diterima oleh PA/KP; 

6). pengadaan pekerjaan pengawasan (konsultan 
pengawas) harus dilampiri Berita Acara Serah Terima I 
pekerjaan fisik/konstruksi.  

l. kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga 
dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA; 

m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan 
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami 
keterlambatan; 

n. foto/buku/dokumentasi kemajuan/penyelesaian pekerjaan/ 
pengadaan barang; 

o. bukti pembayaran JAMSOSTEK; 

p. bukti pembayaran pajak mineral bukan logam (galian C) 
untuk pekerjaan konstruksi; 

q. lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP; 

r. dokumen lain yang diperlukan; 

s. untuk Jasa Konsultansi, persyaratan di atas   berlaku   
untuk   nilai sampai dengan Rp50.000.000,00  kecuali 
huruf n, o, dan p.  

Kelengkapan dokumen di atas Rp 200.000.000,00 terdiri dari: 

a. surat pengantar SPP-LS; 

b. ringkasan SPP-LS; 

c. rincian SPP-LS; 

d. salinan DPA/DPPA; 

e. salinan SPD; 

f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PA/KPA 
(diparaf KPA/PPTK); 
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g. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah 
ditandatangani oleh wajib  pajak; 

h. Surat Perjanjian Pemborongan/dokumen Kontrak dengan 
mencantumkan  nomor rekening bank pihak ketiga; 

i. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang/Jasa; 

j. untuk Jasa Konsultansi, berita acara kemajuan pekerjaan 
yang disetujui oleh PPTK, PA/KPA dan mengetahui 
penyedia jasa; 

k. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang/Jasa 
berdasarkan jenisnya diatur sebagai berikut: 

1). pengadaan/perbaikan/pemeliharaan barang diterima 
oleh penyimpan barang SKPD; 

2). pengadaan konsumsi diterima oleh PA/KPA; 

3). pemeliharaan gedung/kantor diterima oleh pejabat 
pembuat komitmen (PA/KPA); 

4). pengadaan Jasa Konsultansi diterima oleh PA/KPA; 

5). pengadaan pekerjaan pengawasan (konsultan 
pengawas) dilampirkan Berita Acara Serah Terima I 
pekerjaan fisik/konstruksi. 

l. Berita Acara Pembayaran; 

m. kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga 
dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA; 

n. surat Jaminan Pelaksanaan; 

o. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan 
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami 
keterlambatan; 

p. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian 
pekerjaan/pengadaan barang; 

q. bukti pembayaran JAMSOSTEK; 

r. surat Jaminan Pemeliharaan; 

s. bukti pembayaran pajak  mineral bukan logam (galian C) 
untuk pekerjaan konstruksi; 

t. lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP; 

u. dokumen lain yang diperlukan; 

v. untuk Jasa Konsultansi, persyaratan di atas berlaku untuk 
nilai di atas Rp50.000.000,00, kecuali huruf p,q,r, dan s. 

Kelengkapan dokumen SPP-LS bunga, hibah, bantuan sosial, 
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak 
terduga terdiri dari: 

a. surat pengantar SPP-LS; 

b. ringkasan SPP-LS; 

c. rincian SPP-LS; 

d. salinan DPA/DPPA; 
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e. salinan SPD; 

f. kuitansi asli bermaterai ditandatangani penerima, PPTK 
disetujui PA/KPA; 

g. foto kopi nomor rekening (R/K atau Tabungan);  

h. lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP; 

i. lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP; 

j. dokumen lain yang diperlukan; 

k. surat keputusan bupati tentang penetapan penerima dana. 

Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk SPP pembiayaan 
penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, terdiri dari: 

a. surat pengantar SPP-LS; 

b. ringkasan SPP-LS; 

c. rincian SPP-LS; 

d. salinan DPA/DPPA; 

e. salinan SPD; 

f. surat pernyataan pengajuan SPP-LS  (diparaf oleh 
KPA/PPTK); 

g. kuitansi asli bermaterai ditandatangani pihak ketiga dan 
disetujui oleh PA/KPA; 

h. peraturan daerah tentang penyertaan modal; 

i. surat keputusan bupati tentang penetapan penerima 
penyertaan modal; 

j. surat perjanjian antara SKPD teknis pengusul dengan pihak 
penerima penyertaan (pihak ketiga); 

k. surat permohonan pencairan dari dinas teknis pengusul; 

l. foto kopi nomor rekening (R/K atau tabungan); 

m. lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP; 

n. dokumen lain yang diperlukan. 

Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk gaji. 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk 
pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh 
bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-
SKPD. 

