
Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat 
Nomor: ./PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelola 

PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN BARANG / 
JASA MELALUI PENYEDIA JENIS PEKERJAAN KONSTRUKSI 

(FORMAT KAK-3) 
No Uraian 
(1) Diisi nama paket pengadaan barang sesuai dengan uraian rekening pada 

RKA dan/atau DPA 
(2) Diisijudul KAK Penqanqqarari Kegiatan I KAK Induk 
(3) Diisi N ama Program 
(4) Diisi Nama Keaiatari 
(5) Diisi judul Sub-Keaiaian (bila ada) 
(6) Diisi Nama Peranqkai Daerah atau Unit Pelaksana Teknis 
(7) Diisi nama paket pengadaan barang sesuai dengan uraian rekening pada 

RKA dan/atau DPA 
(8) Diisi dengan nama Jabatan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 

Anggaran (bukan nama oranai 
(9) Diisi nama penjabat (nama orang) dan jabatan PNS yang melaksanakan 

tuqas sebaqai Pejabat Pembuat Komitmen 
(1 OJ Diisi tanqqal penqesahari KAK dalam bentuk angka 
(11) Diisi bulan penqesahari KAK dalam nama bulan 
(12) Diisi tahun penqesahari KAK dalam bentuk anaka 
(13) Diisi dengan nama penanggung jawab 
(14) Diisi dengan NIP penanzzunz i awab 
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Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat 
Nomor: ./PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelola 

FORMAT KAK-4 ! 

KERANGKA KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN BARANG / JASA 
MELALUI PENYEDIA 

SPESIFIKASI TEKNIS 
Un tuk Pekerj aan 

NAMA PAKET (1) 

··························································· (2) 
PROGRAM (3) 
KEGIATAN (4) 
SUB-KEGIATAN (5) 

Pemerintah Daerah 
Unit Kerja 
J enis Pengadaan 

: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 
: ······················································ (6) 
: Jasa Lainnya 

TAHUN ANGGARAN 20XX 
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

JASA LAINNY A 
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Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat 
Nomor: ./PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelola 

SPESIFIKASI TEKNIS 
PEKERJAAN (7) 

XVI. LATAR BELAKANG 
a. Dasar Hukum 

Dapat sama dan Diselaraskari dengan Dasar Hukum yang tertera pada 
KAK Induk. Penambahan pada KAK Pengadaan Barang /Jasa dan dapat 
ditambahkan dasar hukum lain yang berkaitan dengan ketentuan 
pekerjaan Jasa Lainnya, contoh : 
Bila terdapat pekerjaan tentang pengelolaan limbah fasilitas kesehatan 
maka dapat mencantumkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun, dan lain-lain yang disesuaikan dengan karakteristik sifat 
pekerjaan. 

b. Gambaran Umum 
Dapat sama dan Diselaraskan dengan Gambaran Umum KAK Induk dan 
dapat ditambahkan informasi kejelasan mengenai gambaran umum 
pekerjaan jasa lainnya. 
Jelaskan Gambaran umum atas manfaat pengadaan barang dilakukan 
dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan 
barang/jasa, aspek pengadaan berkelanjutan, penilaian prioritas 
kebutuhan, keberadaan barang pada katalog elektronik, konsolidasi 
pengadaan barang/, dan / atau memperhatikan barang yang telah 
tersedia/ dimiliki/ dikuasai. 
Pertimbanganjumlah kebutuhan secara umum diperhitungkan dengan 
mempertimbangkan besaran organisasi/jumlah pegawai dalam 
organisasi, beban tugas serta tanggung/jawabnya, dan / atau 
keberadaan barang yang telah tersedia/ dimiliki/ dikuasai. 
Lakukan reviu terhadap riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari 
masing-masing unit kerja dalam Perangkat Daerah atas kebutuhan 
jasa lainnya tersebut. 
Apabila dalam pertimbangan tersebut jasa lainnya yang dibutuhkan 
adalah untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kegiatan yang 
bersifat rutin pada setiap tahun anggaran maka daapt ditetapkan 
sebagai kebutuhan prioritas yang harus diadakan pada setiap tahun 
anggaran. Dan/ atau dalam hal kebutuhan yang bersifat rutin 
diindikasikan tidak ada peningkatan terhadap target dan sasaran yang 
diperlukan baik dalam jumlah/volume/kapasitas dan waktu 
pengadaan maka dapat ditetapkan besarnya kebutuhan adalah sama 
dengan kebutuhan pada tahun sebelumnya. 
Jabarkan kebutuhan akan pengggunaan produk dalam negeri, produk 
bersifat SNI, memaksimalkan penggunaan produk industri hijau, aspek 
pengadaan berkelanjutan, dan ketentuan terkait merek berkaitan 
dengan jenis barang yang digunakan untuk menunjang pekerjaan jasa 
lainnya. 
Apabila pekerjaan dilaksanakan dengan swakelola, maka sebutkan tipe 
swakelola yang akan digunakan oleh penyelenggara swakelola 
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Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat 
Nomor: ./PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelola 

