PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 065 A.K/DIR/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 080.K/DIR/2008 TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT PLN (PERSERO)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008
tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan
Jasa Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan
beberapa ketentuan dan istilah didalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor 080.K/DIR/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa PT PLN (Persero);

b.

bahwa ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang diberlakukan di PT PLN
(Persero) harus berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri
yang mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal Negara
pada BUMN sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di
atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang
Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 080.K/DIR/2008
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

: 1.
2.
3.
4.

Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26
Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero);
Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/MMBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP58/MBU/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005
tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan untuk Lintas Provinsi atau
yang Terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional;

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12. Peraturan ……

12.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0001 Tahun 2006
tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan
dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 004 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0002 Tahun 2006
tentang Pengusahaan Pembangkit Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah;
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang
Pemberlakuan Peraturan Sehubungan dengan Pengalihan Bentuk Hukum
Perusahaan;
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 118/010/DIR/2004 tentang
Penataan Outsourcing di Lingkungan PT PLN (Persero);
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 080.K/DIR/2008 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero);
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 096.K/DIR/2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

13.
14.

15.
16.
17.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 080.K/DIR/2008 TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT PLN (PERSERO).

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Direksi Nomor 080.K/DIR/2008 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) beserta lampirannya dan beberapa
Lampiran Contoh formulir dan Flow Chart, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Bab II Pasal 3 diubah dan ditambah, sehingga secara keseluruhan
berbunyi sebagai berikut :
BAB II
SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 3
(1)
(2)

(3)

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki Sertifikasi Pengadaan
Barang/Jasa paling lambat tanggal 1 Oktober 2009.
Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) Pusat
Pendidikan dan Pelatihan atau yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan
dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia.
Unsur anggotaTim Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari PT PLN
(Persero) Kantor Pusat dan PT PLN (Persero) Jasa Pendidikan dan Pelatihan.

2. Ketentuan Bab III Pasal 4 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai
berikut :
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4
(1)

Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 April
2008 berpedoman pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
100.K/DIR/2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT
PLN (Persero) beserta penjelasannya sebagaimana diatur dalam Keputusan
Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200.K/DIR/2004.

(2)

Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April
2008 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009, tetap berpedoman pada
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 080.K/DIR/2008 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang belum dirubah
oleh Keputusan Direksi ini.

3. Beberapa Ketentuan pada Lampiran Keputusan Direksi Nomor 080.K/DIR/2008
ditambah dan diubah, sebagai berikut :
a). Angka ...

a). Angka 1.1.15 diubah dan setelah angka 1.1.48 ditambah 2 (dua) angka, yaitu
angka 1.1.49 dan 1.1.50, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.1.15

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha yang berbentuk
Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
konsorsium, joint operation (JO), Koperasi, firma, commanditaire
vennotschap (CV), persekutuan perdata (Maatschap), dan/atau
perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa;

1.1.49

Penasehat ahli adalah Penyedia Barang/Jasa yang dianggap ahli di
bidangnya;

1.1.50

Anak Perusahaan adalah anak perusahaan PLN yang sahamnya
minimum 90% dimiliki oleh PLN.

b). Angka 1.2 ditambah 1 (satu) angka setelah angka 1.2.2, yaitu 1.2.3 yang
berbunyi sebagai berikut :
1.2.3

c).

Meningkatkan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan
dengan tetap mengedepankan penciptaan nilai tambah bagi PLN.

Angka 2.1.3.3 huruf b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
b.

c.

Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan, memahami
isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan
berdasarkan ketentuan yang berlaku;
Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa setelah tanggal
1 Oktober 2009 atau tanda bukti keikutsertaan dalam Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa sebelum tanggal 1 Oktober 2009

d). Angka 2.1.3.6 huruf l. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
l.

e)

Angka 2.2.4.6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2.2.4.6

f).

