PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGANGGARAN KEGIATAN DAN
KAK PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DAN/ATAU
MELALUI SWAKELOLA
LATAR BELAKANG:
Bahwa dalam pelaksanaan tugas terkait penganggaran kegiatan dan
perencanaan pengadaan barang/jasa terdapat ketentuan yang mewajibkan
perangkat daerah untuk membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dalam
perbedaan penggunaannya, secara garis besar dibagi menjadi dua jenis
berdasarkan fungsinya, yaitu :
1. KAK Perencanaan Persiapan yang digunakan Sebagai dasar alokasi usulan
penganggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)dan disusun pada tahapan
perencanaan kegiatan secara keseluruhan (induk), perencanaan ini
dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran
KAK Perencanaan Persiapan
adalah KAK hasil kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh Pengguna
Anggaran (PA) dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. KAK Pengadaan Barang/ J asa yang digunakan se bagai pelaksanaan
pengadaan yang merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan yang
telah dilaksanakan oleh PA/KPA, sehingga KAK Pengadaan Barang/Jasa
adalah KAK turunan dari KAK Perencanaan Persia pan (induk), KAK ini
berisi rencana persiapan dan pelaksanaan pengadaan dan dalam
pelaksanaannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan
penyusunan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, Tim
Pendukung, dan / atau dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK).
KAK Pengadaan Barang/ J asa yang di tetapkan oleh PPK se bagai turunan
dari KAK induk, terbagi menjadi berikut :
a. KAK Pengadaan Barang/ J asa melalui Penyedia
b. KAK Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
Perbedaan pelaksanan penyusunan KAK Pengadaan Barang/ J asa melalui
Penyedia dan / a tau Swakelola berkesesuaian dengan tipe Swakelola yang
digunakan.
II. PEN GANTAR
Belum terdapat standar penyusunan KAK, khususnya pada lingkup
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, ketentuan Peraturan Perundangan yang
tersedia saat ini hanya mengatur lingkup instansi Kementerian, Lembaga,
dan/ atau memberikan petunjuk secara garis besar mengenai isi KAK. Adapun
berdasarkan tujuan pengisian dan informasi yang terkandung di dalam tiaptiap jenis KAK dipandang perlu untuk menetapkan standar dalam bentuk
pedoman perencanaan persiapan dan penyusunan KAK yang dapat dijadikan
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acuan untuk menyeragamkan kebutuhan minimal dalam penyusunan KAK
dan mengidentifikasi perbedaan isian KAK berdasarkan pemanfaatannya.
Mengingat tiap-tiap jenis KAK merupakan dokumen yang saling terkait satu
sama lainnya, maka perlu dilakukan pembahasan yang menjelaskan
tujuannya masing-masing agar tidak terjadi duplikasi dalam penyusunannya,
hal ini dipandang penting karena pada hakekatnya kedua dokumen ini bila
tidak diketahui tujuan penggunaannya maka dapat menimbulkan kerancuan
dalam pemanfaatannya.
III. MANFAAT
Manfaat dari masing-masing KAK adalah membantu organisasi perangkat
daerah dalam merencanakan penganggaran kegiatan dan pengadaan barang
jasa. Dalam dokumen ini menjawab pertanyaan mengenai apa (what),
mengapa (why), siapa (who), dimana (where), kapan (when), bagaimana (how),
dan seberapa besar biaya yang dibutuhkan (how much) dari aktifitas yang mau
direncanakan.
IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini disusun dengan maksud membantu mempermudah Organisasi
Perangkat Daerah dalam menentukan KAK yang akan disusun berdasarkan
peruntukannya. KAK Penganggaran Kegiatan disebutjuga sebagai KAK induk
dikarenakan KAK ini digunakan untuk menyusun anggaran pada masa saat
asistensi Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Pemerintah
Daerah), setelah RKA Pemerintah Daerah disetujui ditandai dengan seluruh
pihak dalam tim asistensi pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah
membubuhkan paraf dan/ atau tandatangan persetujuannya, maka
selanjutnya PA/KPA yang menetapkan KAK Penganggaran Kegiatan (KAK
Induk) wajib melaksanakan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen yang
bertanggung-jawab melaksanakan kegiatan sebelum tahun anggaran RKA
Perangkat Daerah tercapai.
PPK yang ditetapkan selanjutnya menyusun Persiapan Pengadaan
Barang/Jasa dan dapat mengusulkan perubahan perencanaan pengadaan
barang/jasa (yang berimplikasi kepada perubahan KAK Penganggaran
Kegiatan dan/atau RKA Perangkat Daerah) kepada PA/KPA apa bila dalam
penyusunan KAK Pengadaan Barang/Jasa ditemukan kendala teknis yang
tidak memungkinkan berdasarkan kajian dari PPK dan pihak-pihak terkait
yang berwenang dalam caku pan Pelaku Pengadaan Barang/ J asa.
Berdasarkan narasi diatas maka dapat diketahui bahwa KAK Penganggaran
Kegiatan dan KAK Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana disebutkan diatas
memiliki perbedaan peruntukan yang kontras. Sehingga berdasarkan bentuk
uraian unsur KAK dapat dijabarkan perbedaan berdasarkan klasifikasi jenis
KAK adalah se bagai beriku t :
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Tabel 1
Matriks Perbedaan KAK Berdasarkan Jenis
Uraian Unsur
KAK

1.

