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PENDAHULUAN
A.I. Latar Belakang
Indonesia merupakan
total product
trilyun.

ekonomi terbesar ke 16 di dunia dengan

domestic bruto (PDB) hampir

Pendapatan

per

kapita

meningkat

menjadi

(peringkat

12 dunia)

serta

(peringkat

7

dunia).

Pemerintah,

atau
maka

sebesar

8

Indonesia

USD 1

diprediksi

akan

US$

14,900

pada

tahun

2025

US$

46,900

pada

tahun

2045

Indonesia

Jika
akan

sesuai
masuk

kategori high income country pada tahun
akan sangat tergantung

mencapai

dengan
ke

rencana

dalam

negara

2025, namun

hal ini

kepada perkembangan

infrastruktur

Indonesia. Indonesia memiliki semua hal-hal fundamentil

di

yang

diperlukan untuk mencapai target tersebut berupa sumber daya
alam yang berlimpah,

lokasi yang strategis, jumlah

penduduk

yang besar (tenaga kerja dan pasar yang besar), dan lain lain.
Namun

perlu disadari

bahwa

potensi yang dimiliki Indonesia

untuk menjadi salah satu kekuatan

ekonomi dunia tidak serta

merta bisa terwujud. Terdapat tantangan-tantangan

yang perlu

dihadapai, yaitu sebagai berikut:
(a). Saat ini Indonesia sedang dilanda fase "krisis infrastruktur"
yang terindikasi dari beberapa indikator competitiveness index
serta

biaya

logistik

Indonesia mencapai
oleh pengusaha.

sebagai

berikut:

(i) Biaya logistik

di

17% dari total biaya yang dikeluarkan

Angka itu tergolong paling boros dibanding

biaya logistik di Malaysia yang hanya 8%, Filipina 7%, dan
Singapura 6%; (ii) Biaya logistik di Indonesia mencapai 24%
dari total PDB dan merupakan
dunia.

biaya logistik paling tinggi di
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infrastruktur.

Competitiveness

Berdasarkan

Report 2016, infrastruktur

Global

Indonesia berada

pada rangking 50 dari 144 negara dan membaiknya

pada

tahun 2013 menjadi rangking 38 dari 148 negara dan tahun
2014 menjadi ranking 34 dari 144 negara, namun pada tahun
2016 memburuk menjadi rangking 41 dari 138 negara.
(c). Keterbatasan ketersediaan anggaran pembiayaan infrastruktur
yang hanya 3% dari PDB Indonesia. Diperlukan adanya skema
pembayaan

alternatif

sebagai

pembiayaan

tambahan

infrastruktur
Oleh

sebab

penyediaan

itu,

diperlukan

infrastruktur

yang

sebuah
tepat

kebijakan
sasaran

percepatan

menggunakan

standar prioritisasi dan perencanan matang untuk memanfaatkan
momentum bergabung ke dalam negara-negara

emerging market.

Sehingga

Indonesia

pada

tahun

2014,

Pemerintah

membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur

telah

Prioritas

(KPPIP)berdasarkan

Perpres 75 Tahun 2014 yang memiliki tugas

untuk merumuskan

strategi dalam ruang koordinasi pelaksanaan

percepatan penyediaan infrastruktur.

Tujuan pembentukan KPPIP

adalah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur

prioritas di

Indonesia,

keberadaan

sehingga dalam jangka

waktu tertentu

KPPIPdiharapkan mampu memberikan output:
(a). terjadinya

percepatan

dalam

Penyediaan

Infrastruktur

Prioritas secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
(b).hambatan-hambatan

yang

timbul

dalam

Infrastruktur Prioritas dapat terselesaikan; dan

Penyediaan
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- 277 (e) Penyediaan
eerrnat

Infrastruktur

dan koordinasi

Prioritas

rnelalui persiapan

yang efektif antar

para

yang

pernangku

kepentingan rneneapai target.

A.2. Tugas dan Tanggung Jawab KPPIP
Berdasarkan

Perpres

75/2014

dan

perubahannya,

KPPIP

rnernpunyai tugas sebagai berikut:
(a). rnenetapkan

strategi dan kebijakan dalarn rangka pereepatan

Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
(b).rnernantau

dan

rnengendalikan

pelaksanaan

strategi

dan

kebijakan dalarn rangka pereepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas;
peningkatan

(e). rnernfasilitasi
kelernbagaan

terkait

kapasitas

dengan

aparatur

Penyediaan

dan

Infrastruktur

Prioritas;
(d).rnenetapkan

standar

kualitas

Prastudi

Kelayakan dan tata

eara evaluasinya;
(e). rnernfasilitasi penyiapan Infrastruktur

Prioritas; dan

(f). rnelakukan penyelesaian terhadap perrnasalahan
dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur
Dalarn

penyediaan

pendanaannya
dan

Belanja

Daerah;

proyek

Negara;

(iii). badan

prioritas

(PIP),

dari: (i) Anggaran Pendapatan

(ii) Anggaran
usaha

Prioritas.

infrastruktur

dapat bersurnber

yang tirnbul

rnelalui

Pendapatan
rnekanisrne

dan
kerja

Belanja
sarna

pemerintah dan badan usaha; (iv). badan usaha milik negara; (v)
badan usaha rnilik daerah; dan/ atau (vi) surnber dana lain yang
sah.

Total nilai investasi

untuk

sernua

proyek infrastruktur
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- 278 prioritas

bernilai

Rp2.483

Triliun.

Adapun

daftar

proyek

infrastruktur prioritas ditetapkan oleh Ketua Kf'PlPl .
Disamping

tugas

pelaksanaan
Peraturan

yang

telah

percepatan
Presiden

disebutkan

penyediaan

nomor

3 tahun

diatas,

dalam

infrastruktur,
2016,

melalui

Pemerintah

telah

menetapkan 225 Proyek Strategis Nasional (PSN)untuk dilakukan
percepatan guna memenuhi kebutuhan
kesejahteraan

masyarakat.

sebagaimana

disebutkan

melakukan

kajian

dimungkinkannya

Peran
dalam

KPPIP dalam

daftar

proyek

3/2016

Perpres

melalui monitoring
perubahan

dasar dan meningkatkan

dan

Pasal

evaluasi

proyek

PSN

2,

terhadap

PSN.

