
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan
keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman
https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : LrvorP
Nomor Tiket : SK202008070002

Nomor : 7700/D.2/08/2020 07 Agustus 2020
Hal : Percepatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Tahun Anggaran 2021 Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

   Presiden Republik Indonesia dalam Pengarahan kepada Para Gubernur mengenai Percepatan
Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Tahun  2020  di  Istana
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada tanggal 15 Juli 2020 menekankan pentingnya percepatan
pelaksanaan  belanja  barang/jasa  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Dalam
kesempatan  tersebut,  Presiden  juga  menyatakan  keprihatinannya  terkait  masih  banyaknya
pelaksanaan  tender,  khususnya  tender  pekerjaan  konstruksi  yang  dilakukan  di  akhir  tahun
anggaran.
      Arahan Presiden tersebut sejalan dengan kebijakan pengadaan barang/jasa sesuai tercantum
dalam Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  yaitu  meningkatkan  kualitas  perencanaan
pengadaan barang/jasa yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal,
dan anggaran pengadaan.  Hasil  perencanaan pengadaan barang/jasa dimuat  dalam Rencana
Umum Pengadaan (RUP).
      Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) melalui Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah,  mendorong  penyusunan  Perencanaan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Tahun Anggaran 2021 dilakukan bersamaan dengan
proses  penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Perangkat  Daerah  (RKA  Perangkat
Daerah) Tahun Anggaran 2021 setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021.
      Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) di
daerah  memiliki  tugas  dan  fungsi  menetapkan  Perencanaan  Pengadaan  yang  kemudian
dituangkan  dalam  RUP  dan  diumumkan  melalui  aplikasi  Sistem  Informasi  Rencana  Umum
Pengadaan (SIRUP). Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 disetujui  bersama oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
      Dalam melakukan Perencanaan Pengadaan, Satuan Kerja pada Perangkat Daerah perlu
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Mengalokasikan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah1.
(UMKM) dan Produk Dalam Negeri (PDN) tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,
kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis, khususnya dalam upaya melindungi pelaku
usaha  UMKM serta  PDN yang  masih  terdampak  pandemi  COVID-19  pada  2020  ini.  Untuk
mendorong peningkatan peran serta  pelaku usaha UMKM dan pemanfaatan PDN tersebut,
Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja barang/jasa dengan memanfaatkan :

a)    Aplikasi Belanja Langsung Pengadaan (BeLa Pengadaan) dengan nilai  paling banyak
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan 

b)    Aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) pada Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
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Kebutuhan  barang/jasa  yang  bersifat  rutin  guna  menunjang  kegiatan  organisasi,  dapat2.
ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang harus segera dilakukan proses pengadaannya.
Untuk  besaran  kebutuhannya  dapat  ditetapkan  sama  dengan  kebutuhan  pada  tahun
sebelumnya  jika  diindikasikan  tidak  ada  peningkatan  terhadap  target  dan  sasaran  yang
diperlukan.
Memanfaatkan  informasi  produk  yang  tayang  dalam Katalog  Elektronik,  untuk  melakukan3.
penetapan barang/jasa dan penyusunan spesifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
Apabila  terdapat  kebutuhan  pekerjaan  konstruksi  yang  penyelesaian  pekerjaannya4.
membutuhkan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
serta memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran, maka segera melakukan pemenuhan
persyaratan untuk memperoleh persetujuan kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang
sesuai peraturan perundang-undangan.
Rencana metode pemilihan yang dilakukan melalui tender/seleksi relatif membutuhkan jangka5.
waktu pengadaan yang lebih lama, sehingga perlu memperhatikan jadwal pengadaannya, agar
dapat menghindari keterlambatan proses pengadaan.

 
      Selanjutnya mohon bantuan Saudara dapat menyampaikan maksud surat ini kepada PA/KPA di
Perangkat Daerah.
      Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Plh. Deputi Bidang Monitoring,
Evaluasi, dan Pengembangan Sistem
Informasi,
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