
 

SALINAN 

PERATURAN 

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

Nomor : 06/IT3/LK/2012 

Tentang  

PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  

YANG DANANYA BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT 

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan 

program dan kegiatan IPB, selama ini dana pengadaannya dapat bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Dana Masyarakat 

(DM) IPB; 

b. bahwa pelaksanaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di 

atas, untuk pengadaan barang/jasa IPB yang dananya bersumber dari APBN 

(DIPA IPB) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengadaaan 

barang/jasa pemerintah (Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 jo. 

Nomor : 35 Tahun 2011) dan dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Barang/Jasa IPB sedangkan untuk pengadaaan yang dananya bersumber dari 

DM IPB dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IPB 

(Keputusan Rektor IPB Nomor : 129/K13/LK/2004) dan dilaksanakan oleh 

Panitia Pengadaaan Barang/Jasa; 

c. bahwa dengan makin meningkat dan beragamnya kebutuhan barang/jasa yang 

dananya bersumber dari DM IPB, dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas 

serta keterpaduan dengan  pengadaan barang/jasa dari APBN serta dengan 

memperhatikan prinsip ekonomis dan praktek bisnis yang sehat, dan kelancaran 

pelaksanaan kegiatan  tridharma perguruan tinggi IPB, pengadaan barang/jasa 

dari DM IPB perlu diintegrasikan dan pelaksanaannya dilakukan oleh ULP 

Barang/Jasa IPB; 

d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang 

perlu untuk mengubah ketentuan pengadaan barang/jasa dari DM IPB 

(Keputusan Rektor IPB Nomor : 129/K13/LK/2004) dengan menetapkan 

ketentuan yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan 

Rektor. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang 

Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272); 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112); 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang 

Pendirian Institut Pertanian Bogor; 

5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/ 

2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana 

telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor 

Nomor 105/MWA-IPB/2011; 

 



 
  6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/ 

2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012; 

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/ 

2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor; 

8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 06/I3/LK/2008 tentang 

Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Institut Pertanian Bogor; 

9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang 

Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor; 

10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 006/I3/LK/2011 tentang 

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa IPB. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG 

PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG 

DANANYA BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 

Pengertian Istilah 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh IPB yang prosesnya 

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 

barang/jasa, dan dananya dibiayai dari Dana Masyarakat IPB. 

2. Dana Masyarakat adalah dana IPB yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000. 

3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna 

Barang. 

4. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi 

bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

5. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu dalam 

berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 

6. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan 

keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa 

Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang. 

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran IPB yang bersumber dari Dana Masyarakat yaitu Wakil Rektor pada 

tingkat institut, dan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kepala LPPM pada tingkat unit kerja.  

8. Pengguna Barang/Jasa adalah Direktur Fasilitas & Properti IPB yang berwenang dan 

bertanggungjawab terhadap penggunaan barang. 

9. Kuasa Pengguna Barang/Jasa adalah Dekan, Kepala Lembaga, Direktur, Kepala 

Kantor/Sekretaris Eksekutif, Kepala Perpustakaan, Direktur Program Diploma, Direktur Program 

Manajemen dan Bisnis, Ketua Departemen, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Kerja Penunjang yang 

ditunjuk untuk menggunakan dan bertanggungjawab terhadap barang yang berada dalam 

penguasaannya. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen tingkat institut yang selanjutnya disebut PPK institut adalah pejabat 

yang ditetapkan oleh PA pada tingkat institut untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; 

11. Pejabat Pembuat Komitmen tingkat unit kerja yang selanjutnya disebut PPK unit kerja adalah 

Wakil Dekan/Sekretaris LPPM/Direktur/Kepala Kantor/Sekretaris Eksekutif/Ketua Departemen 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.  

12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ 

pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. 

13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP sebagaimana dimaksud dalam Keputusan 

Rektor IPB Nomor : 006/I3/LK/2011 adalah unit yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa IPB dengan menggunakan Penyedia Barang/Jasa.  



 

14. Pejabat Pengadaan tingkat institut adalah personil yang ditugaskan oleh Wakil Rektor atas usul 

Pengguna Barang/Jasa sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

15. Pejabat pengadaan tingkat unit kerja adalah personil yang ditugaskan oleh Kuasa Pengguna 

Barang/Jasa sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

16. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah personil yang ditugaskan oleh  Pengguna 

Barang/Jasa atau Kuasa Pengguna Barang/Jasa sesuai dengan kewenangannya yang bertugas 

memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.  

17. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang 

akan ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa 

lainnya. 

18. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, 

tanpa melalui pelelangan/seleksi. 

19. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, 

dan/atau diawasi sendiri oleh penanggungjawab anggaran/pengguna barang/jasa/kuasa pengguna 

barang/jasa  atau pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari 

luar maupun tenaga upah borongan.   

20. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa 

Lainnya yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya 

yang memenuhi syarat.  

21. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultan yang dapat diikuti 

oleh semua Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultan yang memenuhi syarat. 

22. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan 

Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk 

pekerjaan yang kompleks.  

23. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pengadaan 

barang/jasa lainnya dan dilakukan melalui proses pascakualifikasi. 

24. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya untuk Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya.  

25. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya untuk Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya.   

26. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaaan Jasa 

Konsultansi. 

27. Kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah perjanjian tertulis antara 

PPK  dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola; 

28. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan 

kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

29. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang 

dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan; 

 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan  

Pasal 2 

 

(1) Peraturan ini dibuat dengan maksud agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa bagi seluruh unit kerja di lingkungan IPB yang dibiayai dari Dana Masyarakat. 

(2) Tujuan diberlakukannya pedoman ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang 

dibiayai dari Dana Masyarakat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, 

adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel 

 

Bagian Ketiga 

Prinsip-Prinsip Pengadaan 

Pasal 3 

 

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Efisien berarti pengadaan barang/jasa diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas 

dapat mencapai sasaran dan waktu yang telah ditetapkan; 



 

b. Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan serta 

dapat memberikan manfaat yang sebasar-besarnya; 

c. Terbuka berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa sesuai 

persyaratan yang ditetapkan; 

d. Bersaing berarti pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara 

penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan 

ketentuan; 

e. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan  barang/jasa sifatnya 

terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat umum; 

f. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia 

barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu; 

g. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran 

pelaksanaan tugas 

 

BAB II 

TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN 

Bagian Pertama 

Pelaksanaan Atas Pengadaan  

Pasal 4 

 

(1) Pengadaan Barang/Jasa dari Dana Masyarakat IPB dilaksanakan oleh : 

a. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP);  

b. Pejabat Pengadaan. 

(2) Pelaksanaan atas Pengadaan Barang/Jasa dilakukan : 

a. dengan menggunakan Penyedia Barang/Jasa; 

b. dengan cara Pengadaan Langsung; 

c. dengan cara swakelola. 

(3) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai lebih dari 

Rp. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa, dan 

dilaksanakan oleh ULP. 

(4) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai lebih dari 

Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 100.000.000,00 

(Seratus juta rupiah) dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan tingkat 

institut. 

(5) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai paling 

tinggi Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung 

oleh Pejabat Pengadaan tingkat unit kerja (Fakultas/Lembaga, Direktorat/Kantor/Sekretariat 

Eksekutif, Departemen/Pusat, unit kerja penunjang). 

(6) Pengadaan Barang/Jasa karena sifatnya dapat dilakukan dengan cara swakelola oleh Pengguna 

atau Kuasa Pengguna Barang/Jasa 

 

Bagian Kedua 

ULP, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

Pasal 5 

 

Susunan organisasi dan tugas, wewenang serta tanggungjawab ULP sebagaimana ditetapkan dalam 

Keputusan Rektor IPB Nomor : 006/I3/LK/2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor. 

 

Pasal 6 

 

(1) Persyaratan Pejabat Pengadaan :  

a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai IPB bukan PNS; 

b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 

c. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; 

d. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan; 

e. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan 

ini; 



 

f. pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan secara resmi oleh 

lembaga/instansi yang berwenang; dan 

g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat/menugaskan dan 

menetapkannya sebagai Pejabat Pengadaan; 

(2) Pejabat pengadaan terdiri atas Pejabat Pengadaan tingkat institut dan Pejabat Pengadaan tingkat 

unit kerja. 

(3) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa dilarang merangkap sebagai Pejabat Pengadaan. 

