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Menirnbang :

Mengingat

a. bahwa dalarn rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan
transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalarn
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pernerintah, perlu
dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

b. bahwa dalarn rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa
secara elektronik di Kernenterian Negara Perencanaan
Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan
Nasional, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara
Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pernbangunan Nasional tentang Pedornan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Di
Kernenterian Negara Perencanaan Pernbangunan Nasionall
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Keputusan Presiden Nornor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi
Tata Kerja Lernbaga Pernerintahan Non Departernen
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nornor 64 Tahun 2005;

2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pernerintah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nornor 85 Tahun 2006;

3. Peraturan Presiden Nornor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kernenterian Negara Republik Indonesia

sebagairnana ...
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;

4. Peraturan Menteri Negara Ferencanaan Pernbangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional
Nomor PER. 001/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kernenterian Negara Perencanaan Pernbangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN NEGARA
PERENCANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal I

Dalarn Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
1. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (electromc

government procurement) adalah proses pengadaan
barang/jasa pernerintah yang pelaksanaannya dilakukan
secara elektronik yang berbasis web/internet dengan
mernanfaatkan fasilitas teknologi kornunikasi dan
inforrnasi yang meliputi pelelangan umurn secara
elektronik.

2. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa
pernerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan
dengan pelelangan umurn secara terbuka, dalam rangka
mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya
dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang
telah ditentukan dalarn dokumen pengadaan, untuk
mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan
sasaran yang telah ditetapkan, dengan mernpergunakan
media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan

mernanfaatkan ...
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memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan
informasi.

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut
LPSE, adalah pusat yang melayani proses pengadaan
barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik.

4. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK,
adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik
pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa,

5. Panitia Fengadaan adalah tim yang diangkat oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Fengguna Anggaran untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh
Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa
dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima
puluhjuta rupiah).

7. Unit Layanan Fengadaan adalah satu unit yang terdiri
dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat
keahlian pengadaan barang /jasa pemerintah, yang
dibentuk oleh Pengguna
Anzzaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Oewan Gubernur
BI/Pimpinan BHMN/Oireksi BUMN/Oireksi BUMO yang
bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa di lingkungan
Oepartemen/Lembaga/Sekretariat Lernbaga Tinggi
Negara/Femerintah Oaerah/Komisi/BI/BHMN/BUMNI
BUMO.

8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan
barang/Iayanan jasa.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasa12

(1) Maksud ditetapkannya Feraturan Menteri ini adalah
sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik di Kernenterian Negara Perencanaan
Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan
Fembangunan Nasional.

(2) Tujuan ...
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(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk
lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi,
persaingan sehat, dan akuntabilitas dalarn pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pernerintah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah pengadaan
barang/jasa di Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan
NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional yang
dilakukan secara elektronik.

Bagian Keempat
Erika Pengadaan

Pasal4

(1) PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/jasa, LPSE dan
pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa
secara elektronik hams mernatuhi etika sebagairnana
diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa
Pernerintah sebagairnana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 85 Tahun
2006.

(2) Di samping mernatuhi etika sebagaimana dirnaksud pada
ayat 0), PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/jasa,
LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalarn pengadaan
barang/jasa secara elektronik wajib :

a. menjaga kerahasiaan dan mencegah
penyalahgunaan kode akses (user id dan password)
para pihak;

b. rnenjaga kerahasiaan dan mencegah
penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang
tidak diperuntukan bagi urnum;

c. rnernenuhi ketentuan dan peraturan
undangan yang berlaku dalarn
barang/jasa secara elektronik.

pemndang-
pengadaan

Pasal ...
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Pasal 5

PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/jasa, LPSE dan pihak-
pihak yang terkait dalarn pengadaan barang/jasa dilarang :

a. menggangu, mengacaukan, merusak sistem pengadaan
barang/jasa secara elektronik;

b. mencuri inforrnasi, memanipulasi data, berbuat curang
dalam pengadaan barang/ jasa secara elektronik yang
dapat mernpengaruhi tujuan pengadaan.

BAB II
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG/]ASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama
Para Pihak

Pasal6

Pihak-pihak yang terlibat dalarn pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik, terdiri atas

a. LPSE;

b. PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaari/Unit Layanan
Pengadaan;

c. Penyedia barang/jasa.

