
 

SALINAN 

PERATURAN 

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

Nomor : 15/I3/LK/2011 

Tentang 

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA AKUNTAN PUBLIK 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

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

program dan kegiatan IPB, selama ini dananya dapat bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Dana Masyarakat (DM) IPB; 

  b. bahwa pelaksanaan pengadaaan barang/jasa yang dananya bersumber dari 

APBN (DIPA IPB) harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku untuk 

pengadaaan barang/jasa pemerintah sedangkan untuk pengadaaan barang/jasa 

yang dananya bersumber dari DM IPB dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 129/K13/LK/2004); 

  c. bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (good 

university governance), akuntabilitas dalam pengelolaan program dan kegiatan 

merupakan kebutuhan dan tuntutan bagi IPB, dan sejak Tahun Anggaran 2008 

Laporan Keuangan IPB Tahun Anggaran 2007 telah diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) independen yang terseleksi; 

  d. bahwa seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dimaksud pada butir 

c tersebut di atas, selama ini dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana 

ditetapkan dalam pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan IPB 

(Keputusan Rektor IPB Nomor : 129/K13/LK/2004) karena dananya bersumber 

dari DM IPB, namun dengan adanya perbedaan karateristik dari layanan jasa 

akuntan publik khususnya independensi KAP sebagai penyedia jasa dibanding 

dengan jasa lainnya diperlukan pengaturan tata cara pemilihan penyedia jasa 

yang lebih spesifik; 

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

perlu untuk mengatur tata cara pemilihan penyedia jasa akuntan publik, dan 

pengaturannya 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 Institut Pertanian Bogor 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. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 129/K13/LK/2004 tentang 

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Dari Masyarakat Di Lingkungan Institut 

Pertanian Bogor. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan                                 : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA 

CARA PENGADAAN JASA AKUNTAN PUBLIK INSTITUT PERTANIAN 

BOGOR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 

Pengertian Istilah 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengadaan jasa adalah kegiatan pengadaan jasa yang dibiayai dari Dana Masyarakat IPB yang 

pelaksanaannya direncanakan dan diawasi sendiri oleh IPB. 

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

dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000. 

3. Jasa akuntan publik adalah layanan jasa keahlian profesional dalam bidang audit sektor publik 

yang meliputi jasa pemberian opini terhadap kewajaran laporan keuangan (general audit), jasa 

audit kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku (compliance audit), dan jasa audit untuk tujuan 

khusus (investigative audit) dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan 

kerangka acuan kerja yang ditetapkan IPB dan standar pemeriksaan yang berlaku. 

4. Pengguna jasa adalah Direktur Fasilitas & Properti IPB yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan pengadaan jasa akuntan publik di lingkungan IPB. 

5. Penyedia jasa adalah perseorangan atau persekutuan yang kegiatan usahanya sebagai penyedia 

jasa akuntan publik yang telah mendapat ijin Akuntan Publik dari Ikatan Akuntan Indonesia dan 

ijin usaha Kantor Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan RI. 

6. Panitia pengadaan jasa adalah tim yang diangkat/ditugaskan oleh Rektor IPB untuk 

melaksanakan pemilihan penyedia jasa akuntan publik yang dananya bersumber dari Dana 

Masyarakat IPB. 

7. Pemilihan penyedia jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia jasa yang akan ditunjuk 

untuk melaksanakan pekerjaan. 

8. Kontrak adalah perikatan yang dilakukan dan dibuat dalam bentuk perjanjian kerja antara 

pengguna jasa dengan penyedia jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan 

pengadaan jasa akuntan publik. 

9. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna jasa/panitia 

pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak 

melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan jasa. 

 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan  

Pasal 2 

 

(1) Peraturan ini dibuat dengan maksud agar menjadi tata cara pelaksanaan pengadaan jasa akuntan 

publik bagi IPB yang dibiayai dari Dana Masyarakat. 

(2) Tujuan diberlakukannya tata cara ini adalah agar pelaksanaan pengadaan jasa akuntan publik 

dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, dan akuntabel. 

 



 

BAB II 

TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN JASA 

Bagian Pertama 

Pelaksanaan Atas Pengadaan  

Pasal 3 

 

Pelaksanaan atas pengadaan jasa akuntan publik dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa. 

 

Bagian Kedua 

Panitia Pengadaan Jasa 

Pasal 4 

(1) Persyaratan anggota panitia :  

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 yang menjadi tugas panitia; 

e. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan tata cara 

ini; 

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

menetapkannya sebagai panitia; 

(2) Keanggotaan panitia berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. 

(3) Dalam melakukan evaluasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, panitia dibantu 

oleh Dewan Audit IPB, dan Kantor Audit Internal IPB. 

(4) Pengguna jasa dilarang duduk sebagai panitia. 

 

Pasal 5 

 

Tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; 

b. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

c. menyiapkan dokumen pengadaan; 

d. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 

e. mengusulkan calon pemenang; 

f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna jasa; 

g. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan jasa dimulai. 