 

Pasal 7 

 

Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pengadaan meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Langsung dengan nilai paket Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) peraturan ini; 

b. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa atau Kuasa 

Pengguna Barang/Jasa; 

c. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; 

d. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai. 

 

Pasal 8  

 

Persyaratan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : 

a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai IPB bukan PNS; 

b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 

c. memahami isi Kontrak; 

d. memiliki kualifikasi teknis; 

e. menandatangani Pakta Integritas; dan 

f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. 

 

Pasal 9  

 

Tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan meliputi hal-hal 

sebagai berikut : 

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan spesikasi 

barang/jasa yang ditetapkan atau ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan 

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan. 

 

Bagian Ketiga 

Usulan Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 10 

 

(1) Perencanaan kebutuhan barang pada tingkat institut disusun oleh Pengguna Barang/Jasa 

berdasarkan kebutuhan IPB dan sesuai dengan usulan dari Kuasa Pengguna Barang/Jasa pada 

masing-masing unit kerja.  Sedangkan perencanaan kebutuhan barang pada tingkat unit kerja 

disusun oleh Kuasa Pengguna Barang/Jasa berdasarkan kebutuhan unit kerja dan sesuai dengan 

usulan dari unit yang berada di lingkungan kerjanya.  

(2) Perencanaan kebutuhan barang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dilakukan dengan 

berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. 

(3) Standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal 

ini ditetapkan tiap 6 (enam) bulan oleh ULP Barang/Jasa. 

(4) Perencanaan kebutuhan barang/jasa yang dananya bersumber dari alokasi anggaran unit kerja 

berdasarkan Surat Pengesahan Penggunaan Anggaran (SPPA) dari masing-masing unit kerja, 

diusulkan oleh unit di lingkungan masing-masing unit kerja kepada Kuasa Pengguna Barang/Jasa. 

(5) Perencanaan kebutuhan barang/jasa yang dananya bersumber dari alokasi anggaran tingkat 

institut, diusulkan ke Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dengan menggunakan format 

yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dievaluasi sesuai dengan mekanisme sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 11 peraturan ini. 

 



 

Pasal 11 

 

(1) Direktorat Perencanaan & Pengembangan bersama Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna 

Barang/Jasa,  dan Direktorat Keuangan mengevaluasi usulan rencana kebutuhan barang/jasa tiap 

bulan untuk menentukan prioritas rencana kebutuhan barang/jasa dan alokasi penganggaran. 

(2) Evaluasi usulan rencana kebutuhan barang dilakukan tiap akhir bulan untuk setiap usulan yang 

disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan berjalan.  

(3) Perencanaan penganggaran rencana kebutuhan barang/jasa dihubungkan dengan prioritas pada 

tahun anggaran berjalan berdasarkan fokus rencana pengembangan tahunan IPB.  

(4) Rencana kebutuhan barang/jasa dan penganggarannya disampaikan kepada Wakil Rektor yang 

membidangi sumberdaya untuk disetujui dan ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang 

dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahunan. 

 

Bagian Keempat 

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 12 

 

(1) Usulan pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana kebutuhan barang/jasa dan sumber dananya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 peraturan ini, diproses sesuai prosedur 

operasional baku mengenai Pengadaan Barang/Jasa IPB. 

(2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan menggunakan Penyedia Barang/Jasa, 

dengan cara  Pengadaan Langsung  atau swakelola, dan dilaksanakan oleh ULP atau Pejabat 

Pengadaan berdasarkan besaran nilai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 peraturan ini.  

(3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan 

yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan dapat menugaskan 

Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pada pekerjaan 

sebagaimana yang telah diusulkan. 

(4) Pengguna Barang/Jasa atau Kuasa  Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan 

setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai dengan daftar usulan barang/jasa yang telah 

disetujui. 

 

Bagian Kelima 

Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa  

Pasal 13 

 

Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai 

Penyedia Barang/Jasa; 

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan 

barang/jasa; 

c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ 

atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahan tidak sedang dalam menjalani sanksi 

pidana; 

d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak; 

e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan 

melampirkan fotocopy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak 

Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 

f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan 

barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun di swasta termasuk pengalaman subkontrak, 

kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 

g. memiliki sumber daya manusia, modal peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam 

Pengadaan Barang/Jasa; 

h. tidak masuk dalam daftar hitam IPB; dan 

i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; 

j. khusus untuk Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan diatas 

kecuali huruf f. 

