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ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN
TKS 4105

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang

perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaankonstruksi

/jasa konsultansi/jasa lainnya. Dari definisi tersebut, penyedia

barang/jasa adalah yang menyediakan barang/jasa; bisa

dalam bentuk badan usaha atau perseorangan. Penyedia

barang/jasa, terkadang disebut penyedia. Jika di swasta lebih

sering disebut vendor, kalau di pemerintahan terkadang

disebut rekanan.
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Sesuai dengan prinsip terbuka, PBJ dapat diikuti oleh semua

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria

tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Dari

pengertian prinsip tersebut, penyedia barang/jasa harus

memenuhi persyaratan/kriteria tertentu.

Dalam proses pemilihan penyedia, terdapat 2 jenis

persyaratan/kriteria yaitu :

Kriteria yang berkaitan dengan kualifikasi dari penyedia

barang/jasa.

Kriteria yang berkaitan dengan barang/jasa yang

ditawarkan penyedia barang/jasa.

Persyaratan yang dimaksud dalam prinsip terbuka tersebut di

atas lebih mengarah kepada persyaratan yang pertama yaitu

tentang persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa.
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PERSYARATAN PENYEDIA

Perpres 54/2010 pasal 19

Persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa secara umum

diatur dalam Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai

berikut :

1. Memiliki izin usaha sesuai peraturan per-UU-an, SIUJK

(Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) : Pelaksanaan,

Perencanaan, Pengawasan

2. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai

(usaha kecil) serta kemampuan pada subbidang pekerjaan

yang sesuai (usaha non-kecil), SBU (Sertifikat Badan

Usaha) : Pelaksanaan dan Konsultansi

3. Memiliki personil, modal, peralatan dan fasilitas lain :

 Tenaga Ahli : SKA (Sertifikat Keterangan Ahli)

 Tenaga Terampil : SKT (Sertifikat Keterangan Terampil)

4. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) ≥ HPS (Harga Perkiraan

Sendiri)

KD = 3 NPt

NPt = Nilai Pengalaman tertinggi dalam 10 tahun

terakhir

5. Memiliki SKP (Sisa Kemampuan Paket) :

SKP = KP – jumlah paket yg sedang dikerjakan

KP = 5 (Usaha Kecil)

KP = 6 atau 1,2 N (Usaha non Kecil)

N = jumlah paket terbanyak dapat dikerjakan

bersamaan dalam 5 tahun terakhir
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6. Memiliki Dukungan Keuangan dari Bank minimal 10% dari
HPS.

7. Perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan, tidak sedang menjalani sanksi pidana, tidak
masuk dalam Daftar Hitam : Surat Pernyataan.

8. Memenuhi kewajiban perpajakan : Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) Tahun terakhir, PPh Ps 21, PPh Ps 23 (bila
ada transaksi), PPh Ps 25/Ps 29 dan PPN (bagi
Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan
terakhir.

Berdasarkan SE Men.PU No. 16/SE/M/2010 tentang

persyaratan kualifikasi usaha dan nilai paket pekerjaan

disesuaikan sebagai berikut :

1. Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Gred

2 s/d Gred 4 termasuk usaha kecil, sedangkan untuk Gred

5 s/d Gred 7 termasuk usaha non kecil.

2. Usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan pekerjaan

konstruksi untuk Gred 2 termasuk usaha kecil, sedangkan

untuk Gred 3 s/d Gred 4 termasuk usaha non kecil.
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3. Pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi senilai s/d Rp.

2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang

diperuntukan bagi usaha mikro/kecil termasuk koperasi

kecil dapat diikuti Gred 2, 3, dan 4.

4. Pekerjaan perencanaan dan pengawasan konstruksi

sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dapat diikuti

oleh semua kualifikasi dengan syarat memenuhi

persyaratan teknis yang diperlukan.

Thanks for the attention and 

Success for your study!


