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PENGADMN BARANGIJASA $ECARA UMUr* i
I

BAB I

KETENTUAN UHIjM

Pasal I
Fe*gertian

la,air Surat Keptrtusan iniyang dimaksud dengan:
r Pedoman adalah Pedoma* Pelaksanaa* F**gadaan BarangL,iasa PT Fhapros Tbk.

2. Perusahaan adalah FT Phapr*s Tbk.

3. lnduk Perusahaan adalah penteganE saham rnay*ritas lebih dari 50 % di perusahaan.

.1. Anak Perusahaa* adalah Perusahaan yang sairan:nya sebagian besar atatt minimum 50 % +'1 (lima

puluh persen plus satui dimiliki *ieh Perusahaan"

S. Anak Perusahaan BUMF{ adalah Ferusahaan y-ang sebagian besar sahamnye dirniliki oieh BUMN atau

per$eroan terbatas yang dikendalikan oleh tsUMI{.

6. Anak Perusahaan Patu*gan adalah Perusahaan d*ngan jumlah gabungan kepemilikan saham

ilerusahaan SUMN minirnun $CI% {Sembi}an puluh pers*n}.

i. Ferusahaan atiliasiadalah Per*sahaan yang sahamnya minimum S*Ya {s*mbilan pu}uh persen}di*"tiiiki

oleh lnduk Ferusahaa*, Anak Perusahaan atau fiabur:Ean,Anak Ferusahaar:.

8. 0*wan Ksmisaris adalah Dewan l{on"risaris Per*sahaan.

S. ilirektur Utarna adalah Peiabat yang ber*+enafi* rn*ruffiuskan dan rnen*tapkan kebiiakan dan program

umum Ferusahaan sesuai dengan wewe*arrg yang diatur dalan'r Anggaran ilasar Perusahaan"

10" Direksi adalah Dewatt Direktur Ferusahaan.

trJ. Direktur T*rkait ad*lah ar"lggcta Direksi yang rn*r"nbawahi uni#satuan ker.|a pensguna ailSgaran

perusahaan denga* kewenangan dalam p*ngadaan bareng dan jasa.

i?. Anggaran Perusahaan adalah ,{nggara* F*rusah*an tahun herjalan yanE tetah dis*iujuidan disahkan

r:ieh Dewan Komisa*s sesuai mandat dalam Rapat {Jry:urn Pemegang $aham.

i3. Pengadaan BarangJasa adalah usaha atau kegiatan pengadaa* harang ljasa yang diperlukan *leh

Penisahaan yang melipuii: pengadaan bara*g, jasa k*nstruksi, jasa k*nsultansi, dan iasa lainr:ya.

14. Fengguna adalah s*tuanlunit kerja Perusahaa* yang rnemanfaatkan harangl jasa yang dilaksanakan

pengadaannya.

15. Fejabat Pengadaan adalah Feiabat Struktural yang ditetapkan oleh ilireksi yang melak"sanaka*

pengadaan barangljasa daian: jumlah terientu dan rnembawahi Departemen Pengadaan.

1*. Beparternen Pengadaan adalah satuan kerja dalan: P*rusahaan yeng meinpr:nyai tugas rok*k dan

fungs! serta berianggung jawab terliadap Frc$cs peng*daan bamngljasa dan bersifat peruaftefi.

1i. Tinr Lelang adalah tim ad tooc yang ditr*tapkan cieh Direkiur Utama untuk melaksanakan pemilihan

penyedia harangljasa dengan nilaitertentu yarg dit*Xapkan ilireksi melalui pelelangan.

t$. tsaglan Penerima BaranglJasa adaiah fiudang ***erirna Barang untuk pengadaan barang yail$

hersifat investasi non prcyck, sedangkan untr:k p*ngadaar, barang yang l:ersifat invesiasi prayek akan

diterirna oleh pengguna dan atau bagian unit lerkait.
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PENGADAAN BARANG/JASA SECARA {JMUfi,t i
l

'y Penyedia Barang/Jasa adaiah Badan UsaiTa b*rupa Perusahaarr B*sar {pemasoklsupplier, impcfiir,

?!:r -saha Kecil Menengah {UKM}, dan f,*perasi atau crangl persecrangan yang kegiatan usehanya
.. i ^ I e d : a Ka n baranglpekerjaan k*nstruksi/iasa k*nsultansiliasa lain*ya.

2,, Peserta adalah Penyedia yang memasukkan ps**warafi pengadaan barangljasa.

:' Pemasok adalah penyedia barangllasa yang rnasuk di daiarin Saftar S*pplier Terpiiih {DST) raelatui

prcses seleksi sesuai prosedur seleksi dan evaluasi pemasok.

22 Pelaksana adalah Penyedia yang ditunjuk atau peserta yang dinyatakan sebagai pemenang untuk

melaksanakan p**yediaan hanangljasa"

23 Pakta lntegritas adaiah sural pernyataan yang elitandatarTgani oleh P*jabatyang ditunjuk atau diberi

wewenang atau kuasa xntuk rnelaksanakaa penEadaan, yaiiu Pejabat F*ngadaan, Ur"lit Pengadaan atau

Tim Leiang maupun Peserta pengadaan b*rangljasa, yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak

melakukan kolusi, kcrupsi, dan nepotisme qKKNidalanr pelaksanaan pengadaan barangljasa.

21. Barang adalah benda dalan berbagat b*ntult dan uraian, yang mcliptlti barang dan peralatan yans

spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna, sedangkan BalTan clan Mesin Farmasl yang digunakan untuk

pr*duksi dipertakukan $**ara khusus {per:unjuitan tangsung}.

t5. Barangl Jasa bersifat khususl strategis adalah barang/jasa tertentu yang jenisnya ditetapkan *leh

Direksi,

2S. Jasa Konsultan*i adalah layanan lasa ke*hlian profesional dalam berhagai hidang keilmuan. yang

dilaksanakan oleh ka*sultan daiam he*tuk bari*n usaha atau oran$ persesrarr#an dalam ta*gka

mencapai sas*ran tert*ntu.
27. Jasa Konstruksi aclai*h iayanan Benansa*aft p*k*rjaan bangunar:, k*nstruksi, atau wujuelfisik lainnya,

termasuk tapi tidak terbatas pada, teknclagi rancang bangun, yans sscara teknis dan spesifikasi*ya

ditetapkan oleh Pengguna dan prsses serta pelaksafiffffnnya diawasi oleh Pengguna.

ZB, Jasa Lainnya adaiah segala pekerlaarT ela*latau penyediaan jasa selain iasa konsuilansi, ias*
Konstnrksi dan p*rnasnkan barang yaing diiaksanaken *ieh penyedia jasa berbentuk badan usaha atau

orans psrseorangan. Pengecualian yang dirnaks*d m*liputi Jasa Tikel tr"ansportasi, akcmodasi,

ekspedisi dan asuransi, jasa a*dit independen.

?S. Produksi Salam Hegari adaiah h*rbagai j*nis bar*ngljasa yar:g dibuat dan atau dihasilkan di daiam
n an ari! tvvvt t,

I;i. FPrcsureffie$f adalah p*r'rgadaan brrangljasa yang ffi*nggunaka* $arfina elektranik {ll:feff*l
elecironjc dala l*f*r**angc da* e-rnsdi.

31 Swakelola adalah penEadaan barangljas* dengan persyaratan terlentu yang dilakukan sendiri *leh

Perusahaan muiaidaritahap perencanaan, pelaknanaan, pengawasan, sampai d*ngan peiaparan"

32. Perikatan adalah huhungari fcrmal i**ulis antata Ferilsahaan denga* Pelaksana peny*diaan

barangldan jasa.

33 Dokumen pengadaan adaiah d*kume* ya*g dit*tapkan *leh Tin: LeianglU*it P*ngadaan yans rn*muat

informasr dan keie*tuan yfiilS harus ditaaliot*h para pihak daiam pruss$ p*ngadaan haranglJasa,

34 Prakualifikasi adaian pr*ses p*niiaian k*rnp*t*r"rsi dan kernampuan usaha serla pern*nLli:an

percyaratan iainnya dari penyedia barangJ.ias* sebeium memasukka$ p*nfrwaran.