2.

Fungsi

3.

Pejabat
yang
bertandatangan
untuk
menetapkan
Format

4.

Isi

KAK Penganggaran Kegiatan

KAK Pengadaan Barang/Jasa

(KAK Indu k]

Baik melalui penyedia dan melalui
swakelola

Sebagai dasar alokasi usulan
penganggaran dalam
penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)dan
disusun pada tahapan
perencanaan kegiatan secara
keseluruhan (induk) dan
menjelaskan peruntukan
pemanfaatan anggaran yang
selaras antara Sistem Informasi
Daerah (Simda) Perencanaan dan
Simda Penganggaran.

Sebagai pendukung pelaksanaan
kegiatan / pekerjaan yang disusun pada
tahapan persiapan pengadaan dan bahan
input Rencana Umum Pengadaan dalam
aplikasi Sistem informasi Rencana Umum
Pengadaan (SiRUP)

Pengguna Anggaran dan/atau
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Standar ditetapkan dalam PMK
143/PMK.02/2015 dan diatur
uraiannya oleh PerLKPP 7 /2018
dengan bentuk yang diadaptasi

Secara normatif garis besar diatur dalam
PerLKPP 7 /2018, PerLKPP 8/2018 dan
9/2018

Latar Belakang

Tergantungjenis pekerjaan pengadaan
barang/ jasa :

Dasar Hukum
Gambaran Umum
Penerima Manfaat
Strategi Pencapaian Keluaran
Metode Pelaksanaan
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Kurun
Waktu
Pencapaian
Keluaran
Biaya yang diperlukan

5.

Waktu
penyusunan

Saat Penyusunan RKA Perangkat
Dae rah

Sedangkan pada Swakelola fungsi KAK
adalah Sebagai dokumen perencanaan
swakelola yang disusun pada tahapan
persiapan pengadaan dan bahan input
Rencana Umum Pengadaan dalam
aplikasi Sistem informasi Rencana Umum
Pengadaan (SiRUP)

-

Pekerjaan Konstruksi (disebut
sebagai Spesifikasi Teknis)
Pengadaan Barang(disebut
sebagai Spesifikasi Teknis)
Jasa Konsultansi (disebut
sebagai KAK)
Jasa Lainnya(disebut sebagai
Spesifikasi Teknis)
Dan bila dilaksanakan dengan Swakelola
maka alur pemanfaatan dan hal yang
diperhatikan harus menyesuaikan sifat
tipe Swakelola, yaitu :
Tipe I
Tipe II
Tipe III
Tipe IV
Setelah RKA Perangkat Daerah Disetujui
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V. TEKNIS PELAKSANAAN

Setel� mengetahui bahwa KAK Penganggaran Kegiatan merupakan KAK Induk
yang tingkatannya berbeda berdasarkan waktu penyusunan, maka dalam
penyusunan KAK Pengadaan Barang / Jasa yang merupakan turunan dapat
menggunakan informasi yang terdapat dalam KAK induk. Apabila dalam
pelaksanaannya KAK induk memiliki lebih dari satu output yang akan dicapai,
clan dalam rangka pencapaian output tersebut terdapat lebih dari satu paket
pengadaan barang/jasa, maka KAK Pengadaan Barang/Jasa dibuat menjadi
per-paket.
Selanjutnya isi dari bagian KAK Pengadaan Barang/ Jasa melalui penyedia
dan/ atau KAK Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola diselaraskan dengan
KAK penganggaran kegiatan (KAK Induk) yang telah disusun sebelumnya.
Dalam rangka penyelarasan KAK Penganggaran Kegiatan dan KAK Pengadaan
Barang/ J asa, dapat dilakukan langkah-langkah se bagai beriku t :
1. Memastikan kesamaan atau keselarasan antara isian yang terlampir dan
dicetak miring pada lampiran format an tar KAK Penganggaran Kegiatan (KAK
Induk) dan KAK Pengadaan barang/ J asa;
2. Isian bercetak normal (tidak miring) pada KAK Pengadaan Barang/Jasa
(KAK Turunan) merupakan hal yang dicantumkan hanya pada KAK
Pengadaan Barang/Jasa dan tidak dicantumkan dalarn KAK Penganggaran
Kegiatan (KAK Induk).