Mengusulkan calon pemenang (Penyedia Barang/Jasa) kepada
Pengguna Barang/Jasa dengan melampirkan Pakta Integritas
Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Lampiran 1
Keputusan ini;

Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial
untuk menyediakan barang/jasa;

Angka 2.5.3.1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2.5.3.1

Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan
Rakyat) atau Bank asing yang beroperasi
di Indonesia atau
Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian
(surety bond) yang mendapatkan dukungan perusahaan reasuransi
yang memiliki rating A yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat
internasional, kecuali yang didukung oleh perusahaan reasuransi
dalam negeri/lokal diutamakan memiliki pemeringkat dari lembaga
Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

g). Judul angka 2.7.1 dan Judul angka 2.7.2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
2.7.1
2.7.2

Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan
Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan

h). Judul angka 2.7.3 diubah dan angka 2.7.3.1 s/d 2.7.3.7 diubah menjadi bagian
dari angka 2.7.3.1 dan angka 2.7.3.8 diubah menjadi angka 2.7.3.2 sehingga
secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
2.7.3

Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan

2.7.3.1

Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal :
a.
Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya yang akan diadakan
bersifat spesifik hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan
teknologi khusus/pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) dan/atau hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa (agen
tunggal)
yang
mampu
melaksanakan
dan/atau
mengaplikasikannya; atau
b.
Pengadaan barang spesifik yang tak dapat digantikan oleh
produk lain atau tidak kompatibel; atau
c.
Pekerjaan Keadaan Darurat (emergency); atau
d.

Pemeliharaan …

d.

e.

f.
g.

h.

i.

j.

k.

2.7.3.2

Pemeliharaan unit pembangkit dalam bentuk jangka
panjang/LTSA (Long Term Service Agreement) termasuk
pengadaan suku cadang khusus dan spesifik Pabrikan atau
Agen Tunggal/Original Equipment Manufacture (OEM) serta
Perusahaan yang menjadi Agen Tunggal Pemegang Merek;
atau;
Pekerjaan Tambah yang tidak dapat dielakkan dalam rangka
penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan nilainya tidak lebih
dari 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam
kontrak awal. Dalam hal pekerjaan tambah melebihi 10%
(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal
maka pekerjaan tambah tersebut harus didasarkan pada
justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional
dan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
Pengguna Barang/Jasa sebelum pelaksanaannya;atau
Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran
harga (Tahap II) dalam Metoda Dua Tahap hanya 1 (satu); atau
Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metoda Pelelangan
ternyata hanya 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Pemborongan
yang
:
1) Mendaftar; atau
2) Lulus Prakualifikasi; atau
3) Memasukkan Penawaran dalam Metoda Satu
sampul
atau Dua sampul; atau
4) Memasukkan Penawaran administrasi dan Teknis dalam
Metoda Dua Tahap; atau
Pembelian berulang (repeat order) terhadap barang yang
dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan
dengan tidak mengorbankan kualitas barang; atau
Barang/Jasa pemborongan lanjutan yang secara teknis
merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecahpecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
atau
Penyedia Barang/Jasa adalah Anak Perusahaan dan/atau
BUMN sepanjang barang/jasa yang dibutuhkan merupakan
produk dari Anak Perusahaan atau BUMN dimaksud dengan
ketentuan apabila Anak Perusahaan dan/atau BUMN yang
memproduksi yang dibutuhkan lebih dari satu, maka harus
dilakukan pemilihan langsung terhadap Anak Perusahaan
dan/atau BUMN tersebut;atau
Ketentuan selain huruf a s/d j diatas dengan nilai Pengadaan
sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Proses Penunjukan Langsung dilakukan dengan cara:
a.
Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf a sampai d di atas,
dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa
yang ditunjuk untuk memasukkan penawaran.
b.
Pengadaan barang spesifik sesuai angka 2.7.3.1 huruf b diatas
dapat dilaksanakan sepanjang dilakukan kepada penyedia
barang tunggal yang merupakan pabrikan/ kantor cabang/ unit
usaha/ agen tunggal/ agen/ distributor yang berstatus agen,
dengan syarat dibuktikan dengan perjanjian keagenan atau
surat penunjukan
dari pabrikan atau pihak yang diberi
kewenangan oleh pabrikan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
c.
Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf e di atas, dilakukan
dengan mengevaluasi atas pekerjaan tambah yang diusulkan
Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan
dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh Tim Evaluasi Teknis .
d. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf f dan angka 2.7.3.1
huruf g angka 1), 2), 4) di atas, dilakukan dengan mengundang
Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk memasukkan
Penawaran bagi yang belum memasukkan Penawaran.
e.
Dalam hal terjadi sesuai angka angka 2.7.3.1 huruf g angka 3) di
atas, dilakukan evaluasi Penawaran harga.
f.
Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf h di atas,
Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Perintah Kerja atau
Kontrak kepada Penyedia Barang/Jasa yang telah mempunyai
ikatan kerja sebelumnya.
g.
Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf i di atas, Penguna
Barang/Jasa menerbitkan Surat Perintah Kerja atau Kontrak
kepada Penyedia Barang/Jasa yang telah mempunyai ikatan
kerja…