35 Pascakualifikasi adalah Br*se$ peniiaian kornpei*nsi dan kemarvipuan usaha s*rta p*m*nuharr

persyaratan lainnya dari peserta pengadaan harar:gijasa seieiah n:*rxasukkan penawaran.
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PENGADAAN BARANG/JASA $ECAHA UMUM i
i

:a Beaug Confesf aoaian salah satu prosss p*nifaian atau evaiuasi atas pena!ryaran yang disanpaikan

: E: :aserta pengadaan barangljasa, rnelalui pre*e*tasiteknis dan tanya-jawah"
j- Sui'at Jaminan adaiah jarninan tertutis yans b*rsifat rnudah,lirairka* dan tidak bersyaral

u"ccr:dittona0, yang dikeluarkan oleh Bank UmurnlPerusahaan Fenjanriin**lPerusahaan Asuransiyang

: se:ahkan oieh penyedia baranglJasa k*pada Tim leiangl$*part*men P*ngadaan uniuk menjamin

1s'psnuhinla kewajiban penyedia baranglJasa.

:t Sanggahan adalah hak peserta pengada*n barang/jasa yail$ merasa dirugikan urrtuk m*ngajukan

keberatan secera iertulis atas hasil peftguffiurnefi pem*nang pe!aksana pcnyediaan harangldan jasa.

39 Surat Pesanan {Sp} I Purc*ased #rder {FO} ada}ah surat pennesanan bara*g yang harus dibuat

melaiui sistem fiAD ada yans meffierlukan $FK atau Kontrak dan atau tidak rnem*rlukan $PK/ Ktntrak

{Tergantung pada nilai dan jenis Pengadaanr:ya} u*tuk psmesanan barang dalam negeri.

4*. *rder Confirnation {OC}adalah surat pemesa*an barang yang harus dlbuat rneiair"li sistern QAD ada

irafi* nlernerlukan SPK atau Kontrak dan aiau tidak nrcmer!*kan SPKI Kontrak {Tergantung pada niiai

dan jenis Pengadaannya) untuk psmesanan barang luar negeri.

4t" Surat Ferintah Kerja {SPK} adalah surat p*rjanjian untuk pelaksanaan pekerjaan yang sederhana.

42. Surat Perintah Mulai Kerja {$PMK} adalah surat perintah yang diterbitkan perusahaan kepacia

penyedia barangljasa untuk mcmulai p*k*r1aan sambil{yisnunggu diterbitkannya $PK/f{ontrak.

43. Xrntrak adaiah surat perjanjian antara Perusahsan d*ngan penyedia baranEljasa"

44. llarga Perklraan $*ndiri {llP$}fswner Fstimafe {OE} adalah harga yang dikalkulasikan $*cara

keahlian untuk m*niiai kew*jaran harga pen*waran.

45. Uang Muka adalah pembayaran sebagian darijumlah harga yang telah disepakati oleh perusahaan dan

penyedia barang f.iasa sesuaidengan dan akan diperhitungkan daiam pembayaran barangliasa kepada

penyedia baranglias*.
4fi. RKAP adalah Ren*ana K*rja dan Anggaran F*rusahaan iahun berjalan.

47. Pernbelian LangsungfPengadaan Langsung ad*lah pengadaan barangfuasa yang dilakukan s*cara

langsung k*pada penyedia baranglJasa, tanpa melalui Pelelangan/ Sei*ksi/Penuniukan Langsut:E

dengan nilai pelterjaan urrtuk pengadaan L:arangfjasa k*nstruksiljasa {ainnya dan pekerjaan jesa

k*risultaL'sampai dengan Rp.1il.il0fi.*fi*.- {s*pul*h jt"rta rupiahi dan di at*s Rp. 10.000.000,- isep*luh
juta rupiah) sarnpaidengan Rp.1*il.000.0**.- is*ratr:s juta rupiahldengan ketentuan khusus,

48. Pernilihan Langsung adaiah rn*t$de p*milihan p*nyedia barangljasa lainnya dan kcnstruk*iu*tuk *ilai

pekeriaan di atas Rp,10*.ilil*.{i*0,- iseraiiis ir.lia rr:piah} sarxpai dengan Rp5.*CIil.000,00t,- iiima r:tilyar

rupiah)

49 Pelelangan $elektiffferbatas adaiah met*de p*ngaeiaan baranElpekerjaan konstruksi/jasa lainnya

yang dapat diikuii CIieh penyedia yarjg merc**uhi syarat denEan nilai peker1aan di aias

Rp 5.000,000.00*,- ilirna milyar rupiah) sarnpai d*ngar": Rp10.00fi.ilil0.***,- {sepuiuh miiyar rupiah}.

50 Pelelangan Terbuka adalah metade pengadaan baranglp*kerjaan konstruksiljasa lainnya yang dapat

Ciikuti oieh semua peny*dia yang mem**uhi syaral denga* nilai pekerjaan di aias ftp, t *.il*fi.00*.S**,-

isepu!uh milyar rupiahi.

51. Penunjukan Langsung adalah metcde p*nE*da*n bar"anglpekeqaan konskuksiljasa lainnya d*ngan

cara rnenuniuk langsung satu penyedia bara*gljasa.

52. Post Bidding adalah segala suatu yang hersifai rc*Rambah, merrgurangi aiau mengubah ilokumen

Pengadaan setelah batas akhir penrasukan psnawaraft.

P? Phapros Tbk Fage 3 *f 23
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PENGADMN BARANG/JASA SECARA UIVIUM 
i

Fesal I
Prinsip Umurt

r=-;aiaan barangljasa diiaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagalberikul:
' Efisien berarti pengadaan barang{asa harus diusal'rakan untuk r,"lenrtrapatk*n hasii yang aptimai dan

ler-haik dalam waktu yang cepat riengan m*ilEg$nakan dana dan kemarnpuan semininial rrungkin

secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada i'rarga terendah dan dapat dipertanEgungjawahkan.

2 Efektif berarti pengadaan barangljasa harus ses*ai dengan kebutuhan yang telah diteiapkan dan dapat

memberikan manfaat yar:g sebesar-besarnya sesuai d*ngan $asaran yang ditetapkan Perusahaan.

3. Kompetitif berarti penga*aan harangljasa harus isrhuka bagi Fenyedi* barang/jasa yang memenxhi

per$yaraian dan diiakukan rnelalui persainga* yang sehat dr antara Penyedia barangljasa yang setare

da* memcnuhi syaraVkriteria tertentu berdasarka* kelentuan dan pr**cdur yang j*las dan tran*paran.

4. Transparan herarti sefiua ketent*an dan inlcrmasi mengenai pengadaan barang/jasa, terntasuk syarat

teknis dan adn'rinisirasi pengadaan, tata eara eval*asi. l"lasil evaluasi, penetapan calon penyediaan

barangljasa, sifatnya t*rbuka hagi pmerte pe*y*diaan barang/jasa {peserta peleiangan, pemitihan

tangsung, penunjukan largsung) yang berrninat, serta bagi Unit Pengadaax dan Tim Lelang yang tcrkaii

di Ferusahaan.

5. Adilffidak Diskrinrrinatif b*rarti menib*rikan perlai"uan yang saffia bagi semua calnn penyedia

harangljasa dan tidak n"rengarah untuk n:entlrerikan heuntungan kepada pinak trrt*ntu, dengan iara

aiau alasan apapuft.

$. Akuntabel berarti harus menc*pai sasararT dan d*pat diper{anggung.iawabkan sehingga r:enjauhkan

dari patensi penyalal"igun*an dan penyinrpanga* sesuai deriEar': prinsip-prinsip serta ketentuan yang

berlaku dalam pengadaan barang/jasa,

Fasai 3
K*biiakan Urnum

Kebijakan i..lmum daiam pengadaan barangljasa *daiah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pr*fesionalisme , kemandirian dan tanggung jawab Llnit F*ngadaan,Tim L*lanE, dan

Peiabai Fengadaan"

2. Mengutamakan penggunaan produksi dalam *egeri, rancang bangun, perekayasaan r:asional, serta

perii:asan kesempatan baEi Usaha Kmil dair li4enengah dan Kaperasi sepaniang kuaiitas, harga, *an

tujuan nya dapat diperlanggu ngjawabkan.

3. l;'iengutamakan sinergi antar BUMIT daniatau Anak Parusahaan, P*rusahaan Terafitia*i. Peri:sahaan

BUMN sepanjar':g harang/jasa t*rsebut merupakan hasil pradr.*ksi tst"JF,{N dar,'latau Anak Ferusahaan

sepan;ang kualitas, harga, dan lujuannya d*pal dipertanggut'igjawahkan.