XVII. MAKSUD DAN TUJUAN 
a. Maksud 

Maksud pekerjaan dari pekerjaan jasa lainnya dijelaskan disini 
b. Tujuan 

Tujuan pekerjaan dari pekerjaan jasa lainnya dijelaskan disini 
Apabila dilaksanakan dengan Swakelola, maka ketentuan 
penyusunan tujuan menyelaraskan dengan ketentuan Tujuan 
Swakelola yaitu : 
• Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh 

pelaku usaha; 
• Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh 

pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/ atau lokasi 
yang sulit dijangkau; 

• Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan 
penggunaan sumber daya yang dimiliki 
Kernen terian / Lembaga/ Perangkat Daer ah 

• Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; 

• Meningkatkan partisipasi ormas/Kelompok masyarakat; 
• Meningkatkan efektifitas dan/ atau efisiensi jika dilaksanakan 

melalui swakeloa;dan/ atau 
• Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang 

mampu disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah yang bersangkutan; 

Apabila tidak memenuhi salah satu ketentuan diatas maka wajib 
dilaksanakan melalui penyedia, dimana dalam penyusunan KAK 
wajib mencantumkan : 
• Uraian kebutuhan penggunaan produk dalam negeri yang akan 

digunakan 
• Paket pekerjaan direncanakan untuk dilaksanakan oleh usaha 

kecil dan/ atau usaha non-kecil; 
XVIII. TARGET/ SASARAN 

Pastikan bahwa Pengadaan Barang/ J asa yang dilakukan adalah benar 
Jasa Lainnya yang memiliki definisi "Jasa Lainnya adalah jasa non 
konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus 
dan/ atau keterampilan (sk.illware) dalam suatu sistem tata kelola yang 
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan" 
agar memudahkan penyusunan Spesfikasi Teknis/KAK ini. 
Target sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaanjasa lainnya dijelaskan 
disini dan dapat diselaraskan dengan KAK Induk yaitu mencakup target 
dan sasaran dalam lingku p : 
a. Keluaran (Output) 

Keluaran (output) adalah produk langsung yang dihasilkan dari 
pelaksanaan tahapan kegiatan, haru.s terkait langsung mendukung 
pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Pada bagian keluaran ini 
diisi nama I nomenklatur keluarari secara spesifik dan mengandung 
informasi mengenai jumlah/ banyaknya kuantitas keluaran yang 
dihasilkan beserta satuan ukur yang digunakan dalam rangka 
pengukuran kuantitas keluaran sesuai karakteristiknya. 
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Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat 
Nomor: ./PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelola 

b. Hasil (Outcomes) 
Hasil adalah manf aat dari keluaran yang akan dicapai dalam 
menunjanq program. 

c. Kelompok Sasaran 
Diisi dengan penerima manf aat yang menjadi sasaran, baik internal 
dan/ atau ekstemal dari Perangkat Daerah. 