Dalam

perjalannya sejak ditetapkan, 225 daftar proyek strategis nasional
ini telah

mengalami

berbagai

kemajuan,

serta

ada beberapa

proyek yang dilakukan evaluasi. Saat ini, berdasarkan hasil kajian
atas monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan mendalam
yang dilakukan

KPPIP, Presiden telah menetapkan

perubahan

daftar PSN menjadi 223 proyek + 4 program Proyek Strategis
Nasinal-. Dari total seluruh proyek PSN diatas, nilai investasinya
sekitar

Rp 4.150

pelaksanaan

Triliun,

dan

anggaran

untuk

percepatan

Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan

oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dany atau Badan Usaha
dapat

bersumber

dari

anggaran

Pemerintah

darr/ at au

non-

anggaran Pemerintah.

1 Berdasarkan
Kepmenko Perekonomian selaku Ketua KPPIP No.5 tahun 2017, jumlah proyek
infrastruktur prioritas yang ditetapkan saat ini ada 37 proyek.
2 Lihat daftar lampiran Perpres 56/2018 ten tang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
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Berdasarkan
Perpres

Perpres

75/2014

122/2016

tentang

Prioritas, disebutkan

yang

Percepatan

bahwa Struktur

merupakan

revisi

dari

Penyediaan

Infrastruktur

Organisasi

KPPIP, terdiri

atas:
(a) Unsur Komite, yang terdiri atas: Ketua, Menteri Koordinator
Bidang

Perekonomian.

Bidang

Kemaritiman.

Perencanaan
Menteri

Wakil

Ketua,

Koordinator

Anggota, Menteri Keuangan,

Pembangunan

Agraria

Menteri

Nasional/Kepala

Tataruang/ Kepala

dan

Menteri

Bappenas,

BPN,

Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(b) Unsur

Tim

Koordinasi
Wilayah

Pelaksana,
Percepatan

Kemenko

Kementerian
Asisten

yang

Infrastruktur

atas:

Infrastruktur

Perekonomian.

Koordinator

Deputi

terdiri

dan

Wakil Ketua,

Pertanahan,

Perekonomian.

Deputi

Pengembangan
Sekretaris

Bidang Perekonomian.

Perumahan,
Kemenko

Ketua,

Sekretaris,

dan

Pembiayaan

Wakil

Sekretaris,

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat,
Kemenko Perekonomian. Anggota, Para pejabat eselon 1 dari
Kemenko

Perekonomian,

Kemenko

Maritim,

Keuangan, Kementerian Perencanaan
Kernenterian
Kementerian

Dalam

Pembangunan

BPN,

ATR/Kepala
Negeri,

Kementerian
Nasional,
KLH,

Kementerian

Kementerian

Ristek

Dikti,

Kementerian BUMN.
Untuk

menjalankan

Pelaksana
Sekretariat,
finansial,

tugas

dan

KPPIP membentuk:
untuk
serta

melaksanakan

penilai hasil

tanggung
(i) Tim

Teknis

fungsi

substansi

jawabnya,

Tim

dan

Tim

administrasi

dan

pekerjaan

penyedia
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- 280 terkontrak

di sekretariat

KPPIP; dan (ii) Project Management

Office (PMO)KPPIp3.
Berdasarkan
diberikan

Perpres 75/2014,

kepada

diberikannya

salah

KPPIP dalam

kewenangan

satu revitalisasi yang

aspek

untuk

pengadaan

adalah

membentuk

Panel

Konsultan+. Keberadaan Panel Konsultan ini dapat menjadi
salah satu alternatif strategis dalam mempercepat pengadaan
penyedia jasa konsultansi untuk mendukung tugas-tugas yang
dimandatkan

kepada

KPPIP. Begitu

Juga

mempercepat proyek PSN, maka berdasarkan
evaluasi

terhadap

pelaksanaan

KPPIP mendorong penggunaan

dalam

upaya

salah satu hasil

Proyek Strategis

Nasional>,

Panel Konsultan yang telah

dibentuk KPPIP. Panel Konsultan KPPIPjuga dapat digunakan
untuk

proyek strategis nasional,

hal ini dipertegas

melalui

aturan turunan yang dibuat LKPP6.Pengguna Panel Konsultan
inilah yang disebut dengan PIU (Project Implementation

Units",

(c) Unsur Tim Kerja", yang terdiri atas: tim kerja Kelistrikan, Tim
Kerja Tanah, Tim Kerja Kampung Bandan, Tim Kerja Kerja
Kilang, dan Tim Kelompok Kerja Panel Konsultan.

Susunan keanggotaan dan tugas Tim Sekretariat, Tim Teknis KPPIP dan Tim PMO KPPIP ditetapkan
melalui keputusan Deputi Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku
Ketua Tim Pelaksana KPPIP.
4 Perpres 75/2014,
Pasal 11 ayat (2).
5 Perpres 58/2017,
Pasal 32 ayat (1) tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(PSN).
6 Perka LKPP No.3/2018, Pasal 2, tentang Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan KPPIP.
7 PIU (Project Implementation
Unit) adalah Kementerian, Badan dan Lembaga Pemerintah, Pemerintah
Daerah atau instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah serta Badan Usaha Milik
Negara/BUMN yang ditetapkan sebagai penanggungjawab proyek sebagaimana diatur dalam Perpres
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan perubahannya.
8 Susunan
keanggotaan dan Tugas Tim Pelaksana dan Tim Kerja ditetapkan melalui keputusan
Ketua KPPIP. Sedangkan untuk Kelompok Kerja Panel Konsultan, sesuai dengan Perka LKPP
No.3/2018, struktur, tugas dan tanggungjawabnya ditetapkan oleh Ketua Pelaksana KPPIP.
3
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- 281 A.4. Tahapan Rekrutmen Penyedia Panel Konsultan di KPPIP
Rekrutmen penyedia jasa konsultansi

badan usaha untuk Panel

Konsultan KPPIPdilakukan melaluai 2 (dua) Tahapan", yaitu:
(a) Tahap-l:

Tahap Prakualifikasi.

kegiatan:

pengumuman

Pada tahap

ini terdiri atas

prakualifikasi,

pendaftaran,

penerbitan dokumen prakualifikasi (request for expression for
interest),

penjelasan

kualifikasi,

prakualifikasi,

pembukaan

dokumen

penyampaian
kualifikasi,

dokumen

evaluasi

dan

klarifikasi dokumen kualifikasi, dan penetapan usulan daftar
panel Konsultan. Pernyataan minat "penyedia atau beberapa
penyedia badan

usaha"

mengacu

pada

satu

badan

usaha

tunggal at au asosiasi badan usaha di keseluruhan dokumen.
Hasil akhir dari tahap ini adalah Daftar Panel Penyedia yang
dikontrak payung dan Pengaturan Panel [tahap empanelment];
dan
(b) Tahap-2:

Seleksi Badan

Usaha

Jasa

Konsultansi.

Seleksi

badan usaha ini diambil dari dari Daftar Panel Konsultan yang
telah ditetapkan

dan dilakukan kontrak payung oleh KPPIP.

Proses yang dilakukan
penyarnpaian
penjelasan,
teknis,

proposal/ request
penyarrrpaian

evaluasi

terbaik,

teknis,

ini meliputi: undangan
proposal,

pemberian

pembukaan
pengumuman

proposal
peringkat

proposal biayayfinan sial untuk peringkat

evaluasi dan negosiasi proposal, penetapan

pemenang, pengumuman
hasil seleksi.

9

for

proposal,

proposal

teknis, pembukaan
teknis

pada tahap

Perka LKPPNo.3/2018, Pasal 13 dan Pasal 15

pemenang, pembuatan

perita acara
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penyedia yang telah dinyatakan

menang

untuk

kepada

penugasan

tertentu [tahap Call-Down Assignmentj1°

B.

PENETAPAN, PEMBARUAN,DAN PENILAINKINERJA BADAN USAHA
YANGMASUKDALAMDAFTARPANELKPPIP
B.1. Pengaturan Daftar Panel
Ketua KPPIP bertanggung jawab atas pengaturan
Daftar Panel. Prinsip dan prosedur

berikut

dan pengelolaan

ini akan dijadikan

pedoman KPPIP dalam pengaturan dan pembaruan Daftar Panel:
(a) KPPIP akan

mengevaluasi

EOI

yang

disampaikan

oleh

penyedia badan usaha konsultan sesuai dengan kriteriaf subkriteria

yang

disebutkan

dalam

REOI mengikuti

prinsip-

prinsip Metode Seleksi Berbasis Kualitas (QBS). Kriteria yang
digunakan
(empat)

dalam
aspek

Kompetensi

mengevaluasi

kompetensi:

personil;

EOI minimal

meliputi

(i) Kompentensi

(iii) Kompetensi

Teknis;

Geografis;

dan

4
(ii)
(iv)

kompetensi manajemen.
(b) Untuk evaluasi EOI, nilai maksimumnya
Panel
usaha.

akan

memiliki maksimal

Penyedia badan

minimum

yang diminta,

usaha
dimana

adalah

100. Daftar

7 (tujuh) penyedia
yang memenuhi
7 penyedia

ranking teratas akan dipilih untuk dimasukkan

badan

kualifikasi

badan

usaha

dalam Daftar

Panel KPPIP;

10 Pada tahap penugasan
(Call-down assignment), kontrak harus ditandatangani
antara PIU dan
Penyedia Badan usaha yang dipilih dari Daftar Panel. Seleksi akan didasarkan pada evaluasi
proposal teknis Jengkap yang diajukan oleh Konsultan Panel sebagai tanggapan atas permintaan
dalam RFP.
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(c) Bila ada dua atau lebih penyedia badan usaha mendapatkan
nilai yang sarna, penyedia badan usaha
dirnasukkan

dalarn

Daftar

Panel

yang akan dipilih

mengikuti

mekanisrne

pengecualian berikut: (i) penyedia badan usaha dipilih yang
telah

mendapatkan

nilai tertinggi berdasarkan

(kompetensi teknis): Pengalaman
lebih penyedia badan

usaha

mendapatkan

nilai

1

sejenis, (ii) jika dua atau

rnernpunyai nilai yang sarna

dalam Kriteria 1, maka penyedia badan usaha
telah

Kriteria

tertinggi

di

bawah

dipilih yang
Kriteria

2

(kompetensi personil): Pengalaman tenaga ahli yang diusulkan,
(iii)jika dua at au lebih penyedia badan usaha rnernpunyai nilai
yang sama dalam Kriteria 2, rnaka penyedia badan usaha
dipilih yang mendapatkan

nilai tertinggi di bawah Kriteria 3

(kompetensi geograsi): di Negaraj Wilayah, (iv)jika dua atau
lebih penyedia badan

usaha

mempunyai

nilai yang sarna

dalam Kriteria 3, maka penyedia badan usaha
rnendapatkan

dipilih yang

nilai tertinggi di bawah Kriteria 4 (kompetensi

rnanajernen): Sifat rnanajernen badan usaha;
(d) Penyedia badan usaha yang masuk dalam 7 penyedia badan
usaha

ranking teratas yang dipilih rnengikuti ketentuan

di

atas akan dilakukan kontrak payung selama 2 sampai 3 tahun
untuk mengikuti proses seleksi penyedia jasa layanan tertentu
dengan

ruang

lingkup, nilai, dan waktu yang tidak bisa

ditetapkan sejak awal;
(e) Penyedia badan usaha yang tidak termasuk dalam 7 penyedia
badan usaha ranking teratas yang dipilih mengikuti ketentuan
di atas dapat diperlakukan sebagai berikut: (i) dimasukkan ke
dalarn daftar tunggu (long-list)

untuk

diminta menggantikan
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penyedia badan usaha

pada daftar panel yang sama yang

terkontrak payung dan dikeluarkan dari daftar panel karena
kinerja tidak baik; (ii)didiskualifikasi;

