BUPATI WONOSOBO
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 44 TAHUN 2O1O

TENTANG

PENGADAANBARANTTsnIiHT:llH,ffi BUPArENwoNosoBo
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

!
Menimbang

'. a.

BUPATIWONOSOBO,
bahwa pada Peraturan Presiden Republik lndonesia

Nomor54Tahun2ol0tentangPengadaan
BaranglJasaPemerintahPasallllAyat(1)

menyebutkan Gubernur/BupatiMalikota membentuk
LPSE untuk memfasilitasi ULP/pejabat pengadaan
dalam melaksanakan mengadaan barang/jasa secara

b.

elektronik;
yang
bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan
prinsip
baik dan bersih serta transparan sesuai dengan

good governanrr and clean gavermenf

perlu
jasa
melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan
yang bersih dari korupsi, kolusi dan

pemerintah
nepotisme;

nanwa untuk kelancaran dan ketertiban

dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah
Kabupaten Wonosobo yang transparan, adil' tidak
perlu
diskriminatif, efisien, efektif dan akuntabel
pengadaan barang dan jasa

mengadakan kegiatan

pemerintah secara elektronik;
d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

perlu
tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka
menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten

Wonosobo secara Elektronik (LPSE);

irengingd :

ndgrE Nonror 13 Tafr^m 1950 tentarg
dalam
Pembentukan Daerahdaerah lGbtpaten

UndarUr-t

1-

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
Usaha
Larangln Praktek Monopoli dan Persaingan
lndonesia
Tidak Sehat (Lembaran NegaraRepublik
Negara
Tahun 1999 Nomor 33, Tabahan Lembaran
Republik tndonesia Nomor 38171;

1999 tentang

1999

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
dari Korupsi'
Penyelenggaraan Negara yang Bersih
Republik
Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara

3.

tentang

lndonesia Nomor 3851);

4.

b

2AO4 tentang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Negara Republik
Perbendanaraai Negara (Lembaran
Tambahan Lembaran
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5'
4355);
Negara Rpublik lndonesia Nomor

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OA4
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2OO4
tentang

Tahun
(Lembaran Negara Republik. lndonesia
Republik
Nomor 53, TJmbanan Lembaran Negara
lndonesia Nomor 4389);
tentang
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OCr

tanggungjawab
Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Republik
Keuangan Negara (Lembaran Negara

5

Tambahan Lembaran
lndonesia Tanun 2OO4 Nomor 66'
a OO);
Negara Republik lndonesia Nomor
tentang
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun zAMRepublik
Pemerintah Dleran (Lembaran Negara
Tambahan
lndonesia Tahun 2OA4 Nomor 125'
Nomor 4437\
Lembaran Negara Repubtik lndonesia
dengan undangsebagaimana lelah di ubah terakhir
Perubahan
unadang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
32 Tahun 2AO4
kedua Atas Undang-undang Nomor
Negara
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
108' Tambahan
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
Nomor 4548\;
Lembaran Negara Republik lndonesia
2ACP- tentang
8. Undang-Unaa-ng Nomor 33 Tahun
Pusat dan
Perimbang"n K""ngan Antara Pemerintah
Republik
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tambahan
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126'
Nomor 4438);
Lembaran Negara Republik lndonesia
2008 tentang
9. Undang-UnOa-ng Nomor 11 Tahun
(Lembaran Negara
lnformasi dan iransaksi Elektronik
Nomor 58' Tambahan
Republik lndonesia Tahun 2OOB
Nomor a8$\
Lembaran Negara Republik lndonesia

ru-Lrrxxmg-urxEng llsnsr t4 rarlun zv-rc remang
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan

#

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pengawasan
Pedoman Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2AAS Nomor 165,
Tambahan Lemabaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4539);
l2.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah
Pemerintah Daerah Provinsi
KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor arc7\
l3.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
l4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2W7 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
l5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan BarangfJasa Pemerintah ;
l6.Peraturan Daerah lGbuaten Wonosobo Nomor 13
Tahun zNT tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Wonosobo.

dan

dan

Menetapkan

:

MEMUTUSI(AN

:

PERATURAN BUPATI TENTANG

LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN WONOSOBO SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintafi
Wonosobo.