4. Meningkatkan akuntabilitas, effektivitas darieffisiensi i.jnlt Pengaclaan barang/iasa.

5 Mempercepat proses pengambilan keputusan dalarn pelaksanaan penEadaan barangliasa bcrdasarkan

prinsip - orinsip iata kelola peru*ahaan yang haik.

PT Fi:apros Tbh Fage 4 cf ?3
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Pasal 4

Maksud dan Tujuan

' '.':.is;0 diberlakukannya Fedoman ini adalah untuk memperjelas tugas, tanggungjawab, hak dan

.i+,'er3rg00 dari organ pengadaan barang da*.!asa dan Penyedia barangliasa, dalam proses

pengadaan barangljasa bagi perusahaan.

2 Tujuan Pedoman ini adalah untuk nremperoleh barangljasa yang dibutuhkan daiarn jumiah yang cukup,

dengan kualitas dan harga yang dapat dip*rtanggung jawabkan. dalam waktu dan tempat tertsntu.

secala etektif dan eiesien, herdasarkan k*tenk*an yang beriaitu.

Pasal 5
Ruang Llngkup

Pedrr*an ini berlaku untuk semua pelaksanaan pengadaan barangljasa yang dilakukan oieh Perusahaan

yang pembiayaafinya seluruhnya i:ersumber dari AnEgeran Perusaha*n"

Pasal $
Etika Pengadaan

Fara Filiak Terkait dalanr pengadaan barang/jasa waiib rnematuhi etika p**gadaan bar*ngljasa, yaitu:

1. M*iaksanakan tugas sscara tertib, penuh ras* ianggung jawah, demi k*ian*aran dan ketepai*n

tercapainya tujuan p*ngadaar"r harang/jasa.

2. Bekerla secara pr*fesi*nal dengan menjunjung tinggi kejujui"an, ken:andirian dan menjaga inf*rmasi

yang b*rsifat rahasia.

3. Tidak salirTg n?mpen$*ruhr baik iangsr.rng ffia$pun tiriak langsung, yans n:engakii:atkan p*rsair:gan

yang tidak sehat, penurunan kualitas prose$ pengadaarr dan hasil pekeriaan.

4. Bertanggung iawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuaidengan kewenangannya.

5. Mencegah lerjadinya pertentangan kepenting*n fr***r# of lnfer+sli pihak-plhak yang t*rlii:at langsu*g

ffiaupun tidak langsung dalann proses pengedaar:.

S. Mencegah terjadinya keh**cran ker..ianga* da* k*rr,:gian P*rusahaan.

7. Ticiak menyalahgun*kan wewenans dan meiakukarr kegiaian bersama d*ngarr tu.luan untuk k*urrtxngan

piibadi, goiongan atau pihak iain yang secala langsung atau tidak langsung rnemgikan Perusahaan^

8. Tidaiq menerima, tidak menawarkan atau tidak ber.ianji akan memheri hadiah, irnbalan atau berupa apa

saja kepacla siapapr.ln yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan bara*g/iasa.

Fasa* I
Organ F*ngadaan Barang/jasa

Qrgar: oergadaan barang/iasa adalah sebagat herikut:

1. Direktur Utama

2. DireKur Ted<ait

I tr. DireksiNmor

I

_i
i

MUM 
i

il'i;lSK-iliFrCSi:017

3. Peiabat Penqadaan
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tr:rgadaan

- z1 z- renerma BaranglJasa

Fasal S

Tugas dan Tanggung Jawab

Direktur Utama

a. Menetapkan Pejabat Pengadaan.

b l,4enetapkan Tim Lelang

c. Menetapkan Unit Penerima BarangLiasa.

d. Meneiapkan Paniiia F*n*rima SaranglJasn.

e. t4enetapkan Pemenang atas L*lang T*rbuka.

f. Menetapkan pemeilang P*nunlukan l-angsung dengan nitaidi atas Rp1*,il00.0**.00CI,S* {s*puiuh
milyar rupiah).

g. Menandatangani SpMK da* K*ntraks*s*ai halas kewenansanya.

Bireksiterkait
a. lo{e*etapkan Femenang atas Lelang $si*ktif,
b. Mer:ctapkan Pem*nang Fernitrihan Langsung drngan niiai di atas Rp. 1*0,fiOCI,fi0CI,- {seraius jut*

ruplah) sampai denga* Rp. 5.000.00*.00S,- ilima milyar rupiah).

c. Meneiapkan Pemenang P*nunjukan l-angsung denga* *ilaidi atas Rp, 5.Silfi.$Ofi.SSfi,- ilima ntilyar

rupiah) sampai dengan Rp, 1 0,0S0.fi0$,*Sfi,- isepi;luh miiyar rupiah).

d. Menandatangani SFK dan SPMK sesuai dengan hatas kewenangannya.

Pejabat Pengadaan
a. Bertanggungjawab aias tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Depai"ten"len Pengariaan.

b. Menetapkan Pemenang Fenriiihan Lang*unE dengan nilai :

- Manager Pengadaan sampaidengar"r Rp 1CI*.*Ofi"il00,- {seratrls iuta rupiah}.

- Asisten Ma*ager Fengadaan sampai d*ngan Rp 25,**0.00CI,- {dua puluh lima;uta n:piah}"

c, Menetapkan penyedia barangljasa untr:k pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan sebagai

trerikut :

- Manager Pengadaan sampai dengan Rp 1i)0.00*.00fi,- iseratus juta rupiah).

- Asisten Manager Pengadaan sampai dengan ftp ?5.000.il0$,- idua puiuh lima juta rupiah),

d. fuklretapkan penyedia barangljasa r;ntuk penunjukan langsung deng*n *ilai sampaidengan s*bagai

berikut:
- Manager Fengadaan sampai de*ga* ftp 1**.ilfiil"S*0,- (seraius juia rupiahi'

- Asisten Manager Pengadaan narilpai dengan Rp 25.000.000,- {riua puluh lima juta rupiahJ.

Itajib mengikuti pelatihan pengadaan i:arang dan 1xsa.

Wajib r"n*riandatangani Pakta lntegritas {J*ff*r *f underfakirg} secara bei.ka}a {1xl tahun) untuk

pe*gadaan barang/jasa"

g. l*t*netapkan m*t*de pen gad aa_1Q,qlang{asa

1,

,
L.

J.

6

f.
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- ','9':'a:{an peinenang aias Pemilihan LarrEsl"*.tg.

'.':-: - =: 
ia"cangan Kontrak

',':-:l-:' rr,an surat penunlukan pengada*n barcngfjasa.
. ','" alJrKan pelaksarraan p*ngadaan barar:gljase kepada Direksi $ecara berkala.

i,ierangani. memeriksa dan menyan"lpaikan keputusan sanggahan.

4, DepartemenPengadaan
: Tlneq'

1) l,/enyusun r*r,c&*a kerja pengadaan h*rdasarkan R**cana Ke4a dari Anggaran Ferusahaan

tahun ber.]aian.

2i Memanitor dan ntenyusun daftar harga hara*g/jasa sscara berkala, sekurang-kurangnya dua

kali dalam setahun,

3) Menyimpan serTrua d*kumen pengar!aan.

4) M*rnhual rekam jejak {kack recor$ pcnyedia barangl}asa,

5) Manyiapkan draft SPKJKcntrak Standar btrsama unit Legai.

fi) Menyiapkan SPMK hersama Unit L*gat un{uh dilandatangani *leh Pejabat Pengadaanl*ireksi

TerkaiUDiru? s*suai batas kewenailsafi rr:*nandaiangani itontrak.

7i Mernherikan ternbusan SPlSPKlKontrak ke Fanitia Penerima SaranglJasa,

S] Wajib mengikuti peiatihan pengadaan bara*g dan jasa.

b. Ta*ggungjawab;
1) Melaksanakan pengadaari barang/jasa d**gan cara pemhelianlpeng*daan langsung, pemilihan

atau seleksi langsung darr penunjuka* langsung.

21 Dalanr hal p*ngada*n dengan cara pernilihen langs*ng atau selcksilangsLrng:

a) Men'ieriksa spesifikasi baran g{asa yang akan d iaqJakan.

blMeiakukan pemilihan rekanan.

c) Menyiapkan d*kurnen pengadaan.