B.2. Pembaruan Daftar Panel KPPIP
Selama jangka waktu kontrak Payung Daftar Panel dan untuk 7
penyedia sebagai jumlah maksimum penyedia Badan Usaha di
Daftar tiap Panel, KPPIP dapat memperbarui Daftar Panel, secara
berkala, untuk

ditambahkan

penyedia badan usaha

ke Dalam

Daftar Panel. Pembaruan semacam itu akan dilakukan dengan
menggunakan REOI (Request Expression of Interest)/Prakualifikasi
yang sama, yang digunakan untuk pemilihan awal Daftar Panel
KPPIP. KPPIP tidak membutuhkan

persetujuan

dari Penyedia

Badan Usaha yang ada dalam Daftar Panel untuk

melakukan

pembaruan tersebut.
(a) Pembaruan

dilakukan,

bila ada penyedia yang dikeluarkan

dari daftar panel (dengan berbagai data dukung hasil evaluasi
seperti alasan kinerja yang tidak memuaskan

atau karena

alas an lain), dan penyedia badan usaha yang masih ada akan
terus menjadi bagian dari Daftar Panel. Prinsip dalam paragraf
B.1. di atas akan diikuti untuk menambahkan penyedia badan
usaha baru supaya terpenuhi 5 sampai 7 penyedia ke dalam
Daftar Panel-".

12 Evaluasi dan perankingan penyedia badan usaha selama empanelment pertama dan pembaruan
selanjutnya dilakukan secara independen satu sama lain. Sebagai contoh, setelah penerapan
empanelment pertama, 35 (5 panel x 7 individual/konsorsium) badan usaha dimasukkan dalam
Panel dan ke-35 skor badan usaha adalah 7 score tertinggi (dari maksimal 100 nilai). Setelah
berjalan tahap Call-down, dan dilakukan evaluasi, misal terdapat 8 penyedia (misal: 2 penyedia dari
Panel 1, 2 penyedia dari Panel 2, 1 penyedia dari Panel 3, 2 penyedia dari Panel 4, 1 penyedia dari
Panel 5) yang harus dikeluarkan. Dalam upaya pemutakhiran berikutnya, bila dipilih melalui proses
prakualifikasi lagi (dengan mengundang para penyedia yang belum masuk daftar panel, maupun
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(b) Pembaruan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu: (i) meminta
para penyedia yang memiliki ranking teratas pada panel yang
sama, dibawah 7 penyedia yang dilakukan kontrak payung,
untuk

mengganti penyedia yang dikeluarkan

kebutuhan

dan menutup

daftar panel; (ii) melakukan proses prakualifikasi

baru, untuk kebutuhan

daftar panel baru (beda dengan panel

yang telah ada) ataupun

untuk

mengganti penyedia badan

usaha yang telah di keluarkan dari daftar panel.
(c) Dokumen RFP akan sampaikan untuk penyedia badan usaha
baru di Daftar Panel setelah Daftar Panel baru dibentuk (yaitu,
setelah

kontrak

ditandatangani

Payungj Indifinite
oleh

para

Delivery

penyedia

Contract

Badan

(IDe)

Usaha

baru).

Sampai saat itu, bila terdapat penugasan, dokumen RFP akan
terus disampaikan untuk Daftar Panel yang telah ada.

B.3. Penilaian Kinerja Penyedia badan usaha Yang ada Dalam Daftar
Panel KPPIP
Berikut ini adalah ketentuan umum dan kriteria penilaian kinerja
yang harus diikuti dalam menilai kinerja Penyedia Badan Usaha
dari Daftar Panel Konsultan KPPIP:
(a) Ketentuan umum
a.1 Ketua KPPIP, dengan

berkoordinasi/berkomunikasi

PIU yang telah menggunakan
akan

secara

badan usaha
akan

rutin

melakukan

dengan

Daftar Panel Konsultan KPPIP,
monitoring kinerja penyedia

yang ada dalam Daftar Panel Konsultan dan

memastikan

bahwa

kinerja

mereka

telah

dan

terus

penyedia baru yang sebelumnya belum tertarik mengikuti panel) untuk kemudian dipilih 8 penyedia
yang akan dikontrak payung menggenapi 7 penyedia per masing-masing panel.
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hal: (i) respons penyedia terhadap RfP, (ii) pengajuan kualitas
proposal,

dan

(iii) kinerja

yang memuaskan

berdasarkan

pelaksanaan kontrak yang ditandatangani (kontrak penugasan
-jika ada).
a.2 Ketua KPPIP, melakukan

evaluasi kinerja penyedia badan

usaha yang masuk dalam daftar Panel Konsultan minimal 1
(satu) tahun

sekali. Hasil penilaian akan dijadikan sebagai

rekomendasi dalam pengambilan keputusan
dalam menentukan

keberlanjutan

Pimpinan KPPIP

atau berhentinya

Kontrak

Payung penyedia badan usaha dari Daftar Panel Konsultan
KPPIP.
(b) Kriteria Penilaian Kinerja Badan Usaha
b.T Respon terhadap
Daftar

RFP. Jika

Panel, untuk

penugasan
akumulatif

dalam

penyedia badan

setidaknya

dalam

3 (tiga) kali permintaan

1 tahun

atau

masa

kontrak

selama

usaha

sarnpai

5

payung,

(lima) kali
tidak:

(i)

menanggapl RFP (yaitu, tidak ada komunikasi at au umpan
balik yang dapat disimpan datanya) yang dikirim ke penyedia
badan usaha tersebut; (ii) memberikan alasan yang rasional
ketika tidak menanggapi RjP, PIU dapat menyarankan

Ketua

KPPIP untuk mengeluarkan penyedia badan usaha dari Daftar
Panel

dan

Juga

mungkin

memutuskan

untuk

tidak

menerbitkan RjP untuk penyedia tersebut saat ada permintaan
penugasan selanjutnya.
b.2 Pemasukan Proposal Yang Berkualitas. Penyedia badan usaha,
untuk setidaknya dalam 3 (tiga) permintaan penugasan
down dalam