VI.PENUTUP

Dengan diterbitkannya pedoman penyusunan KAK yang digunakan dalam
tahapan perencanaan dan persiapan ini diharapkan dapat mempertajam dan
memberi arah yang jelas bagi Perangkat Daerah agar dapat menyusun KAK
yang terintegrasi satu sama lain dan menghindari timbulnya inefisiensi,
kerancuan, inkonsistensi, menghindari ketidak adanya terkaitan anggaran
dengan kegiatan pelaksanaan, dan menghindarkan unsur pelaku pengadaan
barang/jasa dalam pelanggaran dan permasalahan hukum dikarenakan
maladministrasi.
Agar pedoman ini dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam
keseluruhan aktifitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan
sehingga terlaksana kegiatan secara terencana yang spesifik, terukur, dapat
dicapai, realistis, dan dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan.
Paraf Hierarkhis

Wakil Bupati Kutai Barat

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 15 Oktober 2018

BUPATIKUTAIBARAT,

Sekreta ris Dae rah
Asisten Ekonomi Pembangunan dan

F��-H

SDA
Ka bag Pengadaan Ba rang dan Jasa
Kasubag Evaluasi dan Penyelesaiaan
Sanggah
Kasubag Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa
Kasubag Perencanaan dan Pembinaan
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I

FORMAT KAK-lA

KERANGKA ACUAN KERJA PENGANGGARAN KEGIATAN
PROGRAM
(1)
KEGIATAN
(2)
SUB-KEG IATAN
(3)
TAHUN ANGGARAN 20XX

Pemerintah Daerah
Unit Kerja
I.

: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
: ······················································ (4)

LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum

Diisi dengan dasar hukum tugas, fu.ngsi, dan/ atau ketentuan yang
terkait langsung dengan keluaran kegiatan yang akan
dilaksanakan
2. Gambaran Umum
Diisi dengan gambaran umum mengenai keluaran kegiatan dan
volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai. Dapat dilengkapi
narasi/ gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan
diselesaikan atau kondisi ideal di masa depan yang ingin
dicapai/ diwujudkan dan harus bisa dikaitkan dengan indikator dan
target kinerja pada level program atau konteks pembangunan Kutai
Barat dalam mencapai RPJMD dan/ atau deklarasi tentang langkah
aksi kegiatan yang direncanakan, keterkaitan hal tersebut dengan
tugas, funqsi, dan dalam ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah
II.

STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan
Diisi dengan daftar pekerjaan dan bagian yang akari dilaksanakan
dengan menggunakan kontraktual melalui penyedia dan I atau
dilakukan melalui pekerjaan swakelola, perlu diingat bahwa pada
bagian ini hanya menyebutkan daftar pekerjaan dan keterkaitan
antar pekerjaan kontraktual penyedia dan/ atau pekerjaan
swakelola mengingat Kerangka Acuan Kerja Penganggaran Kegiatan
ini merupakan induk bagi Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang
I Jasa dan/ atau Kerangka Acuan Kerja Swakelola. Uraian
bagaimana pelaksonaari pekerjaan pengadaan barang/jasa melalui
penyedia dan/ atau Kerangka Acuan Kerja melalui Swakelola
dijelaskan dalam masing-masing Kerangka Acuan Kerja turunan
dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang/ Jasa yang
disusun untuk tiap-tiap paket,
2. Tahapan dan W aktu Pelaksanaan
Diisi dengan komponen/ tahapan yang digunakan dalam pencapaian
keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan
dan informasi keterangan sifat komponen/ tahapan tersebut
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termasuk dalam kegiatan pembiayaan utama atau kegiatan dengan
pembiayaan penunjang beserta sifat pelaksanaannya yaitu
kontraktual penyedia dan/ atau swakelola.
NO

RINCIAN AKTIVITAS

1

JADWAL PEL.AKSANAAN (BULAN)
5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4
---

KET.

_L
3
4

Apabila terkait metode pelaksanaan nya tahapan dan waktu
pelaksanaan dilakukan dengan kontraktual penyedia pengadaan
barang/jasa, maka dicantumkan informasi pemilihan penyedia
dan/ atau tipe swakelola yang digunakan.
III.

KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan, berupa tahun
tunggal a tau tahun jamak.

IV.

LOKASI PELAKSANAAN

V.

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

VI.

INDIKATOR KINERJA

Menyajikan informasi lokasi kegiatan atau lokasi kelompok sasaran
kegiatan. A tau dapat juga dalam bentuk tabel/ matriks yang
menginformasikan lokasi bila akan disajikan pembagian lokasi
berdasarkan cluster pemecahan lokasi.

Menyajikan informasi urut-urutari proses pelaksanaan kegiatan yang
disesuaikan dengan rencana operasional pelaksanaan kegiatan,
memuat informasi rangkaian tiap sub-aktifitas, waktu pelaksanaan,
siapa saja pihak: terlibat, jumlah pelaksana, dan disajikan secara
informatif.

Disesuaikan dengan sistimatis dan tersinkronisasi/ selaras denan isian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis
Perangkat Daerah, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah, sehingga menjadi indikator yang spesifik, terukur,
dapat dicapai, realistis, dan dapat dicapai dalam waktu yang
ditentukan. Isian indikator selanjutnya sebagai berikut :
1. Capaian Program
Capaian yang ingin dipenuhi dari program dan merupakan uraian
indikator kinerja kegiatan
2. Masukan (Input)
a. Dana
: total anggaran yang akan diusulkan dalam RKA
b. SDM
: total SDM yang terlibat
c. Materi
: Semua materi/ bahan yang digunakan
3. 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
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dihasilkan beserta satuan ukur yang digunakan dalam rangka
pengukuran kuantitas keluaran sesuai karakteristiknya.
4. Hasil (Outcomes)
Hasil adalah manfaat dari keluaran yang akan dicapai dalam
menunjanq program.
5. Kelompok Sasaran
Diisi dengan penerima manfaat yang menjadi sasaran, baik internal
dan/ atau ekstemal dari Perangkat Daerah.
VII.