 

 



 

Pasal 14 

 

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan metoda : 

a. Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Penunjukan Langsung atau Kontes untuk 

pengadaan barang; 

b. Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung 

untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; 

c. Seleksi Umum, Seleksi Sederhana, Penunjukan Langsung atau Sayembara untuk pengadaan 

jasa konsultansi;  

d. Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Penunjukan Langsung atau Sayembara untuk 

pengadaan jasa lainnya. 

(2) Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Sederhana, dan Pelelangan Sederhana untuk 

masing-masing Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d 

pasal ini, dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 

(Dua ratus juta rupiah).  

(3) Pelelangan Umum dilakukan secara terbuka dengan melalui pengumuman resmi atau website IPB 

sehingga masyarakat dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 

(4) Pelelangan Terbatas dilakukan untuk pekerjaan yang diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang 

dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman resmi 

atau website IPB sehingga masyarakat dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi 

dapat mengikutinya. 

(5) Pemilihan Langsung dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi dan dapat 

dilakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan 

secara teknis dapat dipertanggngjawabkan. 

(6) Pelelangan Sederhana dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang dan jasa lainnya dan dapat 

dilakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan 

secara teknis dapat dipertanggngjawabkan. 

(7) Seleksi Sederhana dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia jasa konsultansi dan dapat dilakukan 

negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara 

teknis dapat dipertanggngjawabkan. 

(8) Penunjukan Langsung dilakukan hanya terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dengan cara 

melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar 

dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 

(9) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan 

dengan cara Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung dengan cara melakukan negosiasi baik 

teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung-

jawabkan. 

(10) Keadaan tertentu dan keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) pasal ini  merupakan 

keadaan-keadaan sebagai berikut : 

a. Keadaan Tertentu : 

i. Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan kampus dan masyarakat sekitarnya 

yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan dengan segera. 

ii. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang 

sangat terbatas jumlahnya dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dapat dikerjakan 

dengan teknologi baru dan penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya 

satu-satunya. 

iii. Pengadaan barang/jasa yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan 

keselamatan negara yang ditetapkan oleh Presiden. 

iv. Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil dengan ketentuan : 

(a) Untuk keperluan sendiri; 

(b) Mempunyai resiko kecil; 

(c) Menggunakan teknologi sederhana; dan/atau. 

(d) Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha 

kecil. 

 



 

v. Pekerjaan lanjutan yang secara teknik merupakan kesatuan konstruksi yang sifat 

pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari 

pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. 

b. Keadaan Khusus : 

i. Pengadaan Barang/Jasa yang hanya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pihak lain 

yang telah mendapat lisensi. 

ii. Pengadaan Barang/Jasa yang sangat mendesak karena berkaitan dengan kelancaran 

pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak mengganggu proses belajar 

mengajar dan lebih efisien dengan harga yang wajar dan secara teknis dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(11) Keadaan tertentu dan keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) pasal ini,  

ditetapkan oleh Wakil Rektor yang bidangnya terkait dengan jenis barang/jasa yang akan 

dilaksanakan pengadaannya, dan penetapan keadaan tersebut dilakukan dengan 

mempertimbangkan volume dan keragaman barang/jasa. 

(12) Dalam hal kerjasama dengan pihak lain, proses Pelelangan Umum, Pelelangan  Terbatas, 

Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, Seleksi Umum, Seleksi 

Sederhana, Sayembara atau Kontes dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan oleh 

pihak mitra IPB sebagai penyedia dana apabila disyaratkan  dalam perjanjian kerjasama. 

 

Pasal 15 

 

(1) Pemberitahuan rencana Pengadaan Barang/Jasa, penyampaian penawaran, evaluasi penawaran, 

dan prosedur pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan di IPB.  

(2) Dalam Pengadaan Barang/Jasa IPB yang dilakukan dengan menggunakan Penyedia Barang/Jasa, 

sesuai dengan kebutuhan IPB dapat menerapkan pengadaan secara elektronik atau E-

Procurement dengan menggunakan teknologi informasi. 