1 (satu) tahun

atau

call-

5 (lima) kali akumulatif
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kontrak

payung berjalan,

masuk

memiliki kualitas

rendah

(i) Proposal teknis

yang

dibawah dari permintaan

dalam KAK;(ii) proposal teknis atau finansial ditolak sebagai
bukan respon

13

terhadap KAK;(iii)tenaga ahli yang diusulkan

tidak ada yang berasal dari list daftar tenaga ahli pada kontrak
payung penyedia; (iv) tenaga ahli yang diusulkan
yang

berasal

dari

Perman en

Staff

NasionaljLokal, PIU dapat menyarankan

dan

tidak ada

Tenaga

Ahli

Ketua KPPIP untuk

mengeluarkan penyedia badan usaha dari Daftar Panel KPPIP
dan juga dapat memutuskan
untuk

penyedia tersebut

untuk tidak menerbitkan

saat

ada permintaan

kontrak

penugasan.

RFP

penugasan

selanjutnya;
b.3 Kinerja

berdasarkan

PIU

akan

mengevaluasi kinerja penyedia badan usaha yang memperoleh
kontrak

tahap penugasan.

Jika: (i) kinerja penyedia badan

usaha dinilai tidak memuaskan; dan (ii)penyedia badan usaha
tidak

memberikan

tanggapan

yang

wajar

untuk

mengklarifikasi dan menangani terkait kinerjanya, PIU untuk
penyedia badan usaha
kepada

Ketua

terkait: (i) memberi tahujmelaporan

KPPIP

supaya

memutuskan

untuk

mengeluarkan penyedia badan usaha dari Daftar Panel KPPIP;
at au

(ii) tidak

akan

menyampaikan

RjP

pada

proyek

selanjutnya untuk penyedia badan usaha tersebut.
Variabel yang digunakan
usaha

yang masuk

KPPIP dalam menilai kinerja badan

dalam daftar panel konsultan

terdiri atas komponen berikut ini:

13

Tidak sesuai dengan permintaan dalam KAK

setidaknya
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Variabel Penilaian Kinerja Badan Usaha

Bobot

A. Respon terhadap RfP

60

Saat permintaan pemasukan

sampai 3 kali dalam 1

tahun, atau 5 kali akumulatif selama kontrak payung
berjalan, dengan kondisi:
A.1.

Selalu

merespon

dokumen

dengan

penawaran

memasukkan

setiap ada permintaan

penugasan.
A.2.

Tidak merespon

undangan

permintaan

RfP,

namun disertai dengan mengirim suratj email
sebab

tidak

merespon

undangan

disertai

alasan yang rasionalj dapat diterima
A.3.

Tidak merespon

undangan

dan tidak ada komunikasi
yang

menjelaskan

alasan

permintaan

RfP,

at au suratj email
tidak

merespon

undangan.
B. Kualitas Proposal yang Dikirimkan
Selama pemasukan

dokumen penawaran

kali dalam 1 tahun,

25
sarnpai 3

atau 5 kali akumulatif selama

kontrak payung berjalan, dengan kondisi:
B.1.

Proposal

teknis

yang

dimasukkan

memiliki

kualitas pendekatan, metodologi, dan innovasi
rencana

kerja

lebih baikjCukup

dari yang

diminta dalam TOR
B.2.

Proposal

teknis

yang

kualitas pendekatan,

dimasukkan

memiliki

metodologi, dan rencana

kerja tidak layakj ditolak karena dinilai bukan
merupakan respon terhadap TOR
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B.3.

Proposal

teknis

yang

dimasukkan

menggunakan tenaga ahli dari daftar lampiran
kontrak

payung

penyedia

minimal

SO%dari

permintaan TOR.
BA.

Proposal

teknis

yang

dimasukkan

menggunakan tenaga ahli dari daftar lampiran
kontrak payung penyedia kurang dari 50% dari
permin taan TOR
B.S.

Proposal

teknis

menggunakan

yang

dimasukkan

tenaga ahli BUKANberasal dari

daftar lampiran kontrak payung penyedia.
8.6.

Proposal

teknis

menggunakan
Peserta

tenaga

dimasukkan

yang
ahli

permanen

Seleksi/konsorsiumnya

staff

minimal SO%

dari permintaan TOR.
B.7.

Proposal

teknis

menggunakan
Peserta

tenaga

yang
ahli

dimasukkan
permanen

Seleksi/ konsorsiumnya

staff

kurang

SO%

dari permintaan TOR.
B.8.

Proposal
menggunakan

teknis

yang

dimasukkan

tenaga ahli bukan berasal dari

permanen

Peserta

staff

Seleksi/ konsorsiumnya.
B.9.

Proposal
menggunakan

teknis
tenaga

yang

dimasukkan

ahli

Nasional/Lokal

minimal SO%dari permintaan TOR.
B.10.

Proposal
menggunakan

teknis
tenaga

yang

dimasukkan

ahli

Nasional/Lokal
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B.11.

Proposal teknis yang dimasukkan

tidak ada

yang menggunakan tenaga ahli nasional.
C. Kinerja atas Pelaksanaan

Kontrak Penugasan

(bila

mendapatkan kontrak)
C.l.

Kinerja

Penyedia

penugasan

pada

setiap

kontrak

dinilai pengguna (PPKjUser) baik,

dibuktikan surat keterangan kinerja baik dari
pengguna.
C.2.

Kinerja

Penyedia

penugasan
namun

pada

dinilai pengguna

ada catatan

setiap

kontrak

(PPKjUser) baik

yang harus

diperbaiki,

dibuktikan surat keterangan kinerja baik dari
pengguna.
C.3.

Kinerja
penugasan

Penyedia
dinilai

pada

setiap

pengguna

kontrak
(PPKjUser)

kurangj tidak memuaskan.
CA.