Bagian Kedua
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pasal7

Organ LPSEterdiri atas :

a. Pengarah;dan

b. Pelaksana.

Pasal8

LPSEberfungsi:

a. mengoperasikan sistern pelayanan
barang/jasa secara elektronik;

pengadaan

b. melakukan ...
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b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa
untuk memastikan penyedia barang/jasa mernenuhi
persyaratan yang berlaku.

Pasal9

LPSE mernberitahukan kepada PPK apabila ditemukan
penyimpangan-penyirnpangan prosedur atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik, dengan ternbusan
kepada Inspektur Utama Kernenterian Negara Negara
Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan
Pernbangunan Nasional.

Bagian Ketiga
PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaari/Unit Layanan Pengadaan

Paragraf Pertama
PPK

Pasal 10

PPK mernpunyai tugas dan tanggung jawab :

a. menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa;

b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan
mengenal peningkatan penggunaan produksi dalarn
negeri dan peningkatan pernberian kesernpatan bagi
usaha kecil terrnasuk koperasi kecil, dan rnenetapkan
paket untuk swakelola;

c. rnenandatangani pakta integritas sebelurn pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik dirnulai;

d. rnenetapkan dan rnengesahkan dokumen pengadaan
secara elektronik;

e. rnenetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri
(HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi
pengadaan yang disusun panitia/pejabat pengadaari/unit
layanan pengadaan;

f. rnenetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang
dilakukan panitia/pejabat pengadaarr/unit layanan
pengadaan, sesuai kewenangannya;

g. rnenyiapkan, rnenandatangani dan rnelaksanakan
perjanjiari/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

h. mengendalikan pelaksanaan perjanjiart/kontrak; dan

i. menindaklanjuti
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1. menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9.

Paragraf Kedua
Panitia/Pejabat Pengadaari/Unit Layanan Pengadaan

Pasal 11

Panitia Fengadaan Barang/jasa mernpunyai tugas dan tanggung
jawab:

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

b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri
(HPS);

c. menyusun dan menyiapkan dokurnen pengadaan
berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE;

d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di web-site
pengadaan nasional;

e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;

f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

g. rnengusulkan calon pernenang;

h. mernbuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

1. rnenandatangani pakta integritas sebelurn pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dimulai.

Bagian Keempat
Penyedia Barang/jasa

Pasa112

(1) Penyedia Barang/jasa wajib rnemenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. rneridaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk
dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSEatau
yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/jasa
diberi kode akses untuk masuk ke dalarn sistem
pengadaan secara elektronik;

b. mernenuhi ...
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b. rnernenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan
sebagai Penyedia Barang/jasa;

c. merniliki keahlian, pengalaman, kernampuan teknis
dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan,
dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas
nama perusahaan tidak sedang dalarn menjalani
sanksi pidana;

secara hukurn mernpunyai
menandatangani kontrak;

f. sebagai wajib pajak sudah mernenuhi kewajiban
perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan
rnelarnpirkan foto copy bukti tanda terirna
penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak
Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

e. kapasitas

g. dalarn kurun waktu 4 (ernpat) tahun terakhir
pernah rnernperoleh pekerjaan rnenyediakan
barang/ jasa baik di lingkungan pernerintah
rnaupun swasta terrnasuk pengalaman subkontrak,
kecuali Penyedia Barang/jasa yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun;

h. merniliki sumber daya rnanusia, modal, peralatan,
dan fasilitas lain yang diperlukan dalarn pengadaan
barang/ jasa;

1. tidak masuk dalam daftar hitarn;

j. merniliki alamat tetap dan jelas serta dapat
dijangkau dengan pas;

k. menandatangani pakta integritas sebelum
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dirnulai.

(2) Penyedia Barang/jasa orang perseorangan harus
mernenuhi persyaratan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1), kecuali huruf g.

(3) Penyedia Barang/jasa
rnenimbulkan pertentangan
rnenjadi Penyedia Barang/jasa.

yang keikutsertaannya
kepentingan dilarang

BAB III ...
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BABIII
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG/JASA SECARAELEKTRONIK

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/jasa yang
digunakan adalah :

a. metode e-lelang urn urn pascakualifikasi denzan 1
(satu) file;

b. metode e-Ielang umum pascakualifikasi dengan 2
(dua) file;

c. metode e-lelang umum prakualifikasi denzan 1
(satu) file;

d. metode e-lelang umum prakualifikasi denzan 2
(dua) file.