  

 Pasal 16 

 

(1) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut : 

a. Nama, jabatan dan alamat para pihak yang menandatangani kontrak; 

b. Pokok pekerjaan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah atau volume 

barang/jasa berdasarkan satuan sesuai yang diperjanjikan; 

c. Hak dan kewajiban para pihak; 

d. Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayaran; 

e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan rinci; 

f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan barang/jasa serta syarat penyerahan; 

g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan atau ketentuan kelaikan; 

h. Ketentuan mengenai cedera janji (wanprestasi) dan sanksi; 

i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; 

j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa (force majeure); 

k. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; 

l. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan; 

m. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan 

(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 

(3) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai lebih dari Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dilakukan dengan 

menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).  

(4) Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan pemeliharaan atas barang atau pekerjaan sesuai jaminan 

yang telah diberikan. 

(5) Barang atau hasil pekerjaan yang telah diserahkan kepada Pengguna Barang/Jasa atau Kuasa 

Pengguna Barang/Jasa akan dicatat dalam Daftar Inventaris IPB. 

 

 

 

 

 



 

Bagian Keenam 

Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan 

Pasal 17 

 

(1) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai tertinggi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 

peraturan ini dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan tingkat institut. 

(2) Pengadaan Barang/Jasa dengan cara Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

pasal ini, dilakukan untuk : 

a. Pengadaan barang yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah); 

b. Pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta 

rupiah); 

c. Pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta 

rupiah); 

d. Pengadaan jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). 

(3) Dalam kondisi tertentu karena kebutuhan yang dianggap mendesak khususnya untuk kegiatan 

pelayanan akademik, Pengadaan Barang/Jasa di tingkat unit kerja dapat dilakukan untuk nilai 

paling tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini.  

(4) Dalam kondisi tertentu karena kebutuhan yang dianggap mendesak khususnya untuk kegiatan 

pelayanan akademik, Pengadaan Barang/Jasa di tingkat Institut dapat dilakukan untuk nilai lebih 

besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini.  

 

Bagian Ketujuh 

Pengadaan Barang/Jasa Dengan Cara Swakelola 

Pasal 18 

 

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola oleh Pengguna Barang/Jasa atau 

Kuasa Pengguna Barang/Jasa dilakukan oleh suatu Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh 

Rektor.  

(2) Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dapat 

dilakukan untuk : 

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumberdaya manusia IPB; 

dan/atau 

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; 

dan/atau 

c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, okasi atau pembiayaannya tidak diminati 

oleh penyedia barang/jasa; dan/atau 

d. pekerjaan yang secara rinci tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila 

dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau 

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

f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk 

pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia 

barang/jasa; dan/atau 

g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan, pengujian di 

laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian ilmiah; dan/atau 

h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi IPB; dan/atau 

i. pekerjaan yang sangat mendesak karena berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan 

penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar dan lebih 

efisien dengan harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Dalam pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, 

Pengguna Barang/Jasa atau Kuasa Pengguna Barang/Jasa dapat menggunakan tenaga dari luar 

IPB baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.  

 

Pasal 19 

 

(1) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola oleh Pengguna Barang/Jasa atau Kuasa 

Pengguna Barang/Jasa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. 

 

 



 

(2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara unit kerja pengusul mengajukan 

usulan (Kerangka Acuan Kerja) ke Direktorat Perencanaan & Pengembangan dengan tembusan 

disampaikan ke Direktorat Fasilitas & Properti IPB untuk dikoreksi dan dilengkapi sebelum 

ditetapkan menjadi dokumen perencanaan. 

(3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan : 

a. Persiapan pelaksanaan pekerjaan (penyusunan jadwal pelaksanaan, kurva S, network 

planning, dan kelengkapan dokumen administrasi lainnya); 

b. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan harian, 

mingguan dan akhir pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar pembayaran hasil pekerjaan. 

(4) Pembayaran hasil pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola dilakukan sesuai 

dengan pembobotan dalam jadwal pelaksanaan/kurva S/network planning yang terinci ke dalam 

komponen upah, bahan dan lain-lain sesuai dengan dokumen swakelola, dan mekanisme 

pembayaran dilakukan melalui Pemegang Uang Sediaan Direktorat Fasilitas & Properti IPB atau 

dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan IPB.  