Pekerjaan

yang

ditugaskan

pada

Penyedia

tidak dapat diselesaikan karena murni faktor
ekternal diluar kendali Penyedia.
C.5.

Pekerjaan

yang

ditugaskan

pada

Penyedia

tidak dapat diselesaikan karena dominan factor
kapasitas penyedia.

15
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PRINSIP DAN PENDEFINISIAN DAFTAR PANEL UNTUK PENERBITAN
DOKUMEN SELEKSI BADAN USAHA TAHAP PENUGASAN (CALLDOWN ASSIGNMENT)
C.1. PIU harus

mempertimbangkan

oleh Ketua Pelaksana

prinsip-prinsip

yang ditetapkan

KPPIP dalam hal penerbitan

RiP Penyedia

Badan Usaha dalam daftar panel sebagai berikut:
(a) Jika penyedia badan usaha telah diberikan setidaknya 3 (tiga)
kontrak

penugasan

seluruhnya

me1alui panel

sedang

mengeluarkan

berjalan,

RiP

keterlibatan

ke

tambahan

memengaruhi

PIU

badan
dalam

konsultan
terkait

usaha

proyek

KPPIP yang
dapat

tersebut

PIP dan

tidak
karena

PSN dapat

pekerjaan badan usaha di bawah kontrak yang

sedang berjalan;
(b) PIU disarankan
badan

usaha

memuaskan

untuk
jika

tidak mengeluarkan

kinerja

penyedia

RiP ke penyedia

badan

usaha

tidak

(paragraf B.3 di atas); dan

(c) Jika PIU memiliki bukti potensi situasi konflik kepentingan
bagi badan

usaha

di Daftar

Panel terkait

dengan

proyek

tertentu, badan usaha tersebut tidak akan diterbitkan RiP.

C.2. PIU bertanggung jawab mendefinisikan
pilihan panel untuk

memasukkan

pemaketan

kegiatan dan

paket kegiatan tersebut

pada

tahap penugasan (Call-Down Assignment)

C.3. Pad a Tahap Penugasan

(Call-Down assignment), Dokumen seleksi

badan

usaha

(RiP) harus

diterbitkan

badan

usaha

yang ada dalam

kepada

semua

penyedia

Daftar Panel Konsultan

kecuali dinyatakan berbeda sesuai dengan ketentuan diatas.

KPPIP
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PROSEDUR PENGGUNAANDAFTARPANELKPPIP
D.1. Daftar Panel Konsultan

KPPIP. Daftar Panel Konsultan

KPPIP

berasal dari Kebutuhan

Panel Konsultan KPPIP yang ditetapkan

oleh

KPPIP. Ketua

Ketua

Pelaksana

mengusulkan

penambahan

sesuai dengan kebutuhan

Pelaksana

kebutuhan

KPPIP dapat

Panel Konsultan

KPPIP

dan perubahan yang terjadi pada waktu

mendatang.
D.2. Kegiatan yang dapat menggunakan

Daftar Panel Konsultan KPPIP

mengacu pada sumber aturan berikut:
(1) Perpres No.122 tahun
Infrastruktur
membentuk

2016 tentang

Prioritas, khususnya
Panel Konsultan.

Konsultan

Percepatan

Pasal lIB

Penyediaan

bahwa KPPIP

Hal ini berarti

bahwa

Panel

dapat dipakai dalam semua proyek infrastruktur

prioritas.
(2) Perpres 58 tahun 2017 Pasal 2 ayat (3) bahwa Proyek Strategis
Nasional

(PSN) dapat

diubah

berdasarkan

kajian

yang

dilakukan oleh KPPIP, dan Pasal 32 disebutkan bahwa Menko
Perekonomian
pelaksanaan

melakukan
PSN dan

monitoring dan evaluasi terhadap

melaporkan

kepada

Presiden,

Pasal 32 Ayat (3) bahwa dalam rangka pelaksanaan

serta

monitoring

dan evaluasi PSN, Menko Perekonomian dibantu oleh KPPIP.
Hal ini berarti KPPIP dalam rangka membantu

tugas Menko

Perekonomian melakukan percepatan pelaksanaan

PSN dapat

menggunakan Panel Konsultan untuk semua proyek PSN.

(3) Perka LKPP No.3j2018

Pasal 2 tentang Tatacara Pemilihan

dan Penetapan Panel Konsultan, disebutkan
pemilihan dan penetapan

pahwa Tatacara

Panel Konsultan KPPIP digunakan
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percepatan

penyediaan
strategis

seleksi jasa

infrastruktur

nasional

konsultansi

pada

termasuk

dalam

yang

dan/ atau

kegiatan

Proyek Infrastruktur

proyek
Prioritas.

Artinya bahwa LKPP mendorong agar Panel Konsultan KPPIP
tidak sekedar dipakai untuk
dapat

dipakai

untuk

Proyek Prioritas, namun juga

mempercepat

pelaksanaan

Proyek

Strategis Nasional.
D.3. Daftar Panel Konsultan KPPIPdigunakan:
(1) untuk proses pemilihan sampai dengan kontrak Badan Usaha
J asa

Konsultansi

Assignment)

baik

pada
pada

tahap
proyek

penugasan
prioritas

(Call-Down

maupun

proyek

strategis nasional;
(2) melalui surat permohonan yang disampaikan oleh Penanggung
J awab Proyek (PJP) kepada Ketua Tim Pelaksana,
format berikut ini:

dengan
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Bentuk

Konsultan

format

surat

permohonan

Penggunaan

Panel

KPPIP
[Kop Surat Pemohon/ PIU14]
..................

Nomor
Lampiran

, [dd-mmmm-yyyy]

: [*]
1 (satu) Set Dokumen

Kepada Yth.:
Ketua Tim Pelaksana KPPIP
Di Jakarta.
Perihal : Permohonan Penggunaan Panel Konsultan KPPIP untuk Tahap Penugasan
(Call-Down Assignment)

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama lengkap
[isi sesuai nama Zengkap di KTP]
Jabatan
.
Alamat Kantor
adalah Pejabat Penanggung Jawab Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)/Proyek
Strategis Nasional (PSN)15 berdasarkan
Surat Keputusan
sebagai
Penanggung Jawab Proyek Nomor:
tanggal:
untuk Proyek sebagai berikut:
Nama Proyek

Referensi Proyek Masuk PIP atau PSN

Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM)
Semarang Barat

Lampiran Perpes No.56 tahun 2018 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Nomor urut 117

.............