XIX. NAMA ORGANISASI PELAKSANA JASA LAINNY A 
a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat 
b. Unit Kerja: Diisi sama dengan KAK Induk 
c. PA/KPA : (8) 
d. Alamat PA/KPA 
e. PPK : (9) 

XX. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA 
a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan 

jasa lainnya dijabarkan disini dengan menyebutkan Judul RKA dan 
U raian Bu tir Rekening 

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan pekerjaanjasa 
lainnya adalah sebutkan tertulis angka dan bunyi terbilang dalam mata 
uang yang sesuai. 
Komponen penyusun total perkiraan biaya dapat terdiri atas : 

1. Upah tenaga kerja 
2. Penggunaan bahan/material/peralatan 
3. Keuntungan dan biaya overhead 
4. Transportasi, dan 
5. Biaya-biaya lain berdasarkan kesesuaian jenis dan sifat 

pekerjaan jasa lainnya. 
c. Jenis Kontrak 

Jelaskan ketentuan jenis kontrak apakah tahun jamak atau tunggal, 
ketentuan tahun jamak dilakukan dengan ketentuan pekerjaan lebih 
dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau 
pekerjaan dapat memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan 
untukjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 
3 (tiga) tahun anggaran. Jenis kontrak digunakan dengan kesesuaian 
pekerjaan Lumsum/Harga Satuan/Gabungan Lumsum dan Harga 
Satuan/Terima Jadi (turn key)/Kontrak Payung 

XXL RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG 

a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan jasa lainnya 
··········································································································· 

b. Lokasi pengadaan pekerjaan yang akan dilaksanakan 
············································································································ 

c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK 
.......................................................................................................... ( 
apabila diperlukan) 

d. ·················· 
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Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat 
Nomor: ./PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelola 

XXII. PRODUK YANG DIHASILKAN 
Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa lainnya, antara 
lain menyangkut: 

Target yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan; 
Kualitas hasil produksi sesuai yang ditetapkan; 
Dll. 

XXIII. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN 
a. Rencana Jadwal Persiapan Pekerjaan Jasa Lainnya 

Diisi dengan waktu detil yang selaras dengan tahapan dan waktu 
pelaksanaan pada KAK Penganggaran Kegiatan I KAK Induk. 

b. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Lainnya 
Diisi dengan waktu detil pelaksanaan pengadaan, dan perkiraan waktu 
penyelesaian pekerjaan, sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai 
rencana. 
Perhatikan jangka waktu pekerjaan, khususnya pada jangka waktu 
pelaksanaan berapa hari/bulan dan terhitung sejak tanggal/tahapan 
pekerjaan sebelumnya 

XXIV. TENAGA AHLI/TERAMPIL 
Tenaga ahli/terampil yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan 
pekerjaan Jasa Lainnya 

Jabatan 
Pengalaman Keahlian / Tingkat dalam 

No Kerja Min. Keterampilan Pendidikan Min. Pekerj aan yg 
(Tahun) Min. 

Diusulkan 
1. 
2. 
3. 

dst. 
Apabila dilaksanakan dengan menggunakan Swakelola Tipe I maka Tenaga 
Ahli dalam Swakelola Tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) 
dari jumlah anggota Tim Pelaksana. 

XXV. PERALATAN 
Peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan/pemasangan/instalasi 
fasilitas/lainnya yang menunjang pekerjaan jasa lainnya 

No. Jenis Kapasitas (min.) Jumlah 

1. 
2. 

dst. 
XXVI. METODE KERJA 

Metode kerja yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya dalam 
melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, 
antara lain meliputi : 

• Kemajuan/hasil pekerjaan yang harus dapat diselesaikan dalam 
sehari dengan menggunakan tenaga ahli yang tersedia; 

32 



Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat 
Nomor: ./PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelola 

1 . ems pe en aan u tam a arn pe sanaan pe eriaan iasa amnva 
No. J enis Pekerjaan 

Pekerjaan Utama 
1. 
2. 

Dst 

• Persyaratan dalam menggunakan bahan/material, peralatan yang 
diperlukan terkait dengan target yang ditetapkan; 

• Spesifikasi teknis barang/bahan kerja, karakteristik fisik, detail, 
desain, toleransi, material, persyaratan pemeliharaan dan 
persyaratan operasional 

• Detail metode pelaksanaan pekerj aan 
• Standar produk yang digunakan 
• Garansi 
• Asuransi 
• Setifikat/Izin/Hasil uji mutu/teknis 
• Layanan Puma jual 
• Tenaga teknis/terampil 
• J angka waktu pelaksanaan 
• Identitas merek jenis dan tipe 
• Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan 
• Dll. 

XXVII.JENIS PEKERJAAN UTAMA 
J k dal lak k . 