Kelengkapan dokumen yang digunakan untuk pengajuan SPP-
LS gaji:  

a. surat pengantar SPP-LS Gaji; 

b. ringkasan SPP-LS Gaji; 

c. rincian SPP-LS Gaji; 

d. lampiran SPP-LS Gaji; 

e. salinan DPA/DPPA; 

f. salinan SPD. 
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Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS gaji digunakan sesuai 
dengan peruntukannnya,  mencakup: 

a. pembayaran gaji induk; 

b. gaji susulan; 

c. kekurangan gaji; 

d. gaji terusan; 

e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji 
induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka 
wafat/tewas; 

f. SK CPNS; 

g. SK PNS; 

h. SK Kenaikan Pangkat; 

i. SK Jabatan; 

j. SK Kenaikan Gaji Berkala; 

k. surat pernyataan pelantikan; 

l. surat pernyataan masih menduduki jabatan; 

m. surat pernyataan melaksanakan tugas; 

n. daftar keluarga (KP-4); 

o. foto kopi surat nikah; 

p. foto kopi akta kelahiran; 

q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) Gaji; 

r. daftar potongan sewa rumah dinas; 

s. surat keterangan masih sekolah/kuliah; 

t. surat pindah; 

u. surat kematian; 

v. SSP PPh Pasal 21, dan 

w. lampiran lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan 
Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala 
daerah/wakil kepala daerah. 

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti 
kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran. 

 

Penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK-
SKPD. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak 
lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, 
SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk 
dilengkapi. 

 

3. Ketentuan pada Lampiran Format 24-Penelitian Kelengkapan 
Dokumen SPP, angka 5. SPP-LS (khusus pengadaan barang dan 
jasa) halaman 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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5. PP-LS (khusus pengadaan barang dan jasa) 
 

 Surat Pengantar SPP-LS
Ringkasan SPP-LS
Rincian SPP-LS
Salinan SPD
SPM-LS dengan mencantumkan nama direktur dari pihak ketiga *)
Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk  keperluan selain belanja langsung 
saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD
Nota Dinas Permohonan persetujuan pencairan LS yang sudah mendapatkanpersetujuan Pengguna Anggaran 
Foto copy DPA dan Anggaran Kas 
SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut

Nilai Pengadaan sampai dengan Rp.10.000.000,00

Nota/faktur yang ditandatangani oleh Penyedian Barang/Jasa dan Penyimpan Barang,
untuk pengadaan makanan dan minuman nota/faktur ditandatangani oleh penyedia barang 
dan diterima oleh PA/KPA
Kwitansi yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan PPTK serta disetujui dibayar oleh PA/KPA

Nilai Pengadaan lebih dari Rp.10.000.000,00 s/d Rp.50.000.000,00

Surat Pesanan
Berita Acara Serah terima :
˚ untuk pengadaan/pemeliharaan/perbaikan barang diterima oleh penyimpan barang SKPD 
  dan diperiksa oleh Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa
˚ untuk pengadaan konsumsi diterima oleh PA/KPA
Kwitansi yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/jasa,dan PPTK serta disetujui dibayar oleh PA/KPA

Nilai Pengadaan di atas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00

Surat Perintah Kerja/ Dokumen SPK dengan mencantumkan nomor Rekening pihak ketiga 
Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, yang ditandatangani oleh pihak ketiga serta unsur 
Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa berikut Lampiran Daftar Barang yang diperiksa
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang/Jasa  :
˚ Untuk pekerjaan konstruksi diterima oleh PA/KPA
˚ Untuk pengadaan/perbaikan/pemeliharaan barang diterima oleh Penyimpan Barang 
˚ Pengadaan konsumsi diterima oleh PA/KPA
Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan PPTK serta disetujui
dibayar oleh PA/KPA
Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan 
mengalami keterlambatan
Foto/buku/dokumentasi kemajuan/penyelesaian pekerjaan
Bukti pembayaran JAMSOSTEK
Bukti pembayaran retribusi galian C untuk pekerjaan konstruksi
Jaminan pemeliharaan yang diterbitkan bank umum/lembaga keuangan asuransi yang mempunyai
program asuransi kerugian (safety bond)

Nilai Pengadaan di atas Rp.200.000.000,00

Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan
pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening Bank pihak ketiga
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
˚ Untuk pekerjaan konstruksi diterima oleh PA/KPA
˚ Untuk pengadaan/perbaikan/pemeliharaan barang diterima oleh Penyimpan Barang 
˚ Pengadaan konsumsi diterima oleh PA/KPA
Berita Acara Pembayaran
Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/jasa,dan PPTK serta 
disetujui dibayar oleh PA/KPA
Surat Jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank umum Pemerintah
Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan 
mengalami keterlambatan.
Foto/buku/dokumentasi kemajuan/penyelesaian pekerjaan
Bukti pembayaran JAMSOSTEK
Bukti pembayaran retribusi galian C untuk pekerjaan konstruksi
Jaminan pemeliharaan yang diterbitkan bank umum/lembaga keuangan asuransi yang mempunyai
program asuransi kerugian (safety bond)

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal   : ........................................

Nama   : ........................................

NIP.   : ........................................

Tanda Tangan   : ........................................

Lembar Asli   : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1   : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2   : Untuk Bendahar Pengeluaran/PPTK

Salinan 3   : Untuk Arsip Bendahar Pengeluaran/PPTK
*)   : Chek list PPKD

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN 
SPP-LS
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 
berlaku surut terhitung mulai Tanggal 4 Oktober 2012.  

 

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

            
  
 

Ditetapkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 11-10-2012 
 
BUPATI BANYUWANGI, 
 
 TTD 
 
 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

 
 
 

 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada tanggal   11-10-2012                            
 
SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUWANGI, 

 
TTD 

 
 
Drs.H. SLAMET KARIYONO, M.Si. 
Pembina Utama Muda 
NIP 19561008 198409 1 001 
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