BIA YA YANG DIPERLUKAN DAN SUM BER DANA (PEMBIAY AAN)

Membuat informasi mengenai pagu indikatif kebutuhan dana untuk
pelaksanaan usulan anggaran yang dimaksud dengan sumber dana
yang berkesesuaian.
VIII.

IX.

INFORMASI WAJIB LAINNY A
1. Nama PA/KPA"
2. Alamat PA/KPA
PENUTUP

Berisi kegunaan Kerangka Acuan Kerja dalam konteks penggunaannya
dalam proses penganggaran kegiatan, dan dilanjutkan kalimat penutup.

Kutai Barat,

(5),

(6),

(7)

................................................... (8)

.................................................. (9)

NIP

(10)
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PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA PENGANGGARAN
FORMAT KAK-lA

bila ada

Diisi dengan nama Jabatan dari Penanggung Jawab kegiatan, yaitu
jabatan yang menjadi Penanggung Jawab Anggaran dan/ atau
Penanggung Jawab Kegiatan yang telah menerima pelimpahan kuasa dari
Penan un Jawab An aran dan 'enis iabatari lainn a an berwenan
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I

FORMAT KAK-lB

I

KERANGKA ACUAN KERJA PENGANGGARAN KEGIATAN
PROGRAM
(1)
KEG IATAN
(2)
SUB-KEGIATAN
(3)
TAHUNANGGARAN20XX

Pemerintah Daerah
Unit Kerja
I.

: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
:

(4)

LATAR BELAKANG
Berisi :
1. Narasi/ gambaran

yang jelas tentang permasalahan yang akan
diselesaikan atau kondisi ideal di masa depan yang ingin
dicapai/ diwujudkan dan harus bis a dikaitkari dengan indikator dan
target kinerja pada level program atau konteks pembangunan Kutai
Barat dalam mencapai RPJMD
2. deklarasi tentang langkah aksi kegiatan yang direncanakan,
keterkaitan hal tersebut dengan tugas, funqsi, dan dalam ruang lingkup
Organisasi Perangkat Daerah
3. Diisi dengan gambaran umum mengenai keluaran kegiatan dan
volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai.
II.

DASAR HUKUM

III.

MAKSUD DAN TUJUAN

IV.

Diisi dengan dasar hukum tugas, fungsi, dan/ atau ketentuan yang terkait
langsung dengan keluaran kegiatan yang akari dilaksanakan

Maksud adalah. hal yang ingin dicapai dan bersifat strateqis, sedangkan
tujuan adalah hal hal taktis yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut.
Dalam bahasa Inggiris, maksud adalah aims atau goal, sedangkan tujuan
adalah objectives. Oleh karena itu serung penulisan tujuan bersifat
tindakan, misalkan. melakukan, meriqidentifikasi, membuat atau mensurvai
dan lain sebagainya. Sedangkan penggunaan kata, menyediakan,
tnendapatkan, menemu kenali dan lain sebagainya lebih merujuk kepada
penjelasan maksud.
WAKTU PELAKSANAAN

Diisi dengan komponen/ tahapan yang digunakan dalam pencapaian
keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan
keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk dalam kegiatan
pembiayaan utama atau kegiatan dengan pembiayaan penunjang beserta
sifat pelaksanaannya yaitu kontraktual penyedia dan/ atau swakelola.
Apabila terkait metode pelaksanaan nya tahapan dan waktu pelaksanaan
dilakukan dengan kontraktual penyedia pengadaan barang/jasa, maka
dicantumkan informasi pemilihan penyedia dan/ atau tipe swakelola yang
digunakan.
Contoh
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NO

RINCIAN AKTIVITAS

1

JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)
3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2
---

12

KET.

2
3
4

V.

LOKASIPELAKSANAAN

Menyajikan informasi lokasi kegiatan atau lokasi kelompok sasaran
kegiatan. A tau dapat juga dalam bentuk tabel/ matriks yang
menginformasikan lokasi bila akan disajikan pembagian lokasi
berdasarkan cluster pemecahan lokasi.
VI.

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
Menyajikan informasi urut-urutan proses pelaksanaan kegiatan yang

disesuaikan dengan rencana operasional pelaksanaan kegiatan, memuat
informasi rangkaian tiap sub-aktifitas, waktu pelaksanaan, siapa saja
pihak: terlibat, jumlah pelaksana, dan disajikan secara informatif.
Contoh:
Su b·Aktivita.s

No.

1.

Persia pan

1.1.

·······

1.2.

Waktu
Pelaksanaan

Plhak Terk.alt

Jmlh Org
Terlibat

Ket

.......

1.3.

Pelaksanaan
2.1 ........

2

Evaluasi
3
........
3.1.
3.2. ········

VII.