JENIS PEKERJAAN PENDUKUNG PENUNJANG SEMENTARA 
k . d k dal lak k . 1 ems pe erjaan pen u ung ampe sanaan pe erj aan J asa runny a 

No. J enis Pekerjaan 
Pekerjaan Pendukung I Penunjang I Sementara 

1. 
2. 

Dst 

XXVIII. 
J 

ainnya 
Identifikasi Jenis Bahaya 

No. Jenis/Tipe Pekerjaan 
dan Risiko K3 

1. 

2. 

3. 

Dst 

XXIX. IDENTIFIKASI BAHAYA/RISIKO K3 
Daftar identifikasi bahaya / risiko K3 dalam pelaksanaan pekerjaan jasa 
1 . 

Ket: 
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Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat 
Nomor: ./PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelola 

Dapat mengacu pacla clokumen keluaran dari Surat Eclaran Bupati Kutai 
Barat Nomor 339/3549/PBJ-TU.P/IX/2018 tentang Pecloman Manajemen 
Risiko Pengaclaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, clan 
Pengelolaan Risiko melalui Aplikasi Manajemen Evaluasi Risiko clan/ atau 
pecloman lainnya yang berlaku 

XXX. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 
Laporan yang harus dibuat oleh Penyeclia Jasa Lainnya, meliputi: 
a. Laporan Harian; 
b. Laporan Mingguan; 
c. Laporan Bulanan. 
Isi laporan menyangkut tentang kemajuan pekerjaan yang telah 
clilaksanakan, penggunaan bahan/material serta peralatan yang 
cligunakan clan kenclala serta pemecahan masalah yang clilakukan. 

XXXI. PENUTUP 
Kalimat penutup dan peruntukan KAK Pekerjaan Jasa Lainnya 

Kutai Barat, .... (10), .... (11), ..... (12) 
Pejabat Pembuat Komitmen 

.................................................. (13) 
NIP (14) 

34 



Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat 
Nemer: /PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedeman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelela 

PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN BARANG / 
JASA MELALUI PENYEDIA JENIS PEKERJAAN JASA LAINNY A 

(FORMAT KAK-4) 
No Uraian 
(1) Diisi nama paket pengadaan barang sesuai dengan uraian rekening pada 

RKA dan/atau DPA 
(2) Diisi iudul KAK Penqanqqarari Keaiatari I KAK Induk 
(3) Diisi N ama Proqram: 
(4) Diisi Nama Keqiatari 
(5) Diisi judul Sub-Kegiatan (bila ada) 
(6) Diisi Nama Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis 
(7) Diisi nama paket pengadaan barang sesuai dengan uraian rekening pada 

RKA dan/atau DPA 
(8) Diisi dengan nama Jabatan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 

An_qgaran (bukan nama orang) 
(9) Diisi nama penjabat (nama orang) dan jabatan PNS yang melaksanakan 

tuqas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 
(1 OJ Diisi tariaqal penqesahan KAK dalam bentuk anqka 
(11) Diisi bulan pengesahan KAK dalam nama bulan 
(12) Diisi tahun penaesahari KAK dalam bentuk anqka 
(13) Diisi dengan nama penanggungjawab 
(14) Diisi dengan NIP penanggung i awab 
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Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat 
Nomor: /PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelola 

FORMAT KAK-5 ! 

KERANGKA KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN BARANG / JASA 
MELALUI PENYEDIA 

K.A.K 
Un tuk Pekerj aan 

NAMA PAKET (1) 

........................................................... (2) 
PROGRAM (3) 
KEGIATAN (4) 
SUB-KEG IATAN (5) 

Pemerintah Daerah 
Unit Kerja 
J enis Pengadaan 

: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 
: (6) 
: Jasa Konsultansi 
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Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat 
Nomor: ./PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelola 

TAHUN ANGGARAN 20XX 
KERANGKA ACUAN KERJA 

K.A.K 
JASA KONSULTANSI 

PEKERJAAN (7) 

XXXII. LA TAR BELAKANG 
a. Dasar Hukum 

Dapat sama dan Diselaraskan dengan Dasar Huk:um yang tertera pada 
KAK Induk. Penambahan pada KAK Pengadaan Barang /Jasa dan dapat 
ditambahkan dasar hukum lain yang berkaitan dengan ketentuan 
pekerjaan Jasa Konsultansi, contoh: 
Bila terdapat pekerjaan jasa konsultan dimana konsultan yang akan 
diberikan pekerjaan akan menyusun kerangka kerja manajemen risiko 
maka dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan lain-lain 
yang disesuaikan dengan karakteristik sifat pekerjaan. 