#l

5. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (Elektronic Procurement)
adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya
dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang
pengadaan barang/jasasecara elektronik.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE
adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional yang selanjutnya
disebut LPSE Nasional adalah pusat layanan pengadaan barang/jasa
yang dalam pelaksanaannya secara elektronik milik Kementrian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencaan Pembangunan
Nasional.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten
Wonosobo yang selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Wonosobo adalah
unsur pelaksana di Pemerintah Daerah yang melayani proses pengadaan
barang/jasa dalam pelaksanan pengadaan barang/jasa secara elektonik
yang menggunakan sistem aplikasi LPSE Nasional.
9. Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Tim
LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa
secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12.P$abat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diangkat oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna
Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
l3.Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Panitia
Pengadaan adalah Panitia yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa.
14.Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat ULP
adalah lembaga non struktural yang bertugas mengkoordinasikan seluruh
kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dan melaksanakan
proses pengadaan barang/jasa pada seluruh SKPD atau unit kerja
setingkat BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
l5.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

16.

Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk
mendapatkan kode akses (User tD dan password) ke dalam sistem

aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
17.Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh
LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses
registrasilpendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi
persetujuan password dan penyampaian notifikas i persetujuan.
18.Pakta lntegritas adalah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh
Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit
Layanan Pengadaan dan Penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dalam
pelaksanaan pengadaan barangljasa.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang
diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya
yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2l.Message Digest 5 (MD 5) adalah suatu metodologi untuk memberi
jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan
dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan sidik
jari atau' Hash Key' dari dokumen-dokumen tersebut.
22.User lD adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang
digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
23. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh
pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multyuser (banyak
pengguna) untuk memverifikasi User lD kepada sistem keamanan yang
dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
24.Kode Elektronik atau hash key adalah angka, huruf, symbol, karakter
lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk
mengakses komputer danlatau sistem elektronik lainnya.
25. Publik adalah badan usaha atau orang perorangan yang berminat untuk
menjadi peserta pengadaan barang/jasa.
26.lnstitusi lain adalah lembaga/instansi lain yang secara struktur di luar
Pemerintah Daerah.
2T.Aphkasi Pengaman Dokumen yang selanjutnya disingkat Apendo adalah
aplikasi untuk enkrepsi dan deskripsi dokumen pengadaan yang
didalamnya memuat tanda tangan elektronik /identitas digital yang terdiri
atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

I
BAB II
RUANG LINGKUP, KEDUDUKAN,FUNGSI DAN TUJUAN LPSE
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah pengadaan
barang/jasa yang dilakukan secara elektronik di Daerah.
Pasal 3
LPSE berkedudukan sebagai lembaga non struktural yang memfasilitasi ULP
dalam proses pengadaan barangljasa pemerintah secara elektronik dan
dalam melaksanakan tugasnya tim LPSE bertanggung jawab kepada Bupati.
Pasal 4
Fungsi LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai:
a. pengelola sistem e-procurement;
b. pelaksana pelatihan dan pemberi bantuan teknis untuk mengoperasikan
sistem e-procurement kepada PPK, Panitia dan Penyedia BaranglJasa;
c. penyedia sarana akses intemet bagi PPI(Panitia dan Penyedia
Barang/Jasa;
d. pelaksana pendaftaran dan verifikasi terhadap PPl{Panitia dan Penyedia
Barang/Jasa
Pasal 5
Tujuan LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:
a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah
di Daerah;
b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah di Daerah;
c. memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan infomasi tentang
barang/jasa dan penyedia barang/jasa di Daerah;
d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Daerah berjalan
lebih cepat dan akurat;
e. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para
pihak pelaku pengadaan barang/jasa;
menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat
antar penyedia barang/jasa;
g. menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan
menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi
intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan
panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

f.

BAB III
PIHAK PIHAK PELAKSANA PEGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK
Pasal 6
Pihak-pihak pelaksana pengadaan barangljasa secara elektronik di Daerah
terdiri dari :
a. Tim LPSE;

b.

PPK;

c. UlP/Panitia Pengadaan;
d.

Penyedia Barang/Jasa.

(1)

'\-.

dan

Pasal 7
Tim LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri dari
a. Pengarah;
b. Penanggung jawab;

c.

:

Ketua;

d.
e.