 

Bagian Ketiga 

Prosedur Pengadaan Jasa 

Pasal 6 

 

(1) Rektor IPB menetapkan pengadaan jasa akuntan publik untuk diproses sesuai tata cara pengadaan 

jasa yang berlaku di IPB. 

(2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh panitia.  

(3) Pengguna jasa melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan, 

baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan dapat menugaskan penyedia jasa untuk 

memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pada pekerjaan sebagaimana yang telah 

ditetapkan. 

(4) Pengguna jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan 

sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan. 

 

Bagian Keempat 

Pengadaan Penyedia Jasa  

Pasal 7 

 

Penyedia jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

(1) Persyaratan Umum : 

a. Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak melakukan tugas untuk 

dan atas nama IPB; 



 

b. KAP berbentuk usaha perseorangan atau persekutuan yang mendapat persetujuan 

pencantuman nama Kantor Akuntan Publik;  

c. Mempunyai ijin usaha KAP dari Kementerian Keuangan; 

d. Mempunyai ijin Akuntan Publik; 

e. KAP tidak sedang mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan; 

f. Memiliki tenaga profesional yang kompeten, bersertifikasi auditor sektor publik, dan 

berpengalaman dalam jumlah memadai; 

g. Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 

h. Terdaftar di Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepam); 

i. KAP memiliki ketersediaan dan kemudahan informasi. 

(2) Persyaratan Khusus 

a. Mempunyai pengalaman mengaudit terutama audit sektor publik pada perguruan tinggi yang 

berstatus Badan Hukum Milik Negara; 

b. Mampu menerapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; 

c. Menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan; 

d. Menguasai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba. 

 

Pasal 8 

 

(1) Penyampaian dokumen penawaran dilakukan dengan menggunakan metoda dua tahap. 

(2) Tata cara penyampaian dokumen penawaran selanjutnya akan ditetapkan dalam Dokumen 

Pengadaan. 

 

Pasal 9 

 

(1) Evaluasi penawaran dilakukan dengan menggunakan metoda evaluasi sistem nilai, dan urutan 

proses penilaian meliputi : 

a. Evaluasi Administrasi; 

b. Evaluasi Teknis dan Harga.   

(2) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau 

tidak memenuhi syarat administrasi. 

(3) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi 

persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan 

harga penawaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. 

(4) Besaran bobot harga penawaran ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dan bobot unsur 

teknis sebesar 70% (tujuh puluh per seratus). 

(5) Kriteria unsur teknis dan tata cara evaluasi penawaran selanjutnya akan ditetapkan dalam 

Dokumen Pengadaan. 

 

Pasal 10 

 

Pemberitahuan rencana pengadaan jasa, penyampaian penawaran, evaluasi penawaran, dan prosedur 

pemilihan penyedia jasa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di IPB 

   

Pasal 11 

 

(1) Kontrak pengadaan 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 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 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 jasa adalah 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 

(3) Penyedia jasa wajib melakukan memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan atas pekerjaan 

sesuai jaminan yang telah diberikan. 

(4) Hasil pekerjaan yang telah diserahkan kepada pengguna jasa akan dicatat dalam daftar dokumen 

IPB. 

 

BAB III 

SISTEM PEMBAYARAN  

Pasal 12 

 

(1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia jasa setinggi-tingginya 30 % dari nilai kontrak. 

(2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem termijn, dengan memperhitungkan 

angsuran uang muka dan kewajiban pajak. 

 

Pasal 13 

 

Pembayaran dana untuk pengadaan jasa dilakukan melalui Direktorat Keuangan IPB sesuai dengan 

mekanisme pembayaran Dana Masyarakat yang berlaku di lingkungan IPB. 

 

BAB IV 

PENGAWASAN  

Pasal 14 

 

(1) Pengguna jasa wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap 

kegiatan pengadaan jasa, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan 

disampaikan kepada Kantor Audit Internal IPB. 

(2) Pengguna jasa wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan jasa. 

(3) Pengguna jasa wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadan jasa yang berada di 

dalam batas kewenangannya. 

(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan jasa dilakukan secara teknis dan administrasi oleh 

Kantor Audit Internal IPB. 

(5) Audit terhadap laporan hasil pelaksanaan pengadaan jasa dapat dilakukan dalam bentuk : 

a. Pemeriksaaan laporan 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 jasa yang dibeli dapat digunakan/dimanfaatkan serta penggunaannya efisien. 

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

bahwa manfaat jasa yang dibeli sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Pasal 15 

 

Bagi panitia atau penyedia jasa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan tata cara 

pengadaan jasa ini, sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya dapat : 

a. dikenakan sanksi administrasi; 

b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; 

c. dilaporkan untuk diproses secara pidana. 

 



 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 16 

 

(1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan 

aturan tersendiri.  

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.  

 

Salinan sesuai dengan aslinya : Ditetapkan di : Bogor 

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,  Pada tanggal  : 20 September 2011

  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. 

 