b. Gambaran Umum 
Dapat sama dan Diselaraskan dengan Gambaran Umum KAK Induk dan 
dapat ditambahkan informasi kejelasan mengenai gambaran umum 
pekerjaan jasa konsultansi. 
Jelaskan Gambaran umum atas manfaat pengadaan barang dilakukan 
dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan 
barang/jasa, aspek pengadaan berkelanjutan, penilaian prioritas 
kebutuhan, konsolidasi pengadaan barang/, dan / atau 
memperhatikan barang yang telah tersedia/ dimiliki/ dikuasai. 
Pertimbanganjumlah kebutuhan secara umum diperhitungkan dengan 
mempertimbangkan besaran organisasi/ jumlah pegawai dalam 
organisasi, beban tugas serta tanggung/jawabnya, dan / atau 
keberadaan barang yang telah tersedia/ dimiliki/ dikuasai. 
Lakukan reviu terhadap riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari 
masing-masing unit kerja dalam Perangkat Daerah atas kebutuhan 
jasa konsultansi tersebut, dan apabila Jasa Konsultansi yang 
diperlukan merupakan Konsultansi dari badan usaha konsultansi 
maka spesifikasikan kompetensi badan usaha penyedia jasa 
konsultansi. 
Apabila pekerjaan dilaksanakan dengan swakelola, maka sebutkan tipe 
swakelola yang akan digunakan oleh penyelenggara swakelola 

XXXIII. MAKSUD DAN TUJUAN 
a. Maksud 

Maksud pekerjaan dari pekerjaan jasa konsultansi dijelaskan disini 
b. Tujuan 

Tujuan pekerjaan dari pekerjaan jasa konsultansi dijelaskan disini 
Apabila dilaksanakan dengan Swakelola, maka ketentuan 
penyusunan tujuan menyelaraskan dengan ketentuan Tujuan 
Swakelola yaitu : 
• Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh 

pelaku usaha; 
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Lampiran I: Surat Edaran Bupati Kutai Ba rat 
Nomor: ./PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelola 

• Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh 
pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/ atau lokasi 
yang sulit dijangkau; 

• Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan 
penggunaan sumber daya yang dimiliki 
Kernen terian / Lem bag a/ Perangkat Daer ah 

• Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di 
Kernen terian / Lem baga/ Perangkat Daer ah; 

• Meningkatkan partisipasi ormas/Kelompok masyarakat; 
• Meningkatkan efektifitas dan/ atau efisiensi jika dilaksanakan 

melalui swakeloa;dan/ a tau 
• Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang 

mampu disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah yang bersangkutan; 

Apabila tidak memenuhi salah satu ketentuan diatas maka wajib 
dilaksanakan melalui penyedia dengan penyusunan KAK 
memperhatikan ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai. 

XXXIV. TARGET/ SASARAN 
Pastikan bahwa Pengadaan Barang/ J asa yang dilakukan adalah benar 
Jasa Konsultansi yang memiliki definisi "Jasa Konsultansi adalah jasa 
layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai 
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)" agar 
memudahkan penyusunan KAK ini. 
Target sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan jasa Konsultansi 
dijelaskan disini dan dapat diselaraskan dengan KAK Induk yaitu 
mencaku p target dan sasaran dalam lingku p : 
a. Keluaran (Output) 

Keluaran (output) adalah produk langsung yang dihasilkan dari 
pelaksanaan tahapan kegiatan, harus terkait langsung mendukung 
pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Pada bagian keluaran ini 
diisi nama / nomenklatur keluaran secara spesifik dan mengandung 
informasi mengenai jumlah/ banyaknya kuantitas keluaran yang 
dihasilkan beserta satuan ukur yang digunakan dalam rangka 
pengukuran kuantitas keluaran sesuai karakteristiknya. 

b. Hasil (Outcomes) 
Hasil adalah manf aat dari keluaran yang akan dicapai dalam 
menunjang program. Informasi selanjutnya yang harus tersedia adalah 
jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan, fungsi, dan manfaat dari 
pengadaan jasa konsultansi. 

c. Kelompok Sasaran 
Diisi dengan penerima manfaat yang menjadi sasaran, baik internal 
dan/ atau ekstemal dari Perangkat Daerah. Dan secara spesifik 
menyebutkan pihak yang akan menggunakan jasa konsultansi 
terse but. 