(2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum
diatur lebih lanjut dalam Larnpiran Peraturan Menteri ini
yanz merupakan satu kesatuan dan bagian yanz tidak
terpisahkan dad Peraturan Menteri ini.

BABIV
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 14

Sebelum LPSE di Kementerian Negara Perencanaan
Fembangunan NasionallBadan Perencanaan Fembangunan
Nasional ditetapkan, maka yanz bertindak selaku :

a. Pengarah adalah Tim Pengernbangan Kebijakan
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagairnana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan
Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan
Pernbangunan Nasional Nomor KEP.
155/M.PPN/04/2004 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan
NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan
Nasional Nomor: KEP.332/M.PPN/1112005; dan

b. Pelaksana
Penzadaan

adalah Pusat Pengernbangan Kebijakan
Barang/jasa Publik Kementerian

Negara ...
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Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala
Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional.

Pasa!15

Di samping melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai
dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006, PPK dan Panitia
Pengadaan Barang/jasa yang telah ada melaksanakan
pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasa! 16

Pusat Pengernbangan Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Publik
selaku Pelaksana pengadaan barang/ jasa di Kementerian
Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan
Perencanaan Pernbangunan Nasional dapat melakukan
perubahan-perubahan yang diperlukan untuk
menyempurnakan prosedur dan sistem layananan pengadaan
secara elektronik.

BABV
PENUTUP

Pasa!17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2007

fi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasiona!~w---c- Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional, -

~~

PASKAH SUZETTA
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PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARAELEKTRONIK

1. Pengguna Sistem

Pengguna (user) Sistern adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan
barang/jasa secara elektronik rneliputi :

1. Publik adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi
peserta lelang.

2. LPSE adalah pusat layanan pengadaan barang/jasa pernerintah secara elektronik yang
melayani proses pengadaan di Kernenterian Negara Perencanaan Pernbangunan
NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional. LPSE bertindak sebagai
Certificate Authority (CA) dan Verifikator.

3. Certificate Authority (CA) mernberikan jarninan kearnanan baik kepada penyedia
barang/jasa maupun panitia/pejabat pengadaari/unit layanan pengadaan. CA
mernberikan kepastian kepada penyedia barang/jasa bahwa dokurnen penawaran yang
dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia/pejabat pengadaarr/unit layanan
pengadaan sebelurn tanggal yang ditentukan.

4. PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran,

S. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa
Pengguna Anggaran yang melakukan pengadaan.

6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pernilihan penyediaan barang/jasa dengan
nilai sarnpai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

7. Unit Layanan Pengadaan adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah
merniliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pernerintah, yang dibentuk oleh
Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Oewan Cubernur BIIPimpinan
BHMN/Oireksi BUMN/Oireksi BUMO yang bertugas secara khusus untuk
rnelaksanakan pernilihan penyedia barang/jasa di lingkungan
Oepartemen/Lembaga/Sekretariat Lernbaga Tinggi Negara/Pernerintah
Oaerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMO.

8. Penyedia Barang/jasa adalah badan usaha mernenuhi syarat-syarat pendirian bad an
usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya rnenyediakan barang/jasa.

2. Alur Proses

Alur proses aplikasi pengadaan barang/ jasa secara elektronik terbagi rnenjadi 3 bagian
besar, yaitu:

1. Pendaftaran penyedia barang/jasa.
2. Persiapan pengadaan.
3. Pelaksanaan pengadaan.

a. Evlelang umUI11pascakualifikasi dengan 1 (satu) file.
b. Evlelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file.
c. Evlelang urnurn prakualifikasi dengan 1 (satu) file.
d. Evlelang urnum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.