5. Tim Lelang
a. Keanggotaan Panitia Lelang ditetapkan sleh Direktur {*itama berjurniah g*njil sekr.rrang-k*rangnya 3

{tiga} crang, yanE terdiri dari Ketua rnrrangkxp Anggota, Sekreta*s n:erangkap Anggota dan

Anggota. Keanggotaan panita lelang minimal 1 i*atu) orang berasal dari Departemen Fengadaan

dan minimai 1 {satu} orang berasal dari *nit l*gai {sebagai verlfikator persyaratan administratil

(berhubungan legalitas dakumen). User b'.rkan bagian dad tim lelang namun sebagai eounlerpad

daritinr lelang isep*rti mernberikan penjeiasa* teknis kepada peserta lelang].

Keangg*taan Panitia L*iang edalah 1 isatu) tafiurr at*u per pr*yek dan dapai ciianEk*t kembali ,

Walib mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa.

r Lrud! .

1) Melakukan proses pengadaan harangljasa dengan cara peieianga*.

2) Menyiapkan d*kr.rn'len pengadaan,

3) Membuat iapcr** rr*sos dan hasif pei*langan kc Direksi Terkaitl Dia*t.

4) L,{enyerahkan dokuncntasidan arsip d*kum** ieiang kepada Deparien'l*n Pengadaai:.

u.
a

Ju.

PT Phapr*s ?L'k Page 7 af ?3
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P E NGADAAN BARANGIJASA S=GARA UfoIUM

6. Bagian Penerirna BaranglJasa
a. Bagian Penerima BaranglJasa diteiapkan sleh Direktur Utama yang terdirl dari unit terkait dan

diketahui minimal seiingkat Asis{en Manager.

b. Dalam hal pemeriksaan b*rangljasa mern*rlukan ksahiian teknis khusus, dapat meminta bantuan

timlten4a ahli untuk membantu pelaksaan tugas B*gian Penerima Barangl Jasa"

c. Dalam hal pengadaan jasa konsultansi, p*meriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi

dengan Pengguna Jasa Kansultansi yang bersangkutan"

d. Dalim rangka mendukung tugas bagian pe**rima barangljasa, bagian menerima salinan

KontraidSPK$P dari Tim LelanglUnit Peng*daan"

e. Bagian Penerima l-lasilFengadaar: :

1) Struktural jabatan rninimal Asisten Manager.

2) Memiliki intsgritas, disiplin, dan tanggungjaurab dalam rnelaksanakan tugas.

3) Mer*ahami isi K*ntraklSPlSPK.
4) Wajib menaxdatangani Pakta lntegritas {f*fferof underfakrng} sscara berkala {1xJ tahun} untuk

pengadaan harang/jasa.

5) Bukan herasal dari Bagian Akuniansi dan Keua*gan,

f. Tugas Bagian Penerima Hasil Pengadaan :

1) Mel*kt"lkan pemeriksaan hasil pengadaan barangljasa sesuai dengan Konkal#SPISPK {hasil uji,

drl}.

?1 Mambuat dan menandatanga*i Berita Acara Penerimaan *aranglJasa dan didistribusikan

kepada Departemen Pengadaan.

3) Melakukan r*cnitoring pengadaan barang dan jasa.

4) Bagien Penerima tsaranglJasa rnenyinpkan Berita Acara $erah Terima EaranglJas*.

PT Phapros Tbk Page I *f23
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PENGADMN BAMNGIJASA SECARA UMUM ilt
BAB II

KETENTUAN FELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal $
Fersyaratan Pengadaan

Sei;ap permohonan pelaksanaa* pengadaan barangijasa yang diajukan ol*h Pengguna harus r*en'i*t'iuhi

saiah satu syarat berikut:
1. Tercanium dalam RKAF pada tahr.rn anggeran h*{aian, atau

2. Barangrjasa tei'sebut diperlukan untuk kepentingan kelancaian f+sgiatan P*rusahaan.

Fasal t0
Penga.iuan dan Fersetujuan

S*tiap pengajuan pengadaan barangijasa harus melan:pirkan penjelasan aiau uraiarr teknis.

F*ngadaa* dapai dilaksanakan s*telah rn*ndapal persetujua* Surat Keputusan Diektur tentanq

Kewenangan Dalam Mer"nberikan Persetujuan Terhadap Pengcluaranl Penerimaan Kas dan Bank,

PengaCaan Barang dan Jasa dan Biaya P;'snl*si.

Fasat tr1

Kualifikasi Fenyedia SaranglJasa

Unt*k mengetahui kemampuan dasar dari Fe*yedia barangljasa dapat diiakukan elengan icualifikasi

calon penyedia, kuaiifrkasidilak*kan dengan *ara prakualfikasi aiau pascrkualifikasi.

Prinsipprinsip umum kualifikasi :

a. P*rsyaratan kr"r*tifikasi harus mer*pakari persyaratan yang dibutuhkan untuk pel*k$anaan

pengadaan yang *renciptakan persainga* y*ng sshat secaia luas.

b. Dalam prcses kualifikasi, Departcmen PengadaanfTim L*lang tidak b*leh meiarang, mengharnbal

dan membatasi keikuts*rtaan calan pes*ita,

c. Fenyedia barangljasa wajib menandatanEani surat pernyataan di atas meterai hahwa $effiua

iniornnasi yang disarnpaikan adalah ben*r dan apabila ditemukan ketidaksesuaian atas inf*rmas!

yang disamparkan, akan dikenakan sanksi hlarklisf dan tidak dapat diundang kemhaii sebagai

penyedia"

Pasat 1?

Harga F*rkiraan $*ndiri

1. HPS disusun aleh Unit yang ditunjuk ctreh Sireksi, unluk pengadaan d*ngan nilai di ai*s

Rp. 100.00S.000,- {seratus juta rupiah},

?. Usulan HPS dari U*it yang ditunjuk eleh Direksi. diverifikasi dan diietapkan aich ilireksi Terkait.

FT Phaprcs T}:k Page I of?3
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HPS yang sldah diverifikasi oleh Direksi Terkait dilampirkan dalarn usulan pengajuan pengadaan
bararq{ma.
Perubahan HPS dapat dilakukan sebelum batas akhir pemasukan penavyaran.

HPS digunakan sebagaialat untuk menilaikewajaran penawaran termasuk rinciannya,

Fasal t3
Metcde Pelaksanaan F*ngadaan BaranglJasa

Pengadaan barangljasa dilaksanakan d*ngan care sebagai berilsut :

1. Pembeiian Langs*ng atau Pengadaan Langsur:g.

?. Pemilihan Langsung.
3. Seleksi Langsung.
4. Peleiangan Selektif atau Peieiangan Terbalas.
5 Peleiangan Terbuka.

fi. SeleksiTerhuka.
7. P**unlukan Langsung.
8. Swakelola.

3. Repeat *rder,

Pasal {4
Batasan I'lilai Fengadaan BaranglJa*a tainnya, *iasa Kcnstnrksi

dan.Sasa Kansultasi

Batasan l,lilai pengadaan berdasarkan nilaiyang dip*r*l*h rJ*ri perhitungan Harga Perkiraan Sendiri iHP$i:i. Sampai dengan Rp 1il*,*SS.00S,- iserail.rs juta rupiah) dilakukan Fembelian Langsung/Pengad*an
Langsung.

2 *i atas Rp.5*.COt,S**,- {lima pirluh ji:ta rupiahi sld fip5.S*CI.fr*0.*t* {lima n:i}yar r'*piatr} dilakr:kan
Pemilihan Langsung. Baiasan niiai dil:agi Lr*rdasarka* *torisasinya.

3. Di atas Rp.5.000.S0C.0i10,- {iima miiyar rupi*h} siC Rp.1*.0il0.0CrS.il00 (sepuluh milyar rupiah} rjilakukan
Pelelangan Selektifl Terbatas.

4. ili atas Rp.10.fi00.00S.**il- iseruluh milyar rupiahl dilakukan Felelangan Y*rbuka.

1.

Pasai 1$

Pengadaan Langsu*glF*mbelian Lang*ung

Pe*gadaan Langsungl'PerrTbeiian iangs*ng dilaksar:akan dengan menrilih satu Penyedia
baranglpekerjaa* kcnstruksiliasa lainnya yang terdap*tr di pasaran t'*rdasarkan harga yang uiltui'fi.
Syarat-syarat Fengadaan LangsxngiFenrbelia* t-angsunE:

ft. Merupakan kebuhihancp*rasional.

L

FT Phapros Tbk Page 1fi of23
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h" Teknologi sederlrana.

c. Risiko kecil.

d. Dilaksanakan ofeh Penyedia BaranglJasa Usai:a orang perseorangan danlaiau Badan Usaha K0+il

serta Koperasi kecuali uniuk paket pekerjaax yafig menttrllut kompetensiteknis yang tidak dap*t

dipenuhioleh Usaha Mikro, Usaha Kecildan Koperasi.