. .............

Kami bermaksud
menggunakan
Daftar Panel Konsultan
KPPIP untuk
melakukan proses Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha pada
tahap penugasan (Call-Down Assignment) pada proyek diatas dengan komitmen
akan mentaati peraturan sebagai berikut:

14 PIU merupakan Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Jawab Proyek PIP atau PSN.
15 Pilih kategari yang sesuai, caret yang tidak perlu.

Daerah/BUMN yang menjadi Penanggung
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(1). Kami telah membaca dan memahami serta tunduk pada peraturanperaturan yang berlaku dalam penggunaan Panel Konsultan untuk Proyek
Infrastruktur Prioritas zProyek Strategis Nasional.
(2).

Dalam melakukan proses Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Badan
Usaha Tahap Penugasan (Call-Down Assignment) kami mengikuti aturan,
kebijakan, prinsip dan etika-> yang berlaku dalam Pengadaan Barangy Jasa
yang berlaku di Indonesia.

(3).

Kami berkomitmen akan melaporkan secara tertulis setiap proses
pelaksanaan pengadaan, hasil pengadaan, serta pelaksanaan kontrak
Penugasan
Badan Usaha Jasa
Konsultansi Ketua Tim Pelaksana
KPPIP/ Sekretariat KPPIP.

Bersama ini pula terlampir kami usulkan Daftar Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi
Badan Usaha Jasa Konsultansi untuk mendapatkan penetapan oleh Ketua
Pelaksana KPPIP sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) point b Perka LKPP
No.3/2018.
Demikian permohonan yang
disampaikan terimakasih.

dapat

kami

sampaikan,

atas

kerjasamanya

Penanggung J awab Proyek,
[Nama proyek]

[nama ZenqkapJ
[Jabatan]

16 Kebijakan, prinsip, dan etika mengacu pada Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barangy.Jasa Pemerintah Pasal 5, Pasa16, dan Pasal 7.
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Konsultansi
[Kop Surat Pemohon/ PIU11
SUSUNAN KELOMPOK KERJA SELEKSI BADANUSAHAJASA KONSULTANSI
PANEL KONSULTANKPPIP
Nama Proyek : [~J
Nomor Proyek Dalam Daftar PSN/PIP: [*]
Nama

Jabatan

...................................

...................................

...............

,

...................

Syarat Diminta-"

Ketua

a. ASN atau Non-ASN19;

merangkap anggota

b. Memiliki sertifikat pengadaan

Sekretaris

a. ASN at au Non-ASN;

merangkap anggota

b. Memiliki sertifikat pengadaan

Anggota

a. ASN atau Non-ASN;
b. Memiliki sertifikat pengadaan

Anggota

...................................

a. ASN at au Non-ASN;
b. Memiliki sertifikat pengadaan

. .. . ..... . .. ... ...... ... ... ... .

.. ..

Anggota

a. ASN atau Non-ASN;
b. Memiliki sertifikat pengadaan

Keterangan: sesuai ketentuan dalam Perka LKPP No.3 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (5) bahwa
jumlah anggota Kelompok Kerja Panel Konsultan paling sedikit 3 (tiga) orang atau lebih
sepanjang berjumlah gasal (ganjil), dan memiliki sertifikat dibidang pengadaan yang
diterbitkan oleh LKPP atau Lembaga lain yang telah diakui baik secara nasional maupun
interna tional.
Penanggung Jawab Proyek,
[Namaproyek]

[nama lengkarJ
[Jabatan]
17 PIU merupakan KementerianjLembagajPemerintah
DaerahjBUMN yang menjadi Penanggung
Jawab Proyek PIP atau PSN.
18 Saat mengajukan
SK penetapan Pokja Panel Konsultan, harus disertakan syarat yang diminta,
seperti Copy KTP & NPWP, serta sertifikat pengadaan yang diterbitkan LKPP atau Lembaga yang
diakui baik secara nasionaljinternational
19Pilih kategori yang sesuai, coret yang tidak perlu.
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Jasa Konsultansi melalui seleksi yang dilakukan oleh Kelompok
Kerja (Pokja) Panel

Konsultan

Seleksi

Badan

Usaha

Jasa

Konsultansi yang diusulkan oleh masing-masing pengguna dari
PIU yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Perka LKPP
No.3 tahun 2018 dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana KPPIP.
D.4. KPPIP melakukan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Daftar Panel
Konsultan oleh PIU, an tara lain dengan melakukan

pengawasan,

pengendalian, dan evaluasi terhadap:
(a) Kinerja Penyedia.
(b) Pelaksanaan proses pemilihan penyedia jasa konsultansi badan
usaha tahap penugasan (Call-Down Assignment);
(c) Pelaksanaan Kontrak Penugasan Panel Konsultan.
KPPIP dalam rangka menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi,
meminta PIU yang menggunakan

Daftar Panel Konsultan, untuk

melaporkan hasil pelaksanaan setiap melakukan Pemilihan Penyedia
badan usaha pada tahap penugasan

(Call-down assignment) mulai

tahap: (i) respon terhadap permintaan RfP; (ii) pemasukan proposal
pada tahap penugasan (Call-down assignment); dan (iii) pelaksanaan
kontrak penugasan saat terpilih sebagai pemenang.
Laporan ini akan digunakan KPPIPsebagai:
(a) dokumen

dalam

melakukan

pengawasan,

pengendalian,

dan

evaluasi terhadap 3 (tiga) aspek diatas; dan
(b) bahan analisa dalam memperbaiki, darr/ atau mengembangkan
Panel Konsultan.
Adapun format laporan disajikan seperti contoh berikut ini:
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Informasi Paket Pekerjaan
Judul
Paket
Pekerjaari-?