INDIKATOR KINERJA

Disesuaikan dengan sistimatis dan tersinkronisasi/ selaras denan isian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis
Perangkat Daerah, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah, sehingga menjadi indikator yang spesifik, terukur, dapat
dicapai, realistis, dan dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan. lsian
indikator selanjutnya sebagai berikut :
1. Capaian Program
Capaian yang ingin dipenuhi dari program dan merupakan uraiari
indikator kinerja kegiatan
2. Masukan (Input)
a. Dana
: total anggaran yang akan diusulkan dalam RKA
b. SDM
: total SDM yang terlibat
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: Semua materi/ bahan yang digunakan
c. Materi
3. Keluaran (Output)
Keluaran (output) adalah produk langsung yang dihasilkan dari
pelaksanaan tahapan kegiatan, hariis terkait langsung mendukung
pencapaian tujuan yang telah dirumiiskan. Pada bagian keluaran ini
diisi nama I 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.
4. Hasil (Outcomes)
Hasil adalah manfaat dari keluaran yang akan dicapai dalam
menunJang program.
5. Kelompok Sasaran
Diisi dengan penerima manfaat yang menjadi sasaran, baik internal
dan/ atau ekstemal dari Perangkat Daerah.
VIII.

RENCANA PELAKSANA

Menyajikan informasi mengenai pelaksana sub kegiatan. Termasuk
informasi mekanisme pemilihan penyedia kontraktual apabila di
menggunakan penyedia barang/jasa. dan/ atau tipe swakelola yang
digunakan dalam bentuk daftar.
Daftar tersebut diisi dengan daftar pekerjaan dan bagian yang akan
dilaksanakan dengan menggunakan kontraktual melalui penyedia dan I
atau dilakukan melalui pekerjaan swakelola, perlu diingat bahwa pada
bagian ini hanya menyebutkan daftar pekerjaan dan keterkaitan antar
pekerjaan kontraktual penyedia dan/ atau pekerjaan swakelola mengingat
Kerangka Acuan Kerja Penganggaran Kegiatan ini merupakari induk bagi
Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang I Jasa dan/ atau Kerangka
Acuan Kerja Swakelola. Uraian bagaimana pelaksanaan pekerjaan
pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan/ atau Kerangka Acuan Kerja
melalui Swakelola dijelaskan dalam masing-masing Kerangka Acuan Kerja
turunari dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang/ Jasa
yang disusun untuk tiap-tiap paket,
IX.

SUM BER DANA (PEMBIAY AAN)

Membuat informasi mengenai pagu indikatif kebutuhan dana untuk
pelaksanaan usulan anggaran yang dimaksud dengan sumber dana yang
berkesesuaian.
X.
XI.

INFORMASI WAJIB LAINNYA
1. Nama PA/KPA"
2. Alamat PA/KPA
PENUTUP

Berisi kegunaan Kerangka Acuan Kerja dalam konteks penggunaannya
dalam proses penganggaran kegiatan, dan dilanjutkan kalimat penutup.

Kutai Barat, .... (5), .... (6), ........ (7)
................................................... (8)
.................................................. (9)

NIP

(10)
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT ALTERNATIF KERANGKA ACUAN KERJA
PENGANGGARAN (
FORMAT KAK-lB

ram
bila ada

Diisi dengan nama Jabatan dari Penanggung Jawab kegiatan, yaitu
jabatan yang menjadi Penanggung Jawab Anggaran dan/ atau
Penanggung Jawab Kegiatan yang telah menerima pelimpahan kuasa dari
Penan un Jawab An aran dan 'enis 'abatari lainn a an berwenan
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FORMAT KAK-2

I

KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI
PENYEDIA

SPESIFIKASI TEKNIS

Un tuk Pekerj aan
NAMA PAKET

(1)

··························································· (2)

PROGRAM
KEGIATAN
SUB-KEG IATAN

Pemerintah Daerah
Unit Kerja
J enis Pengadaan

(3)
(4)
(5)

: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
:

(6)

: Pengadaan Barang

TAHUNANGGARAN20XX

13

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

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BARANG
SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN
I.

(7)

LATAR BELAK.ANG
a. Dasar Hukum
Dapat sama dan Diselaraskan dengan Dasar Hukum yang tertera
pada KAK Induk. Penambahan pada KAK Pengadaan Barang /Jasa

dan dapat ditambahkan dasar hukum lain yang berkaitan dengan
jenis barang, contoh :
pengadaan alat pengukuran dapat ditambahkan Peraturan
Lembaga Sektoral terkait seperti Peraturan Menteri Perindustrian.
Pengadaan alat telekomunikasi berbasis perangkat berstandar
teknologi long term evolution mengacu pada Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika, 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

II.

umum pengadaan barang yang akan dilakukan meliputi sumber
pendanaan, kejelasan jenis barang, alasan barang diperlukan
secara garis besar, dan hal 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.
Pertimbangan jumlah 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.
Terkait dengan barang yang telah tersedia/ dimiliki/ dikuasai dapat
menggunakan pangkalan data (database) Barang Milik Daerah,
dan/atau riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari masingmasing unit kerja dalam Perangkat Daerah.
Kebutuhan akan pengggunaan produk dalam negeri, produk
bersifat SNI, memaksimalkan penggunaan produk industri hijau,
aspek pengadaan berkelanjutan, dan ketentuan terkait merek
berkaitan dengan jenis metode pemilihan penyedia.
Apabila pekerjaan dilaksanakan dengan swakelola, maka sebutkan
tipe swakelola yang akan digunakan oleh penyelenggara swakelola/
MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Maksud pekerjaan dari pengadaan barang dijelaskan disini
b. Tujuan
Tujuan pekerjaan dari pengadaan barang dijelaskan disini
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III.