3. Femiiihan Penyedia BarangdPekerjaan KonstruksilJa*a Lainnya d*ngan metsde Pembelian Langsung

dilakukan sebagai berikut :

a. Pembelianlpmbayaran langsung k*pada Fenyedia unt*k Pengadaan BaranglJasa Lainnya yang

menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, s*rta Pengadaan Pekeriaan K*nstruksi yang

r*enggunakan kuitansi.

b. Pemintaan Fnawam* yang disertai d*nga* klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada

Penyedia untuk Pembelian Langsufig yailS nrenggunakan SPK/K*ntrak.

4. Pemilihan Penyedia Jasa Kons*ltansi dengan metcde Pengadaan Langsung dilakukan dengan

pmintaan renalyaran yang diikuti dengan ktarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada caicn

Penyedia.

Fasatr 1S

Pemilihan Langsungl $eleksi Langsung

Pemiliha* la*gsung atau seleksi langsung, yatu pengadaan barangi peke$aan konstruksi{asa lainnya atau jasa

konsuftan yang ditawarkan kepada pe*yedia harang atau jasa brbatas sekurang kurangnya 2 (dua) penawaran.

Fasal {7
Pelelangan Terbuk# $elekti Terbuka

1. Felelangan Terluk* atau Seleksi Terbuka dilaksa*akan dengan rnengumufl'lkan secara luas melalui

media tTtassa, papan pengilmurfian dan website p*rusahaan guna m*mheri kesempatan kepada

Penyedia Baranglpekerjaan konstruksifiasa tainnya dan jasa konsultansi yang rnemenuhi kualifrkasi

u*tuk mengikuti pelelangan.

2. Jumlah pefiawar yang sah sekura*g-kurafigfiya diikuti oleh 2 {dua) ps*awar yang sah.

3. Pelelangan Terbuk#$eleksl Terbuka dapat dilakuka* kfarifikasi teknis"

Pasal 18

Penuniuka* Lang*ung

1. Penunjukan langsung yaitu pengadaan barangJjasa ya:'rg dilakukan s*cara langsung dengan m*nunjuk

satu penyedia barangljasa.

2. Penunjukan langsung harus mernenuhiminimalsalah satu dari persyaratan:

fi. Barang{asa yang bersifat khusus, yaitu:

1) Barang{asa benifat **owfedge ifff**sfre.
2) Berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan p*m*rintah.

3i Pekerlaan kqnsiruksi bangunan yailS ill*rupakan satu kesatuan

FT Fhapros'lirk Page 11 CIf ?3
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! =a:az.t.a'lEaii sewa g*dunglkantCIr.

: 3;r:riE,,lasa yang din..liliki oleh pemegang hak aias kekayaan intelektual iHAKi) ai*u yang

::e-rirki jaminan {wananty} dari *ngi*al Fryutpment A,fanufaef*re.

: Sanan farmasi.-, Barang bekas pakai iirart'e - ini
c; .Jasa asuransi
(eadaan tertentu. yaitu :

1) Pekerjaan yang iidak dapat ditunda {kcnCisi darurat}.

2i Fenyedia hanya sat*.
3i Jika pemilihan langsung/seleksi langsu*glp*i*langan ierbatas/pelelangarr terbukals*leksi

terbuka sudah 2 {dua} kali gagal.

4.) Earangljasa dimiiikioleh agen tunggal.

5) Penanganar* darurai unt*k keaman*ri, keselamatan karyawan dan aset strategis perusah*an.

S) Barang/jasa sepanjang ada kaitannya d*r"igan p*kerjaan seb*i*mrrya.
7) Sarangljasa yang b*rsifat penger"nhangan usaha baru atas psnusasan Pem*rintah dalarn hal

ini Fernegang Saharn.

8) Repeat Order.

S) Penanganan darural akibat bencana.

i0i Pekerjaan lanjutan yang tidak dapai dipecah dari sebelumnya.

11] ;asa Periga*ara {adv*kat}, kansuit*n hukur il'lttaris}.
Penyedia barangljasa adalah BUMN, anak p*r**ahaan, anak perusahaan BUL'If'd lain, anak

perusahaan patur,gan aiau perusahaa* afiliasi, sepanjang hatga da* kualitas dapal

dipertanggungjawabkan dengan mempri*ritaskan anak perusahaan aiau p*r'*sahaan terafiliasi.

Pcngadaan yang sifatrrya khususl$ubsta*siai, s*perti :

- Tanah dan Bnngunan.

- Ksnsultan keuangan dan manajerfisn, denga* niiai nraksirnal Rp 100.ilfiil.00S,- {seratus juta

rupiah).
- Jasa penllai publik d*n atestasi, ei*ngan *ilai maksin:al Rp 1Sil.**il,000,- {seratus juta

rupiah).
, Tenaga ahli tertentu,
- Ksnsulia* hukum, notaris, dan advskat.

1. Swakelola dilaksanakan deng*n persetujuan Sir*ksi atas suatu pekerjaan yang memenuhi kriteria

sebagaiberikut:
a. Pekedaan yang foertujuan untuk meningkatkan dan rnemanfaatkan keraampuan tsknis sumber daya

manusia dan sesuai dengan fungsi dan tugas p*knk Pengguna.

J

Pasal t9
$wak*lala

FT Phapros Thk Fage i.2 *f 23
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J

: ?....'.aa: yang operasidan pen:*liharaffil$yfi memer"lukan partisipasi rnasyar*kat setempat.

: .:r3'aan tersebut diiihat dari segi besaran, sifai, lckasi alau pembiayaailnya tidak dimi*ati oleh
i=n.ta;.ic

r,.Jvuru.

: Pekelaan yang seeera rincildetail tidak dapat dihitirnglditentukan terlebih dahulu, sehi*gg* apabila

di!axsanakan oieh Fe*y*dia akan r:renanggi:ng risikn yang besar

e. Penyelenggaraan dikiat, ki:rslrs, penaiaran, s*minar, lokakarya, atau penyuiuhan. flveni kepaniliaan

yang diselenggarakan rleh perusahaan.

f. Pekrrjaan untuk pr*yek p*nontehan ateu p#*l prujecl yang bersifat khusus untuk penger*bar:gan

teknoiogi/metode kerja yang beium tiap*i tlilaksartakan oteh Penyedia.

S. Pekerjaan khusus yang bersif*t pernrosesan data, p#rurftilsan kebijakan, pcnEujia* di laboratorii.rm,

pengembangan sistern iertentu dan pen*litiarr *ieh p*rgurilan tinggi atau l*rnbaga ilmiah.

h. Pekerlaan yar:g b*rsifat rahasia bagi Ferusahaan.

?. Sv'rakeiola dilaksanakaft *leh Tir* Swakelcla.

Pasal 2*
Fengadaan lJasa Yang Tidak Ada Anggarannya

Pengadaan barangliasa yang tidak ada anggara{'rfrya diiakukan sesuai kebiiakan yang telah dit*tapkan

dengan Surat K*putusan Sireksi.

Pasal 3t
Pengadaa n Barang/.lasa Ta hun ".larnak im u lti"years)

i. Ur:luk pekerjaan yang m*miliki jangk* waktu isbih dari 1 {satu} tahun atau tahur: jamak {muiil-yearsi,
rcaka Perusahaan dapat rr:*lakukan pengadaa* bar*nglj*sa 1 (satu) kali untuk jangka waktu iehih dati

1 isatu] tahun kalendar yar:g dis*suaik*n elcngan kebutr.rhan sp*sifik etrari Ferusahaan, sepanjanE

kuaiiias, harga, dan tujuannya dapat dipertangg*ngjawabkan.

2. Dalam hal pengailaan barangljasa tahu* jamak imuJfi-yearq, Dir*ksi Terkait dapat men*iapka*
penyesuaian harga tertenkr ipric* ad7'usf*;e*t] haik untuk kenarkan ffiaupun peilurunan yafiS

disesuaikan dengan kondisi pasar dan besf pracfi** saat rtu setelah melalui audit oleh pihak yang

berkampeten.