(5) Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan, 

dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan rincian komponen yang tercantun 

dalam dokumen swakelola. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan 

oleh Direktorat Fasilitas & Properti IPB atau suatu Tim yang khusus dibentuk  ke Direktorat 

Keuangan IPB sesuai dengan Prosedur Operasional Baku yang telah ditetapkan. 

 

BAB III 

PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 20 

 

(1) Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setinggi-tingginya 30 % dari nilai 

kontrak dengan menyerahkan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah. 

(2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termijn, 

dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. 

Pasal 21 

 

(1) Pembayaran dana untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan IPB dilakukan melalui Pemegang 

Uang Sediaan sesuai dengan mekanisme pembayaran Dana Masyarakat yang berlaku di 

lingkungan IPB. 

(2) Pembayaran dana untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan 

melalui Pemegang Uang Sediaan unit kerja sesuai dengan mekanisme pembayaran Dana 

Masyarakat yang berlaku di lingkungan IPB. 

  

BAB IV 

PELAPORAN  

Pasal 22 

 

(1) Pengguna Barang/Jasa atau Kuasa Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan pencatatan dan 

pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, baik kemajuan 

maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung. 

(2) Pengguna Barang/Jasa atau Kuasa Pengguna Barang/Jasa wajib menyimpan dan memelihara 

seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

(3) Pengguna Barang/Jasa atau Kuasa Pengguna Barang/Jasa wajib memberikan tanggapan/ 

informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang berada dalam kewenangannya. 

(4) PPK/Pejabat Pengadaan melaporkan hasil kegiatannya kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang. 

(5) Setiap unit kerja pada Pengguna Barang/Jasa atau Kuasa Pengguna Barang/Jasa diharuskan 

memberikan laporan hasil kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap bulan kepada Direktorat 

Fasilitas & Properti IPB. 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENGAWASAN  

Pasal 23 

 

(1) Pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, baik kemajuan 

maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 

peraturan ini disampaikan pula kepada unit pengawasan intern. 

(2) Laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa akan diperiksa secara berkala oleh unit 

pengawasan intern. 

(3) Audit terhadap laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dalam bentuk : 

a. Pemeriksaaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan 

tujuan untuk membuktikan bahwa transaksi keuangan, pencatatan/pembukuan, 

dokumen/bukti pendukung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IPB. 

b. Pemeriksaan untuk menilai daya guna dan efisiensi, dengan tujuan untuk membuktikan 

bahwa barang/jasa yang dibeli dapat digunakan/dimanfaatkan serta penggunaannya efisien. 

c. Pemeriksaan untuk menilai pencapaian hasil guna,  dengan tujuan untuk membuktikan 

bahwa manfaat barang/jasa yang dibeli sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Pasal 24 

 

Pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa ini, dapat : 

a. dikenakan sanksi administrasi; 

b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; 

c. dilaporkan untuk diproses secara pidana. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 25 

 

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur 

lebih lanjut dengan aturan tersendiri. 

(2) Dengan ditetapkan peraturan ini, maka ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan 

Rektor IPB Nomor : 129/K13/LK/2004 tanggal 16 Juli 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang 

dan Jasa Dari Dana Masyarakat Di Lingkungan IPB dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(3) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : Ditetapkan di : Bogor 

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,  Pada tanggal  : 4  April 2012 

  Rektor, 

 ttd. 

 

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc 

NIP :  19560609 197602 1 001 NIP :  19590910 198503 1 003 

 



 

Salinan peraturan ini  

disampaikan kepada Yth. : 

 

1. Ketua Majelis Wali Amanat; 

2. Ketua Senat Akademik; 

3. Ketua Dewan Guru Besar; 

4. Ketua Dewan Audit; 

5. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan; 

6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan; 

7. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama; 

8. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi; 

9. Dekan Fakultas; 

10. Dekan Sekolah Pascasarjana; 

11. Kepala LPPM; 

12. Direktur dan Kepala Kantor; 

13. Ketua Departemen pada Fakultas; 

14. Kepala Pusat pada LPPM; 

15. Kepala Asrama Mahasiswa; 

16. Kepala Perpustakaan; 

 

di lingkungan Institut Pertanian Bogor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