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
sumber
dimiliki
penggunaan
daya
yang
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/ a tau 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, 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;
TARGET/ SASARAN
Pastikan bahwa Pengadaan Barang/ J asa yang dilakukan adalah benar
Pengadaan Barang yang memiliki definisi "Barang adalah setiap benda
baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang" agar memudahkan penyusunan
Spesfikasi Teknis/KAK ini.
Target sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan barang 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, hariis 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 manfaat dari keluaran yang akan dicapai dalam
menunjang program.
c. Kelompok Sasaran
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Diisi dengan penerima manfaat yang menjadi sasaran, baik: internal
dan/ atau ekstemal dari Perangkat Daerah.

IV.

V.

VI.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG
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)
SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAY A
a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang
dijabarkan disini dengan menyebutkan Judul RKA dan Uraian Butir
Rekening
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang
adalah sebutkan tertulis angka dan bunyi terbilang dalam mata
uang yang sesuai.
Dalam perkiraan biaya maka perlu dipastikan dapat memenuhi
kebutuhan komponen penyusun harga barang sebagai berikut:
1. Harga Barang
2. Biaya Pengiriman
3. Keuntungan dan biaya overhead
4. Biaya instalasi
5. Suku cadang
6. Biaya operasional dan pemeliharaan; a tau
7. Biaya pelatihan
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
Lumsum/Harga
kesesuaian
pekerjaan
dengan
digunakan
Satuan/Gabungan Lumsum dan Harga Satuan/Terima Jadi (turn
key)/Kontrak Payung
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
a. Rencana J adwal Persiapan Pengadaan
Diisi dengan waktu detil yang selaras dengan tahapan dan waktu
pelaksanaan pada KAK Penganggaran Kegiatan

VII.

I KAK Induk.

b. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
Diisi dengan waktu detil pelaksanaan pengadaan.
TENAGA AHLI/TERAMPIL
untuk
diperlukan
yang
ahli
terampil
tenaga
/
Tenaga
pemasangan/penggunaan/pengoperasian barang (bila diperlukan)
Apabila dilaksanakan dengan menggunakan Swakelola Tipe I maka
Tenaga Ahli dalam Swakelola Tipe I tidak boleh mele bihi 50% (lima
puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
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VIII.
IX.

x.

PERALATAN
Peralatan yang diperlukan untuk pemasangan/instalasi barang yang
diadakan
SPESIFIKASI TEKNIS
a. Macam/jenis barang yang akan diadakan;
kebutuhan
memperhatikan
dengan
barang
Deskripsikan
Spesifikasi Mutu / Kualitas, menilai status kelayakan nilai barang
yang ada apabila akan digunakan/ dimanfaatkan/ difungsikan
layak secara ekonomi dan keamanan, cantumkan juga
karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang
digunakan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi
b. Fungsi/kegunaan barang;
kebutuhan
Deskripsikan
memperhatikan
dengan
barang
kesesuaian barang menurut jenis, fungsi/kegunaan, pihak yang
memerlukan (terkait sebagai pengelola/pengguna barang);
c. Bahan/material yang digunakan;
Deskripsikan kemudahan mendapatkan barang di pasaran
Indonesia dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), jumlah
produsen dan/ atau jumlah pelaku usaha, dan kemungkinan
produk dalam negeri / produk impor, pabrikan atau dapat
dilakukan dengan tangan/manual atau merupakan produk
kerajinan tangan.
d. Ukuran/volume/kapasitas barang;
menyebutkan
kebutuhan
dengan
barang
Deskripsikan
ukuran / kapasi tas
e. Spesifikasi Jumlah
Deskripsikan kebutuhan barang dengan menyebutkan jumlah
masing-masing barang yang diperlukan
f. Spesifikasi W aktu
Deskripsikan kebutuhan barang dengan menyebutkan jumlah
riwayat kebutuhan barang meliputi waktu saat pengiriman barang
dan saat serah terima barang agar dapat segera digunakan
g. Spesifikasi Pelayanan (Apabila Diperlukan)
memperhatikan
kebutuhan
dengan
barang
Deskripsikan
barang,
pengangkutan
cara
lain
seperti
persyaratan
pengoperasioan/penggunaan,
penimbunan/penyimpanan,
pemeliharaan dan pelatihan dan layanan purna jual lainnya.
h. Lainnya meliputi :
1. Standar produk yang digunakan
11. Garansi
111. Asuransi
iv. Sertifikat/Izin/Hasil uji mutu/teknis
v. Tenaga teknis
vi. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan.
PELATIHAN (bila diperlukan)
car a
(tentang
a. Macam
pelatihan
memperbaiki,
mengoperasikan / menggunakan / memelihara/
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. dsb.
b. Sasaran
(calon
pelatihan
operator/ mekanik,
.................................................... dsb.
c. Maksud
diadakann ya
dan
tujuan
pelatihan
d. Waktu/lamanya
pelatihan
................................................................... (hari/bulan)
e. Fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pelatihan,
.............. dll.
XI.