Pas*l t2
Feng* lan gan Pengadaan HaranglJasa {repeat order}

P*ngulangan pengada*n harangljasa frepeal *rd*rJ bsrda*arkan hasii pengadaan s*belurnnya dapat

dilaksar:akan dengar: persy*raian:

1. Ti*ak ada perubahan spesifikasi barang/jasa.

:. Harga saiuan sama atau lebih rendah

3. frepeal crderdapat dilaksanakan dalam jangka waktu t {satuitahun.

PT Rajalvali i{usantara ind*nesia Page !.3 r:f ?5
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PT. PHAPROS TBK
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PENGADMN BARANG/JASA SECARA UMUM 
]

4. Repeai Order hanya dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang{asa yang bersifat rutin,

Pasal 23

Pekerj**n Tambah Kurang

Pekujaan tambah kurang dapat dilakukan sepaniang;

1. Jangka waktu kontr*k masih berlaku.

2. Spesifikasi barang/jasa tambahan tidak beruhah, atau apabila terdapat tarnbahan barangljasa de*gan

spesifikasibaru harus merupakan kelengkaprn dar! paket barang{asa yang diadakan.

3. Nilaipekeriaan tambah kurang tidak melebihi 15% darinilai kontrak awal.

Pasal 24

Pery*mpaian Dokurnen Penawaran

1. Fenydia barang{asa m*masukkan Dokumerr Pe*awaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan

sebagaimana ditetapkan dalam Dakumen Fengadaan.

?." Dckumen Penawaran yang disampaikan melarnpaui batas akhir pemasukan peilawa!"an tidak dapat

d iterima oleli Tim LelanglSeparternen Pengadaan.
g. Penyedia BaranglJ*sa dapat me*gubah, menambah danlatau mengganti Dokumen Penawaran

seb*l*m hatas akhir pernasukan peilawaran.

Fasal 25

F*mberian Penj*lasan iAanwijzinE)

1. Untuk nremperjelas ilokur"r'ren Pengadaari SaranglJasa, Tini

mengadakan p*rnh*rian pcnjelasan.

2. Tim L*lang/*epartcme* P*ngadaan dapat m*mh*rikan penieiasan

LelangiD*parterrten Pengadaan

lanjutan dengan cara rnelakukan

pcnrnjauan lapangan^

3. Pemberian penjelasan harus dituangkan clalarn fi*rita Acara Pemberian P*njeiasan yarig ditandaiar':gani

oleh Tin': LelanglDenarter*en Pengadaan dan semua ssmua peserta yang hadir.

4, Tim LeianglDeparten:en Pengadaan membe*kan saiinan $erita Acara Pemberian Penj*iasan rlan

Adendum Dokumen Fengadaan kepada seluruh p*s*{a, baik yang n':enghadiri atau tidak menghadirt

pernberian penjeiasan.

5. Apabiia tidak ada p*serta yang hadir atau yang ber*edia menandatang*ni Berita Acara Pen:berian

P*njelasan, maka 8*rita Acara Pennb*ria* Fenjel*sa* eukup drtar:datar:gani *leh Tim L*l*ngl
D*partemen Fengadaan yang hadir da* Berita Acara tersebut sah.

S" (etidakhadiran pes**a pada saat per'nberian penjelasan tidak dapat dijadikan ciasar uni*k

menCIlakirneng gugurkan psnff waran.

PT Phapros Tbk Pag* 14 *t ?i3
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i

PENGADMN BARANG/JASA S=:YYA 
i

Pasai 16

Evaluasi Panawaran Fengadaan BaranglJasa kon*truksi

','a.lae Evai,lasi Penawaran

i,ai,:asi ,Denawaran oleh ileparter::en Pe*gadaan atau Tinr Leiang dapatdilaksanakan dengan salah

Sil"i tolodo berikut ini:

a l/etode Gugur.
3 f,,iletode ini dapat clilakukan untuk ha*:pir scluruh pengadaanljasa kansfruks!/jasa lainnya sefia

digunakan datrarn mer:iiai komponen lelqnis dari penawaran. Metode I'lila! Evaluasi d*ngan metcde

nilai digunakan unluk p*r"rgadaan kornpieks dengan prioritas bobcl perhitungan yang menekankan

keunggulan teki:is.
Metode Nilai digunakan dengan per:dekatan kuantiiatif yaitu d*ngan rnemberikan nilaila*gka

penbobotan lerhadap unsur-urisilr yang dinilai. sssuai dengan kriteria yang ditetapkan daiani

dokumen pengadaan.

c. [valuasi sistem peni]aian bieya sslama Limur ekr;ntmis digunakan untuk pengadaan

b*ranglpekerjaan krnstrr-rksiljasa lainnya yafiS rnslxperhitungkan faktor-faktor umur ekontmis,

harga, biaya operasi*riai. biaya p*meiihara*rr, dan janEka waktu *perasiterientu.
Batas atas penawarsn adalah senilai 15?l, diat*s l'{PS.

Fassl 3F

Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Ksnsultansi dan Jasa Lainnya

M*i*de evaluasi pefialvaran dalanr pengadaan jase k*nsuitansi dan jasa l*innya dapat menggunakan"

a. Metode evaluasi berdasarka* kualitas.

b. Metod* evaluasi b*rdasarkar: kualitas digunakan untuk pekerjaan yan$.

1) Mengutamaka* kualitas sebagai lakl*r yang ryenentultan.

3i t-ir':gkup pek*rjaan su{it ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja {KAK} I T*r;n *f ffefersnce

{TORp Us*r fr sgulnne nl Spe*if*af,'on {r'.J ft , i.
c. fu{etode evaluasi bsrdasarkan kualllas *ar.r hiaya.

1i Lir:gkup, oulput, waktu penuga$an dan hal-hai lain dapai diperk;rakan dengan baik dalan;t

KAK;dani*t*u;
2) Besarnya biaya dapat ditentukan der:gan mudah, jeias dan tepat

d, l,{etode evaluasi berdasarkan biaya terendah.

Meicde evak:asi berdasarkan biaya ter*ndah digunakan untuk p*k*rjaan yang b*rsi{at

sederhana dan st*ndar.

Fasal 2S

Evaluasi Pernwaran

1. Dalan: melaiiukan evaluasi penewaran, Tim t*tanglilep*rtem*n Pengadaan harus berpcdcrntail pada

tata caralkriteria yarg diietapkan dalam ilakume* PenEadaan"

FT Phapras Tbk Page L5 cf23

4
!.



rrf'f'r
L,f',af

rrf'rr"trr
rlrr
rlr
rl
i:r
7
i:r
L,
L",r
L'-:w

Lampiran ,- *l
Phapris
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PENGADMN BARAHG DAN JASA
I SK. Direksi Ncmor 017/SK-DIR/CS12017 I

PT. PHAPROS TBK
Tangg:i :01 Agust*s 2*17

PENGADMI-I BARANGIJA$A SECARA UMUM 
i

z. Dalam eyaluasi penawaran, Tim l*lang/Departe{nen Pengadaan dan Penyedia BaranglJasa dilarang

nrelakukan tindakan posf btddtng

Pasal 2$

Sanggahan

Untuk menjamin adanya tra*sparansi dan perlakua* yang

Pengadaan Sarangliasa dengan cara leiang. n:aka pihak
sama {equa! treatm*nff dalan"r sellap

yang kaiah pada s*at Pengilffluffian

J.

7.

penienang berlT ak untuk n:*n gaju kan sar: ggaharr.

banggani* sebagairnana dimatcsud pada ayat {'tri hanya yang berkailan dengan kesesuaian

pelaksanaan pel*langen dengan pros*dur atau tata *ara peielangan.

banggahar-r dapat dit*rima apiuila diajukan dalanr w*kiu selambat-lambatnya 4 {empat) hari ke ria sejak

diumumkannya peffiefi ang.
pihak yang menyanggah wajib me*yetar:kafi *a*il jaminan sangEahan sebesar maksimum nilaijami*an

psilawaran i&fd SonS dan meiampirkan pernbuktien sarrggahan'

ilejabat pengadaan rialam merianganidan niernenksa sanggahan dapal rnelih*tkan pihak lain,

pejabat pengadaan m*"ryarnpaikan kepufusan alas sanggahan tersebut seiambat-lambatnya

14 iempat bells) hari kalendar dari tanggal diterin:ar:ya p*ngajuan sanggahan'

Apabilj sanggahaa b*nar rnaka lelang dinyatakan batal dan diaeiakan pclelangan ulang. ijang jaminan

sanggahan dikembalikan kepada per:yangg*h'

L Apalila sanggahannya h&ukti tidak benar mak* uang jaminan sanggahan akan menj*di hak

Perusahaan.
Kepuiusan Pejabat Pengadaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (S) berslfat {inat,

P*sal 3*
Jamina* dan Saransi

penyedia BaranglJasa menyerahkan Jaminan kepada P*ngguna BaranglJasa untuk rn*menuhi

kewaliban sebagiimana dipersyaratkan dalam Dokumen PengadaanlKontrak Pengadaan BaranglJasa.