2.1. Pendaftaran Penyedia Barang/jasa

Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, terlebih dahulu
badan usaha atau orang perseorangan harus rnendaftar untuk menjadi penyedia
barang/jasa di LPSE sebagai verifikator. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa
digambarkan dalarn diagram berikut:
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Penyedia Barang/Iasa LPSE (VERIFIKATOR) Certificate Authority

Mulai

T
Mendaftar (Registrasi)

!
Download formulir

pendaftaran

~

Mengisi dan mencetak
formulir pendaftaran

!
Mengirim formulir Verifikasi formulir

pendaftaran clan berkas pendaftaran clan berkas
pendukung pendukung

~

Login

!
l:J
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Penyedia BaranWJasa LPSE (VERIFIKATOR) Certificate Authority

Menerima notifikasi
tanda ditolak

1
Selesai

Download LPSE-client

A

~

ersetujuan
pendaftaran

Tidak Ya

Mengirim notifikasi
tanda ditolak

Membuat user

Menerima notifikasi
untuk perbaikan data

Isi fonn dan kirim

Install aplikasi LPSE-
Client

Mengirim notifikasi
untuk download LPSB-

client

Login

data

Tidak Ya

Mengirim notifikasi
untuk perbaikan data

Update certificate

Selesai

Mengirim certificate via
email
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2.2. Persiapan Lelang

Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan,
pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia
barang/jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional.
Persiapan lelang melibatkan LPSE sebagai Agency, Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), dan panitia pengadaan. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan
dalam diagram berikut:

LPSE (Agency) PPK Panitia

Mulai

T
Login

!
Mendaftar PPK clan

Panitia f-- ..•.
Login cy-r

f-- .•.
LoginMenetapkan paket

~
Menentukan sistem

pengaclaan, dok, lelang,
Ticlak hps

T
Persetujuan

PPK Minta persetujuan dari
PPK

Ya

Pengumuman lelang

1
Selesai
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2.3. Pelaksanaan Pelelangan

Dalam proses pelelangan melibatkan penyedia barang/jasa, panitia pengadaan, dan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alur proses pelelangan dibedakan sebagai
berikut:

2.3.1. E-Ielang umum pascakualifikasi dengan satu file

Penyedia BarangIJasa

Login

Mencari pengumuman
lelang

Mendaftar lelang

Mengirim pertanyaan
tentang dokumen lelang

Tidak

Panitia Pengadaan

Menjawab pertanyaan

Ti k

Ti k

Minta persetujuan
PPK

Membuat addendum
dokumen lelang

Upload addendum
dokumen lelang

PPK
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Penyedia BarangIJasa

Upload dokumen
penawaran dan

mengirim kualifikasi

PPKPanitia Pengadaan

Pembukaan dokumen
penawaran

Penayangan
hasil

evaluasi
biaya

Penayangan
hasil evaluasi
administrasi

clan teknis thd
3 penawar
terendah

Penayangan
hasil

evaluasi
kualifikasi

Evaluasi administrasi
dan teknis thd

3 penawar terendah
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MenegPPN Penyedia Barang/ Panitia Pengadaan
Jasa

w

PPK

x

x
Penetapan
pemenang

Y

Pembuktian
kualifikasi calon

pemenang pertama
dst (manual)

Menjawab
sanggahanz

Menyerahkan
data otentik

(manual)

Mengirim
sanggahan

Tidak

YaMenjawab
sanggahan

Banding (manual)

Gugur

Penandatanganan
Kontrak
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2.3.2. E-lelang umum pascakualifikasi dengan dua file

Panitia Pengadaan PPKPenyedia Barang/Iasa

Login

Mencari pengumuman
lelang

Mendaftar lelang

Mengirim pertanyaan
tentang dokumen lelang

Tidak Tidak

Minta persetujuan
PPK

Mernbuataddendum
dokumen lelang

Upload addendum
dokurnen lelang



- 9 -

Penyedia Barang/Iasa

Upload dokumen
penawaran file satu

(administrasi clan teknis)
dan penawaran file dua

(penawaran harga)

Evaluasi administrasi &
teknis

PPKPanitia Pengadaan

Pembukaan dokumen
penawaran file satu

Penayangan
hasil evaluasi
administrasi
dan teknis

Penayangan
hasil

evaluasi
biaya

Penayangan
hasil

evaluasi
kualifikasi

Pembukaan dokumen
file dua

(penawaran biaya)
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MenegPPN

w

Penyedia Barang/ Panitia Pengadaan
Jasa

Menyerahkan
data otentik

(manual)

x

PPK

Y

Mengirim
sanggahan

Pernbuktian
kualifikasi calon

pemenang pertama
dst (manual)

x

Menjawab
sanggahanz

Tidak

Proses
sanggah
selesai?