IDENTIFIKASI BAHAYA/RISIKO K3
Daftar identifikasi bahaya / risiko K3 dalam pelaksanaan pekerjaan
pengadaan barang

No.

Jenis/Tipe Pekerjaan

Identifikasi Jenis Bahaya
dan Risiko

1.
2.
3.

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

PENUTUP
Kalimat penutup dan peruntukan KAK Pengadaan Barang
Kutai Barat, .... (10), .... (11), ..... (12)
Pejabat Pembuat Komitmen

.................................................. (13)
(14)
NIP
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PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN BARANG /
JASA MELALUI PENYEDIA JENIS PEKERJAAN PENGADAAN BARANG
(FORMAT KAK-2)
Uraian
No
Diisi nama paket pengadaan barang sesuai dengan uraian rekening pada
(1)
RKA dan/atau DPA
(2)
Diisi iudul KAK Penganggaran Kegiatan I KAK Induk
(3)
Diisi Nama Program
Diisi Nama Keqiatan
(4)
Diisi judul Sub-Keqiatari (bila ada)
(5)
Diisi Nama Peranqkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis
(6)
Diisi nama paket pengadaan barang sesuai dengan uraian rekening pada
(7)
RKA dan/atau DPA
Diisi dengan nama Jabatan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
(8)
Anaaarari (bukan nama oranat
Diisi nama penjabat (nama omag) dan jabatan PNS yang melaksanakan
(9)
tuqas sebaaai Peiabat Pembuat Komitmen
Diisi tanqqal periqesahari KAK dalam bentuk anqka
(1 OJ
Diisi bulan penqesahari KAK dalam nama bulan
(11)
Diisi tahun petiaesahari KAK dalam bentuk anqka
(12)
Diisi denaan nama penanggung i awab
(13)
(14)
Diisi dengan NIP perianggung i awab
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FORMAT KAK-3

!

KERANGKA KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN BARANG / JASA
MELALUI PENYEDIA

SPESIFIKASI TEKNIS
Untuk Pekerjaan
NAMA PAKET

(1)

··························································· (2)

PROGRAM
KEGIATAN
SUB-KEG IATAN

Pemerintah Daerah
Unit Kerja
J enis Pengadaan

(3)
(4)
(5)

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

: Pekerj aan Konstruksi

TAHUNANGGARAN20XX
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN KONSTRUKSI
SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN
I.

(7)

LATAR 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 konstuksi, contoh :
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, 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 konstruksi.
Jelaskan Gambaran umum atas manfaat pengadaan barang dilakukan
dengan memperhatikan prinsip efi.sien 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.
Terkait dengan barang yang telah tersedia/ dimiliki/ dikuasai dapat
menggunakan pangkalan data (database) Barang Milik Daerah,
dan / atau riwayat rencana ke bu tuhan barang/ j asa dari masing-masing
unit kerja dalam Perangkat Daerah.
Kebutuhan akan pengggunaan produk dalam negeri, produk bersifat
SNI, memaksimalkan penggunaan produk industri hijau, aspek
pengadaan berkelanjutan, dan ketentuan terkait merek berkaitan
dengan jenis metode pemilihan penyedia, dimana prinsip pada
pekerjaan konstruksi perlu diberikan perhatian terhadap pelaksanaan
pekerj aan konstruksi agar dapat dilaksanakan oleh usaha kecil bila
dimungkinkan bergantung pada kompleksitas pekerjaan
Apabila pekerjaan dilaksanakan dengan swakelola, maka sebutkan tipe
swakelola yang akan digunakan oleh penyelenggara swakelola/
II.

MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Maksud pekerjaan dari pekerjaan konstruksi dijelaskan disini
b. Tujuan
Tujuan pekerjaan dari pekerjaan konstruksi dijelaskan disini
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III.

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
dimiliki
sumber
penggunaan
daya
yang
Kementerian/ 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;
TARGET/ SASARAN
Pastikan bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan adalah benar
Pekerjaan Konstruksi yang memiliki definisi "Pekerjaan Konstruksi adalah
keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali
suatu bangunan" agar memudahkan penyusunan Spesfikasi Teknis/KAK
llll.

Target sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan konstruksi dijelaskan
disini dan dapat diselaraskan dengan KAK Induk yaitu mencakup target
dan sasaran dalam lingkup:
a. Keluaran (Output)
Keluaran (output) adalah produk langsung yang dihasilkan dari
pelaksanaan tahapan kegiatan, harus terkait langsung mendukung
pencapaian tujuan yang telah dirumu skan, 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 manfaat dari keluaran yang akan dicapai dalam
menunjang program.
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c.

IV.

V.

VI.

Kelompok Sasaran
Diisi dengan penerima manfaat yang menjadi sasaran, baik; internal
dan/ atau ekstemal dari Perangkat Daerah.