h.

i.

j.

i).

kerja sebelumnya di lokasi yang sama dengan terlebih dahulu
melakukan evaluasi penawaran.
Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf j di atas, dilakukan
dengan mengundang Anak Perusahaan atau BUMN yang
ditunjuk untuk memasukkan Penawaran dengan tetap
mengedepankan penciptaan nilai tambah bagi PLN.
Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf k di atas, dilakukan
dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa (yang
dianggap mampu dan mempunyai reputasi baik) untuk
memasukkan Penawaran dan dilakukan evaluasi penawaran.
Dalam evaluasi penawaran dapat dilakukan Klarifikasi dan
Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga
diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan.

Angka 2.7.4.1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2.7.4.1

Pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat
di pasar untuk memenuhi kebutuhan operasional dengan nilai
maksimal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

j).

Angka 2.7.4.3 dan angka 2.7.4.4 dihapus.

k).

Judul angka 2.8.1 dan angka 2.8.2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2.8.1
2.8.2

l).

Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultansi
Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi

Judul angka 2.8.3 diubah, angka 2.8.3.1 s/d 2.8.3.8 diubah menjadi bagian dari
angka 2.8.3.1 dan angka 2.8.3.9 diubah menjadi angka 2.8.3.2, sehingga
secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
2.8.3

Penunjukan langsung Jasa Konsultansi

2.8.3.1

Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal :
a.
Jasa yang akan diadakan bersifat spesifik hanya dapat
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/pemegang
Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau hanya ada 1
(satu) Calon Penyedia Jasa yang mampu melaksanakan
dan/atau mengaplikasikannya; atau
b.
Pekerjaan Keadaan Darurat (emergency); atau
c.
Dalam hal terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
Direksi, Dekom atau Karyawan yang menurut pertimbangan
Direksi perlu didampingi oleh Konsultan Hukum selama
pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; atau
d.
Pekerjaan penelitian/studi/pemrosesan data yang dilakukan oleh
Perguruan Tinggi Negeri atau Lembaga Afiliasi Perguruan Tinggi
Negeri atau Lembaga Ilmiah Pemerintah; atau
e.
Pekerjaan Tambah yang tidak dapat dielakkan dalam rangka
penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan nilainya tidak lebih
dari 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam
kontrak awal. Dalam hal pekerjaan tambah melebihi 10%
(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal
maka pekerjaan tambah tersebut harus didasarkan pada
justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional
dan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
Pengguna Barang/Jasa sebelum pelaksanaannya;atau
f.
Penasehat ahli Direksi yang melakukan suatu bidang pekerjaan
yang bersifat khusus seperti penasehat hukum korporat,
accounting, pajak dengan nilai maksimal Rp. 5.000.000.000
(lima milyar rupiah) atau bidang khusus lainnya yang ditentukan
oleh Direksi; atau
g.
Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metoda Seleksi
Umum ternyata hanya 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultan yang :
1)
Mendaftar; atau
2)
Lulus Prakualifikasi; atau
3)
Memasukkan Penawaran dalam Metoda Dua sampul;atau
h.
Penunjukan berulang (repeat order) terhadap penyedia jasa
konsultansi non konstruksi sepanjang harga yang ditawarkan
menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas jasa; atau
i.
Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan
yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang
sudah dilaksanakan sebelumnya; atau
j. Penyedia…

j.

k.