Pagu
(Rp
xJuta)

Sumber
Dana21

Informasi Data Pengguna
Durasi
Pekerjaan
(BIn)

Nama
institusi
PIU

Nama
PPK

Alamat
detail (inc.
email, Telp)

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia tahap Penugasan
Mulai
(dd-mmyyyy)

Selesai
(dd-mrnyyyy)

Peserta
respon
RfP (jml)

Peserta
tidak
respon
RfP22

Proeeding
Bid
Dok23

Informasi Penyedia terpilih

Nama

Alamat

Ringkasan
Kontrake'

20Lampirkan KAK/TOR pekerjaan
21Pilih salah satu: APBN/APBD/GrantjLoan/BUMNjKombinasi
22Bila ada surat / email Penyedia yang menjelaskan ketidakresponnya terhadap RfP agar dilampirkan
23 Lampirkan Dokumen Proses Pengadaan: RfP, BA Aanwijzing (Q & A), BA Evaluasi Proposal, BA Klarifikasi & Negosiasi, Penggunaan Tenaga Ahli masing-masing
penyedia
berdasarkan: (a) ada tidaknya tenaga ahli berasal dari list kontrak payung penyedia; (b) Status tenaga ahli Perman en staff/non-permanent;
(e) Kewarganegaraan tenaga Ahli
24 Lampirkan ringkasan
kontrak, minimal memuat: judul, jenis kontrak, nomor, tgl dan nilai kontrak, termin pembayarari, output diminta, tgl mulai dan berakhir kontrak, Nama
Penandatangan masing-masing pihak.
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Badan

Usaha

Jasa

Konsultansi

pad a

tahap

kontrak

penugasan rnengikuti aturan sebagai berikut:
(1) Kontrak penugasan untuk Badan Usaha Jasa konsultansi terpilih
pada kegiatan yang surnber dananya berasal dari APBN/ APBD
dapat rnenggunakan standard kontrak yang ditetapkan oleh LKPP
(Lernbaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa

Pernerintah);

(2) Kontrak penugasan untuk Badan Usaha Jasa konsultansi terpilih
pada

kegiatan

yang

surnber

dananya

berasal

dari

BUMNj Loanj Grant dapat rnenggunakan standard kontrak yang
.
.
dipakai
berasal
rnasmg-rnasmg
sumber
dana
oleh
(BUMN/ Loanj Grant).
(3) Baik untuk

Kontrak penugasan

APBNjAPBD dan
danj atau

tidak

yang surnber

Non APBN substansinya
menyirnpang

dari

dananya

harus

dari

rnengikuti

ketentuan-ketentuan

yang

mengikat dalarn kontrak payung antara KPPIP dengan penyedia
badan usaha jasa konsultansi yang ada dalam daftar Panel.

E.

LAIN-LAIN
E.1. Seleksi badan usaha
penyiapan
mernastikan

Panel Konsultan untuk rnelakukan kegiatan

proyek pada proyek-proyek tertentu
keadilan, keterbukaan,

rnernberikan kesernpatan

transparansi,

bertujuan

untuk

efisiensi waktu,

yang sarna, dan rnendorong persaingan

yang sarna diantara penyedia jasa konsultansi badan usaha. Untuk
penyedia badan usaha dalam Panel Konsultan, Prosedur ini berarti
bahwa:
(a) Dokurnen seleksi badan usaha yang diterbitkan untuk penyedia
jasa badan usaha

dalarn Daftar Panel pada tahap penugasan

(Call-down assignment)

secara ketat sesuai dengan prinsip dan

prosedur yang ditetapkan dalarn prosedur ini;
(b) Penilaian badan

usaha

dalarn daftar

secara konsisten dan obyektif;

Panel harus

dilakukan
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(c) Tiap badan usaha

dalam daftar panel harus

memiliki akses

informasi yang sama tentang proses yang diterima dari Ketua
Pelaksana

KPPIP dan

PIU untuk

seleksi badan

penerbitan

dokumen seleksi badan usaha

usaha

(RfPJ untuk

saat

proyek

tertentu; dan
(d) Informasi yang diberikan kepada atau diterima dari badan usaha
dalam daftar Panel harus aman, dan semua informasi rahasia
diperlakukan seperti itu.

E.2. Ketua Pelaksana KPPIP dan PIU dalam mengimplementasikan Panel
Konsultan KPPIP berkomitmen untuk mematuhi prosedur-prosedur
ini terkait dengan peraturan,
Dokumen

Seleksi

Badan

pembaharuan
Usaha

(RfPJ

Panel, dan penerbitan
untuk

Penyedia

Jasa

Konsultansi Badan Usaha di dalam Panel.

E.3. Penjelasan, Efektivitas, dan Pembaruan Tatacara penggunaan Panel
Konsultan. Tatacara ini:
(a) harus diinformasikan kepada Penyedia Jasa Badan Usaha yang
ada dalam Daftar Panel dan dipublikasikan

melalui website

KPPIP;
(b) berlaku

efektif sebelum

diterbitkan

Dokumen

Usaha (RfPJ pada tahap Penugasan (Call-down

Seleksi Badan

Assignment)

pada

Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)dan Proyek Strategis Nasional
(PSN);
(c) harus diterapkan

secara seragam pada semua proyek didalam

Proyek Infrastruktur

Prioritas (PIP)dan Proyek Strategis Nasional

(PSN), dan akan tetap efektif sampai Penyedia Badan Usaha
mendapat

penugasanj dikontrak

pada proyek-proyek di dalam

Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)dan Proyek Strategis Nasional
(PSN);dan
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dapat

di update

tata cara penggunaan

dan disesuaikan

Panel Konsultan ini

oleh KPPIP sesuai

dengan

kebutuhan dan tidak perlu memberitahukan kepada badan usaha
yang terdapat dalam daftar panel konsultan.

E.4. Ketua Pelaksana KPPIP berhak untuk menarik tatacara penggunaan
Panel Konsultan ini kapan saja tanpa harus memberikan penjelasan
alasannya.
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