Jami*an atas Pe*gadean Sarang/Jasa ierdiri *tas:

a. Jaminan Penawaran.

b. Jaminan Pelaksanaan,

c. Jaminan Pemeliharaan, dan

d. Jaminan Sanggal'ian"

Jaminan atas Fengadaan Barang/..Iasa sebagainnana dimaksud pada ayat {2} harus dapat dicairkan

tanpa syarat lunc*idrti*n*g sebeiar nitaijami*an dalam waktu pating larnbat 14 {ernpat belas} hari keda,

setelah'surat pernyataan wanprestasi dari P*rusahaan diterima oleh P*nerbit Jaminan.

Tim LelangiDepari*men pengadaan melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang

dii*nma.
5. Jamir.:an dari Bank Unium, Ferusahaan Per':]an:ir:an *tau Ferusahaan Asuransi dapat digunakan untuk

sen"lua jenis jaminan.

(
n

,4
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PENGADAAN BARAF,IG DA!.t JASA

PT. PHAPROS TBK :01 Agustus 2St7

6. perusahasr penjamina* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang

rnerniliki izin dari Menteri Keuangan.

T. perusdraaan Asuransi pen*rbif Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan

Asuransi Umum yang memiliki lzin untuk men"luil prcduk jarninan (sure$sfirp) sebagaimana diietapkan

oleh MetteriKeuangan.

Tanggai

P E NGADAAN BARANG/JASA SECARA USIUM
I

Fasal 31

Jar*inan

Jaminan penawarai: {&c 8*n$ dari Peserla L*lang besarnya 1 ?a s.d 3 % dartnilaipenawara*'
jaminan Uang Mr.lka i,4dlranr* Paym*nf Sondi seb*sar uang muka yang diha'yarkar": oieh Perusahaart

kepada Pelaksana.

J an-rinan Felaksarraan iP*forn*n*e Eondi min irnal sei:cs *r Stio d ari n ilai kontrak.

Jasa k*nsultan tidak *iperlukan Jamina* P*laksanaan.

Jaminan Fenreliharaan aiau Reten*i arjaiah niiai p*rnLrayfiren i,a*g ditahan tleh P*rusahaan *ntuk

waktu tertentu yang diatur daiam K*ntrak ses*ai j*r:is pek*r.jaanfiya *:inifial sebesar 5?i dari nitai

ko*trak.

*. Jaminan psnarsaran diberlakukan untuk Fengadaan BaranglPekerjaan KonstruksilJasa !*ainnya

dileksanakan dengan *ara pelelangan.

T. Jariiinan pelaksanaari diberikan cleh Penyectia S*ranglJasa i{onstruksilJasa Lainnya untr"rk Kc*trak

bernilai diatas Rp 1S*.fi*S.00fi,- {seratus juia rupiahi i?*0.SS0.00*,- {dua ratus juta rupiah},

S. fiaransi adalah iamini+;r yang diberikan aieh F*laksana pengadaan Sarang terhadap kq.*alitas da* n:xtu

fiarang dalam nrasa iertentu.
g ,sertifiliat Garansi dit*rbitkan cleh Frodusen atau pihak yang ditunjuk $8**ra sah *leh Pradusen.

FT Phapr*s Tbk Fage 1"7 *f 23
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Pasal 32

Perikata*fKcntrak

Setiap pelaksanaan pengadaan, dilakukan melalui sistem QA* sehinggff akan ffiuncul Purcfrase Req*es{

{PRi dan Purchasa Order {PO} kecuali pengadaar: barang urfiurn dir:yatakan khusus. Pelafusanaan

pengadaan dibuatkan tanda bukti perikatan yang dapat berbentuls sebagai berikut :

1. Tanda Bukti Pembelian, untuk pengadaan/pembefian langsung dengan nilai s.d Rp.5.000.000,- {lima
juta rupiah).
Kuitansi unluk nilai di atas Rp.5.**fi.000,- {iir"rra iuia rupiah} s.d Rp.'l*.*00.{}#il,- {s*puluh juta rupiah}.

Surat Pesanan {F*rc&ase *r#e$.
Digunakan untuk penEadaan b*rang yang jenis proses pengadaannya sederhana, dan tidak

mernerlukan pengaturan s*nksi.
4. Surat Perintah Kerja {SPK};

Digr:nakan untuk mefengkapl Surat PesananlP$ pngadaan barang dan jasa yang .lenis d*n
pengaturannya sederhana, dengan niiai di atas Rp.50.CI00.000,- {lima puluh jute rupiah} sd.

Rp.1fiS.fiS0.00CI,- {seratus juta rupiah}. seria risikonya sedang.
5. $urat Perjanjian.

*igunakan uniuk untuk rnelengkapi $urat Pesananl FO pengadaan bararigljasa yang me{nerlukan
p+r':gaiuran yang rlnci, dengan nilai di ata* Rp.1*S.000.S0S,- iseratus jut* rupi*hi dan *tau risikonya

ti*ggi.

Pasatr 33

Kewenangan Penandata*Sfifi an PerikatanlK*ntrak

Dasar penetapan kewenangan penandatansanan perika{an adalah nilai pengadaan barangljasa dengan

ketentuan s*bagai berikut:
l. Pe*andatanganaft perikatan untuk nilai pengadaan barangijasa dibawah Rp" 1fi0.00S.0S0,- {*eratus juta

rupiah) dilakukan *leh Pejabat Pengadaan
2. Penandatanganan p*rikatan untuk niiai pengadaan barangljasa Rp. 1S0.S00.Sfi0,- (senatus juta rupiah)

sampai dengan Rp. 1S,000.0fi0.CI00,- {sepu}uh rniiyar rupiahi dilakukan Direksi terkait.

3. Penandatanganail perikatan untuk nilai pe*Eadaan di atas Rp. 10.0il0.00fi.*0*,- {sepuluh milyar rupiah}

dilakukar oleh Direktur Utama.

Pasal 34
KonBak

1. Para pihak menandat*ngani Kar':trak setelah Fenyedia BaranglJasa menyerahkan Jaminan

Felaksanaan paling larnhat 14 {empat bel*s} hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat penunjukkan

p*nyedia barang dan jasa

PT Phapros Thk Page 18 *f23
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lerrapris PENGADAAiI BARANS DAN JASA

i ang*a{ 01 Agusius 2{}i7

-ee a'- a pfoses penyusuita* kor:trak, peny*dia dapat cielaksanakan r*kerjaan herdasarkan s*rat

:errtal'. r,ulai Kerja tSPfdi{i yang diierhitkar: p*iusahaa*.

Str'JK crs,apkan oleh Pengguna dan Legal, ditandatangani Pejahat yang Benivenang sebagairnana ya*g

:er:anii.ri'r-i di dalam iampira* 2.

=liai yang ber',venang msnandatangani i{*ntrak Ptngad*an Sarangliasa atas nama P*nyedia

aaralgi;as-a adatah nireiqsi yang rlis*butkan n*manya daiarn Akta PenclirianlAnggaran Dasar Penyedia

3aranglJasa, yang telah didaftarkan sesuaider:gan perat*ran perundang+rndangan'

plhak lain yang nutan Direksi atau yang nfin:ailya tid*k dis*butkan dalam Akt* Pendiri*niAnggaran

Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat {4}, de*at meriandatangani K*nirak Pengadaan BarangL}asa,

sepanjang pihak tcrsehu{ adaiah penguruslkaryffwan perusahaan yang bertugas sebagai p*jabat

pengadaan.