2.8.3.2

Penyedia Barang/Jasa adalah Anak Perusahaan dan/atau
BUMN sepanjang jasa yang dibutuhkan merupakan produk
dari Anak Perusahaan atau BUMN dimaksud dengan ketentuan
apabila Anak Perusahaan dan/atau BUMN yang memproduksi
yang dibutuhkan lebih dari satu, maka harus dilakukan pemilihan
langsung terhadap Anak Perusahaan dan/atau BUMN
tersebut;atau
Ketentuan selain huruf a s/d j diatas dengan nilai Pengadaan
sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Proses Penunjukan Langsung dilakukan dengan cara :
a.
Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf a sampai d di atas,
dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa
yang ditunjuk untuk memasukkan penawaran.
b. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf e di atas, dilakukan
dengan mengevaluasi atas pekerjaan tambah yang diusulkan
Penyedia Barang/Jasa.
c. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf g angka 1), 2) di
atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia
Barang/Jasa yang ditunjuk untuk memasukkan Penawaran .
d. Dalam hal terjadi sesuai angka angka 2.8.3.1 huruf g angka 3) di
atas, dilakukan evaluasi Penawaran harga.
e. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf h diatas, Pengguna
Barang/Jasa menerbitkan Surat Perintah Kerja atau Kontrak
kepada Penyedia Barang/Jasa yang telah mempunyai ikatan
kerja sebelumnya.
f.
Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf i di atas, Penguna
Barang/Jasa menerbitkan Surat Perintah Kerja atau Kontrak
kepada Penyedia Barang/Jasa yang telah mempunyai ikatan
kerja sebelumnya di lokasi yang sama dengan melakukan
evaluasi penawaran.
g.
Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf j di atas, dilakukan
dengan mengundang Anak Perusahaan atau BUMN yang
ditunjuk untuk memasukkan Penawaran dengan tetap
mengedepankan penciptaan nilai tambah bagi PLN.
h.
Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf k di atas, dilakukan
dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa (yang
dianggap mampu dan mempunyai reputasi baik) untuk
memasukkan Penawaran serta dilakukan evaluasi penawaran.
i.
Dalam evaluasi penawaran dapat dilakukan Klarifikasi dan
Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga
diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan.

m). Angka 2.8.4.5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2.8.4.5 Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan diproses melalui
Seleksi Langsung atau Penunjukan Langsung.
n). Angka 2.12 di tambah 1 (satu) angka setelah angka 2.12.3, yaitu angka 2.12.4
yang berbunyi sebagai berikut :
2.12.4 Jawaban sanggahan dari Pengguna Barang/Jasa bersifat final.
o). Angka 3.1.2.12 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
c.

Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan mengubah
dokumen pengadaan setelah pembukaan penawaran sampai dengan
penandatanganan kontrak. Perubahan dokumen pengadaan sebelum
pembukaan penawaran oleh Pengguna dan diberitahukan secara tertulis
kepada Penyedia Barang/Jasa;

p). Angka 3.2.1 ditambah 4 (empat) angka setelah angka 3.2.1.13, yaitu angka
3.2.1.14, 3.2.1.15, 3.2.1.16 dan 3.2.1.17, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3.2.1.14 Pengumuman Pemenang Pengadaan
Pemenang pengadaan diumumkan dan diberitahukan oleh panitia
pengadaan kepada para Calon Penyedia Jasa Konsultansi setelah
diterimanya Surat Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi dari
Pengguna Barang/Jasa.
3.2.1.15 Sanggahan…

3.2.1.15 Sanggahan
Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang berkeberatan atas penetapan
pemenang, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan
secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa.
3.2.1.16 Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi
a.

Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan
Penyedia Jasa Konsultansi kepada Penyedia Jasa Konsultansi
sebagai pelaksana pekerjaan yang diadakan, dengan ketentuan :
1) Tidak ada sanggahan dari Calon Penyedia Jasa
Konsultansi; atau
2) Sanggahan yang diterima Pengguna Barang/Jasa dalam
masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan
diterima melewati waktu masa sanggah.

b.

Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk
sebagai
Penyedia Jasa Konsultansi wajib menerima keputusan tersebut.
Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka Penyedia
Jasa Konsultansi tersebut dimasukkan dalam Daftar Hitam (black
list) PLN dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan tidak
diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di PLN
untuk 2 (dua) tahun berikutnya kecuali alasan pengunduran diri
tersebut dapat diterima secara objektif oleh Pengguna
Barang/Jasa.

c.

Apabila calon pemenang pengadaan urutan pertama yang
ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi mengundurkan diri,
maka penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan
kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi urutan kedua (jika ada)
sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan :
1) Penetapan pemenang pengadaan urutan kedua tersebut
harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari
Pengguna Barang/Jasa;
2) Masa penawaran calon pemenang pengadaan urutan kedua
masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya;
3) Bila calon pemenang pertama mengundurkan diri, maka
berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.1.16
huruf b di atas.

d.

Apabila calon pemenang pengadaan urutan kedua juga
mengundurkan diri, maka penetapan Penyedia Jasa Konsultansi
dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada)
sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan :
1) Penetapan pemenang pengadaan tersebut harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna
Barang/Jasa;
2) Masa berlakunya penawaran calon pemenang pengadaan
urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang;
3) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, maka
berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.1.16
huruf b di atas.

e.

Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, maka berlaku
sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.1.16 huruf b di
atas.

f.

Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi dibuat setelah
masa sanggah dilewati dan segera disampaikan kepada
Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.

3.2.1.17 Penandatanganan Kontrak
Setelah Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi diterbitkan,
Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak
pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah tersedia, dengan
ketentuan sebagai berikut :
a.

Apabila Penyedia Jasa
Konsultansi yang ditunjuk menolak/
mengundurkan diri atau gagal
untuk
menandatangani
kontrak, maka Pengguna Barang/Jasa membatalkan Surat
Penunjukan
Penyedia
Jasa Konsultansi, Penyedia
Barang/Jasa tersebut
dimasukkan
dalam Daftar Hitam
(black list ) PLN dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun
dan…

dan
tidak
diperkenankan ikut
serta
dalam
Pengadaan Barang/Jasa di PLN untuk 2 (dua) tahun berikutnya
kecuali alasan pengunduran diri tersebut dapat diterima secara
objektif oleh Pengguna Barang/Jasa.
b.

Pengguna dan Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperkenankan
mengubah dokumen pengadaan setelah pembukaan penawaran
sampai dengan penandatanganan kontrak. Perubahan dokumen
pengadaan sebelum pembukaan penawaran dapat dilakukan
dengan pemberitahuan secara tertulis dari Pengguna kepada
Penyedia Jasa Konsultansi;

c.

Pengguna dan Penyedia Jasa Konsultansi wajib memeriksa
konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka,
dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar
dokumen kontrak;

d.

Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu :
1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli
pertama untuk Pengguna Barang/Jasa dibubuhi materai
pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa
Konsultansi, dan kontrak asli kedua untuk Penyedia Jasa
Konsultansi dibubuhi materai pada bagian yang
ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa;
2) Rangkap kontrak asli lainnya tanpa dibubuhi materai.

q). Angka 3.2.1.10 huruf e dihapus.
r).

Angka 3.3 diubah, sehingga secara keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
3.3

s).