XX.XV. NAMA ORGANISASI PELAKSANA JASA KONSULTANSI 
a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat 
b. Unit Kerja: Diisi sama dengan KAK Induk 
c. PA/KPA : (8) 
d. Alamat PA/KPA 
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e. PPK : (9) 

XXXVI. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIA YA 
a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan 

jasa konsultansi dijabarkan disini dengan menyebutkan Judul RKA 
dan Uraian Butir Rekening 

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan pekerjaanjasa 
konsultansi adalah sebutkan tertulis angka dan bunyi terbilang dalam 
mata uang yang sesuai. 
Komponen penyusun total perkiraan biaya dapat terdiri atas : 
Metode Perhitungan berbasis biaya 

1. Biaya Langsung Personel (remuneration) 
Telah memperhitungkan gaji dasar, beban biaya sosial, beban 
biaya umum, dan keuntungan 

2. Biaya Langsung Non Personel (Direct Reimbursable cost) 
Merupakan Biaya-biaya lain bersifat biaya langsung 
berdasarkan kesesuaian jenis dan sifat pekerjaan jasa 
Konsultansi, dan diperlukan untuk menunjang pelaksanaan 
kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan 
berdasarkan harga pasar yang W8.J ar dan dapat 
dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan 
kegiatan. Dapat dibayarkan secara lumsum, harga satuan, 
dan/ atau penggantian biaya sesuai dikeluarkan atau at cost. 
Ketentuan nya adalah seagai berikut: 
Lumsum : pengumpulan data sekunder, seminar, workshop, 
sosialisasi. Pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes 
laboratorium, hak cipta, dan lain-lain. 
Harga Satuan : Sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa 
peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, 
biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan 
tunjangan harian. 
Penggantian (at cost) : Dokumen perjalanan, tiket transportasi, 
biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek, dan biaya instalasi 
telepon/internet/situs web 

Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% 
(empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan 
konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, 
survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, 
survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain. 
Metode perhitungan berbasis pasar 
Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis 
pasar dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan 
keluaran pekerjaan/output dengan tarif/harga yang berlaku di pasar. 
Metode Perhitungan berbasis keahlian 
Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis 
keahlian dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup 
keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/ dimiliki jasa 
konsultan tersebut. 

39 



Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat 
Nomor: /PBJ-TU.P/IX/2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penganggaran Kegiatan Dan Kak Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia Dan/Atau Melalui Swakelola 

c. Jenis Kontrak 
Jelaskan ketentuan jenis kontrak apakah tahun jamak atau tunggal, 
ketentuan tahun jamak dilakukan dengan ketentuan pekerjaan lebih 
dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau 
pekerjaan dapat memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan 
untukjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 
3 (tiga) tahun anggaran. Jenis kontrak digunakan dengan kesesuaian 
jasa konsultansi Lumsum/Waktu Penugasan/Kontrak Payung 

XXXVII. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG 

a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan jasa 
konsultansi . 

b. Lokasi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi yang akan dilaksanakan 

c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK 
.......................................................................................................... ( 
apabila diperlukan) 

d . 
XXXVIII. PRODUK YANG DIHASILKAN 

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi, 
antara lain menyangkut: 
- Target yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan; 
- Kualitas hasil produksi sesuai yang ditetapkan; 
- Dapat berupa laporan hasil studi, laporan hasil penyusunan desain, atau 

Laporan Pengawasan, dsb 
- Dll. 