,tpa-nita dipandang per[* karena alasarr teknit, bsrsan"la Fenyedia Barangfuasa dapat melakukan

perubahan pada Ko*trak yang meltputi:

a. rnenambah atau mengurangivtlume pekerjaan yang tercantum dalam

b, menarnbah danlatau r"*engurangi ienis p*herjaan;

c. *"lengubah spesifikasiteknis pckerjaan s*suaid*ngan k*hutuhan lapangan, atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

F*rr.:behan Ksnkak sebagairnana dimaksud pada ay*t {S} berlaku untuk pek*r1aar yafig menggunakan

K*ntrak Harga Satuar: atau bagian pekeriaan yanE ffienggunakan harga satuan dari K*ntrak Gabu*gan

LunTp Sum dan Harga $atuan.
pekerjaan tambah sebagairnana dimaksud pada *yai {fi} dilaks*nakan derrgan ketentuan: iidak

*':siebihi 15% {linra b*iaJperseratusi dari irarga yang tcrcantum da}am pcrjaniianlKontrak aw*l; d*n

lersedia afiEgaran untuk pekerlaan tarnb*h.
gi penyedia BaranglJasa dilarang mengalihkan p*laksanaan pekerj*an utan:a benJasarkan Konirak,

denian meiakukin subk*ntl'ak [epada pihak 1ain, kecuali sebagian p*keriaarr *tan:a k*pada P*nyedia

BaranglJa*a spesialis.

ls. pelanggaran atas kete;rtr:an *ebag*imana dinraksud pada ayat (9), Fenyedia Barang/Jasa dikenakan

sanksiberupa denda y**E b*ntuk-dan b*sarnya sesr.rai d*ngan k*l*ntuan sebagainrana diatur daiam

Dr:k,.imen Kontrak.

Pasal 35

P*routusan Kontrak

i. P*rusahaan dapat ar*m';tuskan Kcntrak secarft s*pit^rak, apabiia:

a" Fenyedia Barar:g/Jasa iaiaiicidera jar':.ii dalam melaksanakan x*wajiban*ya rlan tidar m*mp**aiki

k*lalaiannya daiam jangk* waktu yang te{*h ditetapkan.

b. p*nyedia'garangfJasa tsrbukti melakukan KKI{, k*curangail danlalau p*malsuan daian: pi"oscs

Pelrgadaan ya*g diputu*kan oleh insta*si yang fu*rw*nang, danlatau

c. pen$aduan te*tlng'penyin':pangan pr*s*dr"rr,dug*an KKN danlatau p*langgaran persaingan *ehal

dslam pelaksanaan Fengada*n EaranglJasa tliriyatakan benar *leh instansi yang b*tlv*nang.

y. *aiam hal penrutusan K*nlrak dilakukan lsar*ila kes*lahan Penyedia Bara*gi'iasa.

I SK. Direksif,lcmor

I

6.

7"

K*ntrak;

PT Phapr*s'fl:k Fage 1? *f23
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PEHGADMN BARANG DAH JA$A

Lampir** I

SK.DireksiN*r:rar :017/3K-DIR/CS€017

Tanggai ;81 Agustus 2017PT. PHAPRCS TBX

PENGADAAI,{ EARANGIJASA SECARA UMUM

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia EarangJJasa atau Jarnirran tlang Muka dicairkan;

c. Penyedia BaranglJasa mer*bayar denda keteria*:batan; dan

d. Penyedia Barang/Jasa dirnasukkan dalam Daftar liitam.

PT Phaprr:s Tbk Page ?0 of?3
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LAMPIRAN SK KEBIJAKAf.i ilAN PESOMAN

PENGADAAN BARAI.IG *AN JASA

Lampiran : 1

$K.Dlreksil,lomor :*17/SK-DiEIC$/1017

Ta*ggat :01 Agustus 2017PT. PHAPROS TgK

P E NGADMN BARANGJ.'A$A $ECAfiA UI*U M

BAH IY
UANG ML}K* BAN PEFf,BAYARAH

Pasel 3S

Uang Muka K*rja

Uang l,Iuka Kerja {,4dr*nce Fa.pnenfj dapat diberikan kepada Pelaksana $ebesar 20Y* idua pu}uh

per-s"en) dari l{ilai kar:trak, apabil* hesarnya Uang iluka lebih dari 2&% {dua puluh p*rs*n) ilarus

mendapat pers*tujx*n teriebih dahulu dari Sir"*kiur i{eua*gan"
pelaksana yang rnenerinra ilatS rnuka nr*nyerahkan jarninan uang muka sebesar uang mi:ka yang

diterimanya atau berdasarkan kesepak*tan atas kedua belah pihak"

Pasal 37

P*mbayaren

pembayaran atas pengadaan Barangliasa ditaksanakan dengan ketelituan yang diatur dalam

PerikatanlKantrak.

L
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PENGABMN BARANGIJASA SECARA UMUM

BAB V
LAIN"LAIT'{

Fasatr 3S

Pe kerjaan EP* {En gfn*erirg Prccuremenf Consfrc:cfion}

I Pekerjaaan yang dapat dilakukan dengan sist*m [Pf; apabila nem*nuhi saiah satu syarat antara lain:

e. Konstruksi hangunan yang tidak hanya pembangunan fisik tapijuga sistern/ proses untuk rn*ncapai

autpui tertentu.
b. Prosentase pembangunan instaiasi l*hih besar #iba*dingkan kcnslr-uksi.

c. Komponen-komp*nen yang ada dipasaran yang m$rnsrlukan rekayasa dan harus difabrikasi lebih

dah*lu,
d. Sisteml pro$es yang bersifat khusus, r:remhuluhkan kajian tecritis sebeium cliimpiernentasikan pada

suatu proyek.

2 Batasan dan sifat suetu pekerjaan HPC :

a. tserisi pokok spesifikasidan mengikat.

b. B*ium ada gambar" BcQ, yar":g ade hanya inf*rmasi awai tentang proyek {EED).
*. Materiall finishing termasuk alat yang lerpasann dapat herubah disesuaikan fase engirie*rirg yang

telah dilaksanakan, perubahan spesifikasidnri p*nawaran terjadi s*at engrneenng.

{i. Evaluasi dilakukan oleh Ahli yang t*rir:tegrasi {Muiii disipiin}.

*. iic*irak bersifat lurcpsi.rm.

Pasal S

Ba ra* glJasa bersifat kltususl strategis

1. Fengadaan Barang dan ,.iasa yang karena sif*l dan kar*kt*ristiknya rnemerlukan perlakuan tsrs*ndiri
2. Jenis Sarang/ jasa:'iya adaiah:

a. h,{aierialdan Mesin prcduksi Farmasi.

tt. Konsuitan peroranga'T at*u tenaga ehiiterieni*.
c. Advokat dan Kcnsultan l{ukurn.

d. Notaris.

e. Konsultan keuangan dan Managernent.

f. Tanah dan atau bangunan untuk keperluan *perational perusahafinyang berupa kantor, rumah

dinas, gedung, gudang dan pabrik.

g. Errtitas bisnis baru.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bersifat khi.rsus dengan cara pe*unjukkan langsung ditetapkan

aleh Direksi.

Dalam penetapan diatas Direksi dapat memlnt* rekome*dasi dari Departemen Pengadaan Barang/

Jasa.
Syarat rninimal pengadaan dan atau bangunan adalah:

3.

4"
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Phap*s
LAMFIRAN Si{ KCBIJAKAN ilAH PT*OMAN

PEFIGAD,qAN BARAI,IG SAf{ JASA

Lampii'air 1

SK*ireksiilomar :017/SK-DtRlCSlISl?

Tanggai :01 Agustus 2$17
PT. PHAPRffS T3I{

PE NGADAAN BARAI'J&/JASA SICARA UiSUM

a. Tanah memiliki dokume* legaliias yailS sah hersertifikat dan ufls bangunan memilikl lMB, ljin
penggunaan bangunan.
Tidak dalam k**disi sengketa hukum.
Peruntukan tanah sesuai RTRW yang s*suaide*gan ren*arla kebutuhan.
Penilaian harga tanah dan atau bangi*nan dilakultan aleh penilai intemal atau konsultan penilai
independen.
Penetapan harga heli dilakukan alel.r p*jahat yang herwenang.
Perianjian juatr beii dilaksanaka* dihadapar: Notarisl PFAT ssiuai k*tentuan UU yang beriaku.

Fasal 4S

Aicrar Faralih*n

I***lut dibtapkan*ya jenis dan/atau nilai Baranglj*sa yang bersifat suhstansial oleh ilireksi dar: ilewan
Hcmisaris, maka seh:ruh plaksanaa* P*ngadaan Baran$4aia menggunakan tata*ara sebagaimana diatur
datam Pedoman ini,

Ditetapkan Ci : $*marar:g
Fada Tanggal :St A,gustus l$1I

b.

c.

d.

e.

f.

Dra. parokah Sri Uta

PT Fhapr*s'tbk
Page ?3 *f23

b
b
bLe)
b
b
bL
fl
-)tJLg