Sekretariat;
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi;
Bidang Registrasi dan Verifikasi;
g. Bidang Administrasi Sistem Informasi; dan
h. Bidang Layanan Pengguna;
(2). Untuk menjadi Tim LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam
melaksanakan tugas;
b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pengelola
LPSE yang bersangkutan; dan
d. memahami pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.
(3). Tim LPSE sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
(4) Tim LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengelola sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah

f.

'
\-/

secara elektronik di Daerah;

b, menyusun program kegiatan sistem informasi

pengadaan

barang/jasa pemerintah di Daerah;

c. melaksanakan
d.

pelatihanltraining kepada Panitia Pengadaan/UlP
dan Penyedia BaranglJasa agar menguasai sistem informasi
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Daerah;
melaksanakan pelayanan bagi Panitia PengadaanlUlP dan
Penyedia Barang/Jasa;

e. memberikan password bagi PPK, Panitia Pengadaan/UlP

f.

dan

Penyedia Barang/Jasa;

menyediakan informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani
Panitia Pengadaar/UlP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan

g.

dengan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik
di pemerintah Daerah;
menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik di Daerah untuk
kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstansi yang

berwenang untuk itu dan/atau instansi lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan y ang berlaku;
h. melakukan registrasi dan verifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk
memastikan Penyedia Barang/Jasa memenuhi persyaratan yang
berlaku;
melaksanakan ketatausahaan LPSE; dan
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada
Bupati.
(5) Tim LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah
Daerah;
b. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
c. sebagai penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang
melayani Panitia Pengadaan/UlP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di Daerah;
d. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Daerah
secara elektronik untuk kepentingan proses audit, monitoring dan
evaluasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang
benrvenang untuk itu dan/atau instansi lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,
(6) Susunan Tim LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Mekanisme Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Secara Elektronik tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan ini.

i.
j.

Pasal 8
Tugas Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pengelolaan sistem
informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah
Daerah.
Pasal 9
Tugas Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (1)
bertanggungjawab atas pengelolaan dan operasional sistem
huruf
informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah
Daerah.

b

EF5_

Pasal 10
Tugas Ketua LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b
sebagai berikut:
a. memimpin LPSE;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan operasional harian LPSE;
c. menyusun laporan kegiatan LPSE
Pasal 11
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d
dipimpin oleh seorang Sekretaris, merupakan unsur pembantu pimpinan
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap
program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di organisasi LPSE.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
Sekretaris berfungsi sebagai:
a. pengorganisasian kegiatan di lingkungan LPSE;
b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; dan
c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
lembaga terkait.

Pasal 12
Tugas Bidang Pelatihan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) huruf e sebagai berikut :
a. memberikan pelatihan bagi pihak yang akan mengakses dan/atau
menggunakan LPSE; dan
b. melakukan sosialisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik.
Pasa! 13
Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf f sebagai berikut ;
a. menangani pendaftaran Pengguna LPSE;
b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan
pendaftaran Pengguna LPSE;
c. menyetujui dan menolak peromohonan pendaftaran Pengguna LPSE
berdasarkan hasil verifikasi;
d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;
e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan
penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan
dokumen yang dipersyaratkan.

t.

r-Pasal 14
Tugas Bidang Administrasi Sistem lnformasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf g sebagai berikut :
a. menyiapkan (sef up) perangkat teknis sistem informasi (hardware);
b. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Nasional tentang
kendala teknis yang terjadi di LPSE Daerah dan melaksanakan instruksi
teknis dari LPSE Nasional; dan
e. memberikan user lD dan password kepada :
1) Penyedia Barang/Jasa setelah adanya persetujuan pendaftaran oleh
Verifikator;
2) U LP/PanitialP ejabat Pengadaan Barang/Jasa; dan
Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Daerah dan
lnstitusi lain.

3)

Pasal 15
Bidang Layanan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf h sebagai berikut .
a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa
secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di

b.
c.
d.

LPSE;
membantu proses pendaftaran Pengguna LPSE;
menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
menangani keluhan Pengguna tentang pelayanan LPSE.

Pasal 16
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan kewenangan :
a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang

b.

c.
d.
e.
f

.

g.
h.

i.

meliputi:
1) spesifikasi teknis;
2\ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;
3) rancangan kontrak.
Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia BaranglJasa;

Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik;
Menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang/jasa secara
elektronik;
Menandatangani kontrak;
Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
Mengendalikan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak;
Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada
PA/KPA;

Meyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
dengan Berita Acara Penyerahan;

a

J.

t.