XXXIX. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN 
a. Rencana Jadwal Persiapan Pekerjaan Jasa Konsultansi 

Diisi dengan waktu detil yang selaras dengan tahapan dan waktu 
pelaksanaan pada KAK Penganggaran Kegiatan I KAK Induk. 

b. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Konsultansi 
Diisi dengan waktu detil pelaksanaan pengadaan, dan perkiraan waktu 
penyelesaian pekerjaan Konsultansi dan waktu pelaksanaan pekerjaan, 
sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai rencana. 
Perhatikan jangka waktu pekerjaan Konsultansi, khususnya pada 
jangka waktu pelaksanaan berapa hari/bulan dan terhitung sejak 
tanggal/tahapan pekerjaan sebelumnya 
Apabila dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan adalah jasa 
pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi maka yang perlu 
dicantumkan hal berikut: 

1. Waktu pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai 
2. Waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi 

XL. KUALIFIKASI BADAN USAHA (BILA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA) 
Uraikan spesifikasi kompetensi badan usaha penyedia jasa konsultansi, 
khusus untuk jasa konsultansi pada pekerjaan terkait pekerjaan 
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konstruksi maka ditentukan berdasarkan ketentuan yang diterbitkan 
peraturan perundangannya ditetapkan oleh Menteri yang membidangi 
Jasa Konstruksi. 
Tentukan pengalaman, syarat teknis, kualifikasi, dan lain-lain. 

XLI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN 
Tenaga ahli/terampil yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan 
pekerjaan Konsultansi 

Penguasaan 
Tingkat Jabatan Kompetensi Bahasa Persyaratan 

Pendidikan dalam Pengalaman Keahlian / A sing lainnya 
No Formal Minimal Pekerj aan yg Kerja Min. (Persyaratan yang 

Yang (Tahun) Keterampilan lainnya diperlukan diusulkan Min. dipersyaratkan. yang ............... 
diperlukan) 

A. Team Leader 
1. Team Leader 

B. Tenaga Ahli 
1. 
2. 

Dst 
C. Asisten Tenaga Ahli 

1. 
2. 

Dst 
D. Tenaga Pendukung 

1. 
2. 

Dst 
Apabila dilaksanakan dengan menggunakan Swakelola Tipe I maka Tenaga 
Ahli dalam Swakelola Tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) 
dari jumlah anggota Tim Pelaksana. 
Apabila dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan adalah jasa 
pengawasan pelaksanaan pekerj aan konstruksi maka yang perlu 
dicantumkan terkait tenaga ahli yang dibutuhkan diatas adalah relevansi 
kualifikasi tenaga ahli pengawasan dan kesesuaiannya dengan bidang 
keahlian masing-masing yang diperlukan. 
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XLII. PERALATAN YANG DIBUTUHKAN 
Peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan/pemasangan/instalasi 
fasilitas/Konsultansi yang menunianz pekeriaan Konsultansi 

No. Jenis Kapasitas (min.) Jumlah 
1. 
2. 

dst. 

XLIII. PENDEKATAN DAN METODOLOGI 
Metode kerja yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultansi dalam 
melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, 
antara lain meliputi : 

• Kemajuan/hasil pekerjaan yang harus dapat diselesaikan dalam 
sehari dengan menggunakan tenaga ahli yang tersedia; 

• Persyaratan dalam menggunakan bahan/ material, peralatan yang 
diperlukan terkait dengan target yang ditetapkan; 

• Spesifikasi teknis barang/bahan kerja, karakteristik fisik, detail, 
desain, toleransi, material, persyaratan pemeliharaan dan 
persyaratan operasional 

• Detail metode pelaksanaan pekerj aan 
• Standar produk yang digunakan 
• Garansi 
• Asuransi 
• Setifikat/lzin/Hasil uji mutu/teknis 
• Layanan Puma jual 
• Tenaga teknis/terampil 
• J angka waktu pelaksanaan 
• Identitas merek jenis dan tipe 
• Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan 
• Dll. 

XLIV. SPESIFIKASI TEKNIS 
Spesifikasi teknis yang diperlukan meliputi : 

Formulasi yang akan dipergunakan dalam menyusun analisa dan 
perhitungan lainnya (apabila diperlukan); 
Ketentuan tentang survei dan pengukuran serta investigasi (apabila 
diperlukan); 
Dll (apabila diperlukan); 

XLV. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 
Laporan yang harus dibuat oleh Penyedia Jasa Konsultansi, meliputi: 
a. Laporan Harian; 
b. Laporan Mingguan; 
c. Laporan Bulanan. 
Isi laporan menyangkut tentang kemajuan pekerjaan yang telah 
dilaksanakan, penggunaan bahan/material serta peralatan yang 
digunakan dan kendala serta pemecahan masalah yang dilakukan. 