NAMA ORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI
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)
SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan
konstruksi dijabarkan disini dengan menyebutkan Judul RKA dan
Uraian Butir Rekening
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan pekerjaan
konstruksi adalah sebutkan tertulis angka dan bunyi terbilang dalam
mata uang yang sesuai.
Komponen penyusun total perkiraan biaya dapat terdiri atas hasil
perhitungan biaya satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana
( engineer's estimate) berdasarkan rancangan rinci ( detail engineering
design) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis, telah
memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk
pekerjaan konstruksi sebesar 15% (lima belas persen)
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
RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG
a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi
b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan
Salah satu pekerjaan pendukung/penunjang terkait lokasi pekerjaan
konstruksi yang mungkin berpengaruh terhadap penentuan lokasi
pekerjaan adalah pekerjaan pembebasan lahan pada pekerjaan
konstruksi yang memerlukan lahan, ketentuan pemenuhan lahan
tersebut dalam bentuk penyelesaian administrasi termasuk
pembayaran ganti rugi, pemindahan hak atas tanah, dan sejenisnya
harus dapat diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia
diterbitkan, dan bila luasan tanah yang diperlukan untuk menunjang
pekerjaan konstruksi termasuk untuk akses menuju lokasi pekerjaan
konstruksi memerlukan ijin pemanfaatan tanah maka pengurusan ijin
terse but harus dapat diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia
diterbitkan.
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c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK

VII.

.......................................................................................................... (
apabila diperlukan)
.
d
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
a. Rencana Jadwal Persiapan Pekerjaan Konstruksi
Diisi dengan waktu detil yang selaras dengan tahapan dan waktu

pelaksanaan pada KAK Penganggaran Kegiatan I KAK Induk.

VIII.

b. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
Diisi dengan waktu detil pelaksanaan pengadaan, dan perkiraan waktu
konstruksi,
pekerjaan
penyelesaian
dapat
sehingga
segera
dimanfaatkan sesuai rencana.
Perhatikan jangka waktu pekerjaan konstruksi, khususnya pada
jangka waktu pelaksanaan berapa hari/bulan dan terhitung sejak
tanggal/tahapan pekerjaan sebelumnya
TENAGA AHLI/TERAMPIL
Tenaga ahli/terampil yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan
k onstru ksi
.
oe k erjaan
si
No

Tingkat
Pendidikan Min.

Jabatan
dalam
Pekerj aan yg
diusulkan

Pengalaman
Kerja Min.
(Tahun)

Keahlian /
Keterampilan
Min.

1.

2.
3.

IX.

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.
PERALATAN
Peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan/pemasangan/instalasi
fasilitas/lainnya yang menunjang pekerjaan konstruksi
Jumlah
Jenis
No.
Kapasitas (min.)
1.
2.

X.

dst.
JENIS PEKERJAAN UTAMA
.
J ems pe k erj. aan u tama dal ampe lak sanaan pe k erjaan
k ons t ru k Sl.
Jenis Pekerjaan
No.
Pekerjaan Utama
1.

2.
Dst
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XI.

JENIS PEKERJAAN PENDUKUNG PENUNJANG SEMENTARA
J ems pe k erj. aan pen du ku ng dal am pe lak sanaan pe k erjaan
.
k onstru k'
si
No.
Jenis Pekerjaan
Pekerjaan Pendukung I Penunjang / Sementara
1.

2.
XII.

Dst
IDENTIFIKASI BAHAYA/RISIKO K3
Daftar identifikasi bahaya / risiko K3 dalam pelaksanaan pekerjaan
konstruksi
Identifikasi Jenis Bahaya
No.
Jenis/Tipe Pekerjaan
dan Risiko K3
1.

2.
3.
Dst

XIII.
XIV.

Ket:
Dapat mengacu pada Permen PUPR No. 5/PRT/M/2014 dan/atau
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
KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN
Keluaran / Prociuk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan
pekerj aan konstruksi
SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI
Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi disusun dengan menentukan
jenis, fungsi/kegunaan, target/ sasaran yang akan dicapai, meliputi :
o Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
o Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan
Perhatikan penggunaan barang/ material yang berasal dari dalam
negeri atau dari luar negeri, dan diselaraskan dengan persentase
bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan;
o Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
o Ketentuan Penggunaan tenaga kerja;
o Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
Bila dimungkinkan desain yang sudah menjadi spesifikasi pekerjaan
konstruksi diciptakan dengan memenuhi persyaratan kelayakan,
sehingga sejak awal telah terdapat studi kelayakan pekerjaan
konstruksi. Perlu diperhatikan juga bahwa desain dilakukan paling
lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum pelaksanaan;
o Ketentuan gambar kerja;
o Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
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XV.

o
o

Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
Ketentuan
mengenai penerapan
manajemen
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja);

o

Dll.

K3

Konstruksi

PENUTUP
Kalimat penutup dan peruntukan KAK Pekerjaan Konstruksi
Kutai Barat, .... (10), .... (11), ..... (12)
Pejabat Pembuat Komitmen

.................................................. (13)

NIP

(14)
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