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa;
Menindaklanjuti informasi dari Tim LPSE

Pasal 17
Tugas UlP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah:
(l) menyusun lelang dan upload dokumen lelang;
(2) meminta persetujuan PPK atas klasifikasi lelang;
(3) melakukan Aanwijzing;
(4) membuat Addendum fiika ada revisi dokumen lelang);
(5) mendownload dan membuka dokumen penawaran;
(6) melakukan evaluasi dokumen penawaran;
(7) menetapkan calon pemenang pengadaan barang/jasa;
(s) mengumumkan Calon Pemenang Pengadaan Barang/Jasa;
(9) menjawab sanggahan jika ada
Pasal 18
(1) Untuk mengikuti pengadaan barang/Jasa yang diselenggarakan oleh
LPSE, penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. mendaftarkan diri kepada pengelola LPSE dan bersedia untuk
dilakukan verifikasi oleh pengelola LPSE atau yang diberi kuasa,
sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk
menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
menja lankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/J asa;
c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan 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 menjalani hukuman;
e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima
penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh),
tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh
pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali Penyedia
Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain
yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
tidak masuk dalam daftar hitam;

f.

i.
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memiliki alamat yang tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan

pos; dan
k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dimulai.
(2) Untuk Penyedia Barang/Jasa orang perorangan harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.
(3) Untuk Penyedia Barang/Jasa wajib mengisi dan menandatangani formulir
keikutsertaan dalam sistem pengadaan barangljasa Pemerintah Daerah
secara elektronik.
(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya dapat menimbulkan
pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

BAB IV
PENGGUNAAN FASILITAS LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
Pasal 19

(1)Fasilitas LPSE dapat digunakan lnstansi lain untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. mengajukan permohonan secara resmi kepada Bupati; dan
b. telah melakukan nota kesepakatan dengan Pemerintah Daerah;
(2) Pengguna fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
ketentuan sebagai berkut:
a. tidak dikenai biaya apapun;
b. sesuaitata tertib yang ditetapkan; dan
c. fasilitas sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 20
Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik,
PPK, Panitia Pengadaan/UlP, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan
pihak-pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
bidang
a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
pengadaan barangljasa pemerintah;
b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang
terdiri dari User lD dan password; dan
c. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi
elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum.
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Pasal 21
PPK, Panitia Pengadaan/UlP, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan
pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barangljasa pemerintah secara
elektronik dilarang:
a. mengganggu dan merusak sistem pengadaan secara elektronik; dan
b. mencuri informasi, manipulasi data dan /atau berbuat curang dalam
pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi
tujuan pengadaan.
BAB VI
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAEARAH
SECARA ELEKTRONIK
Pasal 22
(1

) Persiapan Pengadaan

a. Kepala SKPDlUnit Kerja/lnstitusi lain mendaftarkan paket pekerjaan

yang akan diikutkan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik
ke LPSE dengan melampirkan keputusan mengenai Penunjukan PPK.
b. Paket pekerjaan yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam
huruf (a) dijadwalkan oleh LPSE.
c. LPSE membuat User lD dan Password untuk PPK dan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Tahap Pelaksanaan Pengadaan
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode
pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah :
a. metode e-lelang umum, pascakualifikasi dengan 1 (satu) file yaitu
Peyedia Barang/Jasa menyampatkanlupload dokumen penawaran
dalam 1 (satu) file yang berisi dokumen administrasi, teknis dan
harga;
b.

c.

metode e-lelang umum, pascakualifikasi dengan 2 (dua) file yaitu
Penyedia BaranglJasa menyampaikan/upload dokumen penawaran
dalam 2 (dua) file yang meliputi file 1 (kesatu) yang berisi dokumen
administrasi dan teknis dan file 2 (kedua) yang berisi dokumen
penawaran harga;
metode e-lelang umum prakualifkasi dengan 1 (satu) file, yaitu
Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/upload dokumen prakualifikasi
terlebih dahulu, setelah dievaluasi dan dinyatakan lulus prakualifikasi

oleh

d.