XLVI. IDENTIFIKASI BAHAYA/RISIKO K3 
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Daftar identifikasi bahaya / risiko K3 dalam pelaksanaan pekerjaan jasa 
Konsultansi 

Iden tifikasi J enis Bahaya 
No. Jenis/Tipe Pekerjaan 

dan Risiko K3 

1. 

2. 

3. 

Dst 

Ket: 
Dapat mengacu pada dokumen keluaran dari Surat Edaran Bupati Kutai 
Barat Nomor 339/3549/PBJ-TU.P/IX/2018 tentang Pedoman Manajemen 
Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dan 
Pengelolaan Risiko melalui Aplikasi Manajemen Evaluasi Risiko dan/ atau 
pedoman lainnya yang berlaku 

XL VII. PENUTUP 
Kalimat penutup dan peruntukan KAK Pekerjaan Jasa Konsultansi 

Kutai Barat, .... (10), .... (11), ..... (12) 
Pejabat Pembuat Komitmen 

.................................................. (13) 
NIP (14) 
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PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA PENGADMN BARANG / 
JASA MELALUI PENYEDIA JENIS PEKERJMN JASA KONSULTANSI 

(FORMAT KAK-5) 
No Uraian 
(1) Diisi nama paket pengadaan barang sesuai dengan uraian rekening pada 

RKA dan/atau DPA 
(2) Diisi judul KAK Penganggaran Kegiatan I KAK Induk 
(3) Diisi N ama Program 
(4) Diisi Nama Kegiatan 
(5) Diisi judul Sub-Kegiatan (bila ada) 
(6) Diisi Nama Peranqkai Daerah atau Unit Pelaksana Teknis 
(7) Diisi nama paket pengadaan barang sesuai dengan uraian rekening pada 

RKA dan/atau DPA 
(8) Diisi dengan nama Jabatari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 

Anggaran (bukan nama oranq) 
(9) Diisi nama penjabat (nama orang) dan jabatan PNS yang melaksanakan 

tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 
(1 OJ Diisi tanaaal pengesahan KAK dalam bentuk angka 
(11 J Diisi bulan penaesahari KAK dalam nama bulan 
(12) Diisi tahun penqesohari KAK dalam bentuk anqk:a 
(13) Diisi dengan nama penanggung i awab 
(14) Diisi dengan NIP penanggung jawab 
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I FORMAT SPS-1 

KOP INSTANSI / OPD 

Sendawar, 

Nomor 

Si fat 

Lampiran satu berkas 

Kepada 

Yth, Kepala LPSE Kabupaten Kutai Barat 

di- 

Sendawar 

Hal Permohonan Pembuatan Akun *SPSE/ Sirup 

( a tau perubahan untuk perubahan akun /lupa password) 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama : diisi nama kepala dinas 
NIP : diisi nama kepala dinas 
Jabatan : diisi nama kepala/pimpinan perangkat daerah 

Bersama ini mengajukan pembuatan/perubahan akun dengan keterangan sebagai 
berikut (a tau terlampir jika akun lebih dari 1 dan dibuat dalam bentuk Biodata dengan 
keterangan seperti dibawah): 

Nama : nama yang dibuatkan akun 

NIP 

Pangkat/golongan 

Jabatan 

No telfon/Ponsel 

E-mail 

Diangkat sebagai 

: nip yang dibuatkan akun 

: pangkat/golonanyang dibuatkan akun 

:jabatanyang dibuatkan akun 

: ponsel yang dibuatkan akun 

: ( diisi e-mail aktij] 

: *PA/KPA/ADMIN RUP, PPK,PPHP,PP,PPTK,POKJA* 

Sebagai pendukung permohonan kami, terlampir disampaikan: 
1. Salinan (Fotocopy) SK Penunjukan/ Pengangkatan *PA/ KPA/ADMIN RUP, 

PPK,PPHP,PP,PPTK,POK}A *; 
2. Salinan Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (khusus pembuatan akun di 

SPSE); 
3. Salinan sertifikat pengadaan barang dan jasa (khusus pembuatan akun SPSE 

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dipersyaratkan) 
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 

KEPALA . 

Ttd dan Stempel 

Nama Kepaia/Pimpinan 
Nip 

*coret yang tidak perlu 
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Ditetapkan di Sendawar 
Pada tanggal, 15 Oktober 2018 
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