Ya

Penandatanganan
Kontrak

Menjawab
sanggahan

Banding (manual)

Tidak
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2.3.3. E- lelang umum Prakualifikasi dengan satu file

Penyedia BarangIJasa Panitia Pengadaan PPK

Mulai

T
Login

!
Mencari pengumuman

lelang

!
Mendaftar lelang

!
Download dokumen

prakualifikasi

!
Mengisi dokumen

prakualifikasi

!
Upload dokumen

f-- H Evaluasi prakualifikasiprakualifikasi

W

Yang lulus Tic ak
>= 3?

Tidak
Ya

Minta persetujuan dari Persetujuan
PPK PPK

YaPengumuman hasil
prakualifikasi

~
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Penyedia BarangIJasa

Menjawab sanggahan
prakualifikasi

Panitia Pengadaan PPK

Mengirim sanggahan
prakualifikasi

Download
dokumen lelang

Mengirim pertanyaan
tentang dokumen lelang

Ya

Tidak

Upload
dokumen lelang

Menjawab pertanyaan

Tida

Tida

Download addendum
dokumen lelang dan
Upload document

penawaran

Minta persetujuan
PPK

Membuat addendum
dokumen lelang

Upload addendum
dokumen lelang

Pembukaan dokumen
penawaran (administrasi,

teknis dan haga)
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Penyedia BarangIJasa Panitia Pengadaan

Penayangan
hasil

evaluasi
administrasi
clan teknis

Penayangan
hasil

evaluasi
biaya

Evaluasi aclministrasi &
teknis

PPK

Penetapan
pemenang

Penayangan
hasil

evaluasi
kualiftkasi

Pembuktian kualifikasi
calon pemenang

pertama (manual)

Usulan calon
pemenang
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MenegPPN Penyedia Barang/ Panitia Pengadaan PPK
Jasa

F

W

X Ada rridak
sanggahan?

Y
Ya

Menjawab
Mengirim sanggahan

Z sanggahan
I

Menjawab
sanggahan Y Sanggah Ti a Proses Ya

banding (manual) f+
banding? sanggah

selesai?

Ya Tidak
Sanggah Tidak I Membuat SPPB]
diterima?

Menyampaikan
dokumen

pendukung
penawaran
(hard copy)

I Penandatanganan
Kontrak

.:t.

Selesai

-
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2.3.4. E- lelang umum Prakualifikasi dengan Dua File

Penyedia BarangIJasa Panitia Pengadaan PPK

Mulai

T
Login

~

Mencaripengurnu01an
lelang

l
Mendaftar lelang

l
Download dokumen

prakualifikasi clan
penawaran

l
Mengisi dokumen
prakualifikasi clan

penawaran

~

>--- f-Upload dokumen Evaluasi prakualifikasi Ticlakprakualiftkasi
!

PersetujuanMinta persetujuan dari
PPK PPK

Ya

Pengumuman hasil
prakualifikasi

!
U
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Penyedia Barang/Iasa Panitia Pengadaan PPK

~engUnrnsanggahan
prakualifikasi

Download
dokumen lelang

Ticlak

Upload dokumen
penawaran file satu

(adrninistrasi dan teknis)
dan file dua (penawaran

harga)

Tida

Tida

Upload
dokumen lelang

Menjawab pertanyaan

Minta persetujuan
PPK

Membuat addendum
dokumen lelang

Upload addendum
dokumen lelang

Pembukaan dokumen
penawaran file satu

(aclrninistrasi clan teknis)
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Penyedia Barang/Iasa PPK

Penayangan
basil evaluasi
administrasi
dan teknis

Penayangan
hasil

evaluasi
-biaya

Penayangan
hasil

evaluasi
kualifikasi

Menyerahkan data
otentik (manual)

Panitia Pengadaan

Evaluasi administrasi &
teknis

Pembuktian kuahfikasi
calon pemenang

pertama dst (manual)
Tidakl--=--~I

Usulan calon
pemenang

Penetapan
pemenang
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Penyedia Barang/jasa Panitia Pengadaan PPK

r

.vda sanggahan) Tidak

Ya

1Iengll:im sanggahan ;\Ienjawab sanggahan
pemenang l2emenang

Va

Td'k~Ada banding Ya
pemenang? sclcsai?

~
Tidak

Xlembuat SPPBJ

.
"

.\fenyampaikan
dokumen pendukung "penawaran (hard copy)

Tandarangan Kontrak

Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasionalld~,.;---
Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional,

PASKAH SUZETI A