Panitia Pengadaan, Penyedia

Barang/Jasa
menyampaikanlupload dokumen penawaran dalam 1 (satu) file yang
berisi dokumen administrasi, teknis, dan penawaran harga; dan
(dua) file yaitu
metode e-lelang umum prakualifikasi dengan
Penyedia Barang/Jasa menya mpaikanl u pload dokumen prakualifi kasi
terlebih dahulu, setelah dievaluasi dan dinyatakan lulus prakualifikasi
Barang/Jasa
Pengadaan,
menyampaikanlupload dokumen penawaran dalam 2 (dua) file yang

2

oleh

Panitia

Penyedia

rmeliputi file 1 (kesatu) yang berisi dokumen administrasi dan teknis
dan file 2 (kedua) yang berisi penawaran harga.
(3) Pengumuman pengadaan barang/jasa ditampilkan di halaman depan
dalam Aplikasi LPSE Daerah;
(4) Mekaninsme pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah secara
elektronik sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 23

Pertukaran Dokumen Elektronik dalam rangka pengadaan barang/jasa
secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah secara
elektronik dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan BaranglJasa
Secara Elektronik (SPSE)
b. User ID dan Password seluruh pengguna sistem pengadaan barang/jasa
Pemerintah Daerah secara elektronik merupakan representasi dari
pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktifitas dalam pengadaan
barang/jasa secara elektroni k;
c. User lD dan Password sebagaimana dimaksud pada huruf b terasosiasi
terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem pengadaan
barang/jasa Pemerintah Daerah secara elektronik sehingga diakui
sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut;
d. Otentifikasi dokumen elektronik pada pengadaan barang/jasa Pemerintah
Daerah secara elektronik menggunakan metodologi Message Digest
algorithm 5 (MD 5) yang menghasilkan kode elektronik atau hash key
yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik, sehingga apabila Penyedia
BaranglJasa telah memberikan persetujuan dan memberikan persyaratan
bahwa dokumen elektronik yang dikirim sesuai dengan dokumen yang
diterima oleh sistem e-pengadaan berdasar hash key yang dihasilkan dari
metodologi Message Digesf 5 (MD 5), maka Penyedia Barang/Jasa
dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik; dan
e. Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c dan
huruf d dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis kecuali
dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi
Elektronik.

BAB VII
LAIN.LAIN
Pasal 24

(l) Apabila dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik
mengalami gangguan secara teknis, maka proses pengadaan
barang/jasa dapat ditunda dan jadwal pengadaan barang/jasa diatur
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ulang, dimulai dengan tahapan berikutnya atau dimulai dari pengumuman
pengadaan barang/jasa.
(2) Pengumuman pengadaan barangljasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam hal data pengadaan barang/jasa yang tersimpan
dalam sistem LPSE hilang, rusak dan/atau tidak dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
(3) Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pda ayat (1) tidak dapat
dibenahi, maka pengadaan barang/jasa secara elektronik dinyatakan
gagal dan kemudian pengadaan barang/jasa dilakukan secara non
elektronik.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan diWonosobo

padatanggal 29 Sepenber 2010
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MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABU PATEN WONOSOBO SECARA ELEKTRONIK

Mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo
secara elektronik terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan sebagai berikut

:

A. Tahap Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa
Untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara elektronik,

Penyedia barangljasa mendaftar secara online pada website LPSE
kemudian mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung sebagaimana
dipersyaratkan oleh LPSE. Alur proses pendaftaran penyedia barangljasa
adalah sebagai berikut

:

PENYEDIA

)

LPSE (VERTFTKATOR)

F

B. Tahap Persiapan Pegadaan BaranglJasa
Untuk membuat paket pekerjaan pada SPSE, PPI(Panitia Pengadaan

terlebih dahulu meminta pengelola LPSE (Admin Agency) untuk
membentuk kepanitiaan paket pekerjaan pada SPSE dan User lD dan
Password bagi PPI(Panitia Pengadaan paket pekerjaan tersebut. Alur
proses persiapan pengadaan sebagai berikut:

PENYEDIA

-)

PPK

PANITIA/ULP

C. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pada proses pelelangan ini melibatkan Penyedia barang/jasa, Panitia
Pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alur proses
pelelangan di gambarkan sebagai berikut
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Pengambilan
Dokumen Pemilihan
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