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
Proses Pengadaan Jasa Lainnya dapat diproses seperti halnya
proses pengadaan Jasa Konsultansi atau Pengadaan Barang.

Angka 4.1.2.4 huruf b angka 2) diubah dan ditambah, sehingga secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
4.1.2.4

b.

Penunjukan Langsung
Penunjukan langsung dilakukan dalam hal :
1)
Pengadaan batubara untuk memenuhi kebutuhan
Pembangkit yang dibangun didekat tambang batubara dan
didesain sesuai jenis batubara tambang batubara
tersebut;atau
2)
Kontrak spot untuk mengatasi kondisi emergency
Persediaan batu bara di stock pile pembangkit dalam
Kondisi emergency akan ditetapkan oleh Direksi.

t).

4.

Angka 4.3.2.1 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
a.
Barang yang diperlukan untuk keperluan rutin/operasional PLN dan
memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan (Operation and
Maintenance), seperti tetapi tidak terbatas pada :
1) Komputer (PC, laptop, notebook), LCD Projector;
2) Mesin Fotokopi (photocopier);
3) Kendaraan bermotor (mobil, motor, truk, alat-alat berat);
4) Gedung dan/atau tanah.
5) Mesin Pembangkit tenaga listrik.

Beberapa Lampiran Contoh Formulir dan Flow Chart diubah sebagai berikut :
a).

Lampiran 3, Contoh Formulir Surat Pernyataan Panitia/Pejabat Pengadaan
Dalam Rangka Usulan Pemenang diubah, menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1 Keputusan Direksi ini.

b). Lampiran...

b).

Lampiran 5 f, Flow Chart Pemilihan Langsung dengan Metoda Satu Sampul
diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan Direksi
ini.

c).

Lampiran 5 g Flow Chart Pemilihan Langsung dengan Metoda Dua Sampul
diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Keputusan Direksi
ini.

d).

Lampiran 5 h Flow Chart Penunjukan Langsung diubah,
sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 Keputusan Direksi ini.

menjadi

Pasal II
Keputusan ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 080.K/DIR/2008 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).
Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 Juni 2009.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Maret 2009

Lampiran 1
Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor
: 065 A.K/DIR/2009
Tanggal
: 31 Maret 2009

PAKTA INTEGRITAS
(LETTER OF UNDERTAKING)
Nomor : ....... /....../................/.......___________________
Kami,
yang
menyatakan
dan
bertandatangan
di
bawah
ini,
Panitia
Pengadaan
..............................................
yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Direksi/GM/Manajer
Cabang............................ tanggal ....... bulan .......tahun........tentang ......................................., dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya, bahwa sehubungan dengan pengajuan usulan penetapan calon
penyedia Barang/Jasa atau calon pemenang untuk ...............................:
1. Kami telah melaksanakan dan memeriksa bahwa proses pengadaan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Keputusan Direksi .........................tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero), serta memperhatikan ketentuan yang
berlaku, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan
bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (independency).
2. Kami telah melaksanakan proses pengadaan sebagaimana tersebut di atas dengan penuh kehatihatian (duty of care and of loyalty) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan
mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang
cukup, sebagaimana layaknya seorang profesional dalam posisi yang sama melakukan hal serupa,
atau sebagaimana kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (prudent
person role).
3. Dalam melaksanakan proses pengadaan sebagaimana tersebut di atas kami tidak memiliki
kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun
menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami,
dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict
of interest), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
4. Kami telah melaksanakan proses pengadaan tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang
berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan mematuhi seluruh ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan best practice, yang
dipandang perlu, penting dan kritikal dalam proses tersebut (duly abiding the laws).
Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal
material apapun, dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal
yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun
pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,........................

Panitia Pengadaan ....................................
1.

(nama)

(Tanda tangan)

2.

(nama)

(Tanda tangan)

3.

(nama)

(Tanda tangan)

4.

(nama)

(Tanda tangan)

5.

(nama)

(Tanda tangan)

....................

