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2  H A L  E S E N S I
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PA DA  

PEKERJAAN Belanja Modal Komputer dan Kelengkapan Jaringan

A S P E K  U T A M A

Pelaku Usaha yang diundang
dalam Paket Tender Cepat ini 

adalah Pelaku Usaha yang 
dapat memenuhi Spesifikasi
dan volume pekerjaan yang 
telah ditentukan secara rinci

dan telah terkualifikasi dalam
Sistem Informasi Kinerja 

Penyedia



Tujuan Pengadaan dan 
Kebijakan Empasis dari
Perpres 16/2018 pada 
Paket ini

Peran serta UMK, dengan demikian harga yang 

dijadikan dasar dari penyusunan HPS ini adalah

Harga tingkat Pelaku Usaha level Non-Distributor

Keberpihakan pada UMK ini tetap memperhatikan

prinsip Efisiensi, Persaingan Usaha yang Sehat, 

Kesatuan Sistem, dan Kualitas Kemampuan

Pelaksana pada Pelaksanaan Kontrak

Kami mengundang seluruh Pelaku Usaha yang 

terverifikasi di SiKAP dengan kualifikasi

Pengalaman seusai KBLI 46651 atau 47411 selama

3 (tiga) tahun terakhir dan nilai pengalaman 30% 

dari HPS Paket ini



Pekerjaan dalam Paket
ini
Apa yang akan dilaksanakan dalam Kontrak?

1.Pengadaan dan 

Pengiriman Barang

2.Pelaksanaan Pekerjaan

sesuai Instruksi Kerja

atas Tingkat layanan yang 

dibutuhkan



Jawab : Wajib! Selain telah dituliskan dalam Spesifikasi Teknis dan 

Rancangan Kontrak, kewajiban pelaksanaan tingkat layanan ini yang 

mendasari pelaksanaan pekerjaan dilakukan pemilihan dengan tender 

cepat, jika tidak diperlukan pelayanan dalam spesifikasi khusus ini maka

PPK tidak melaksanakan dengan tender cepat

Apakah instruksi tingkat layanan
wajib dilaksanakan penyedia?



Jawab : Tidak! Pengadaan Barang dapat dilaksanakan siapa saja yang 

memang memiliki bidang usaha sebagaimana KBLI dipersyaratkan dan 

kriteria untuk pengalaman dipandang telah terbuka seluas-luasnya, 

tingkat layanan dispesifikasi untuk memastikan bahwa saat pelaksanaan

kontrak Pelaku Usaha yang menjadi Penyedia telah siap melaksanakan

pekerjaan yang di instruksikan!

Apakah instruksi tingkat layanan hanya
dapat dilaksanakan penyedia tertentu?



Spesifikasi dan Jumlah Barang dapat

dilihat dalam Dokumen Spesifikasi

Nomor 

Pekerjaan ini bukan hanya sebatas

pekerjaan mengirimkan barang, 

namun terdapat aktifitas

implementator / penerapan siap pakai

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan untuk

Implementasi wajib dibaca dan 

dengan menawar anda telah

menyetujui bahwa bagian pekerjaan

untuk implementasi tingkat layanan

akan dilaksanakan sebagaimana

ketentuan di Spesifikasi dan 

Rancangan Kontrak!

Terdapat 6 (enam) jenis barang
dengan jumlah beragam

Penyedia yang berkontrak tetap

berkewajiban menjadi perantara

kepada para principle produsen

dalam hal terjadi kerusakan selama

masa garansi, dengan kata lain untuk

klaim garansi maka Bagian Umum 

Sekretariat Daerah dapat

mengirimkan kepada Penyedia untuk

mengklaim garansi

Pastikan Implementator yang 

ditugaskan di lokasi pekerjaan

memang memiliki kemampuan dan 

familiar dengan Ekosistem Apple dan 

Zoom Meeting

Penjelasan Dasar terkait Spesifikasi
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Sebagai implementator dan yang memahami proses pemesanan, pemasangan, 

instalasi, implementasi, dan hal lain berkaitan dengan produk yang dipesan, 

tentunya sebagai Pelaku Usaha yang bergerak dibidang tersebut maka Penyedia

telah memiliki jalur komunikasi yang lebih baik ketimbang Pemerintah Kabupaten

Kutai Barat sehingga proses klaim garansi dapat berjalan dengan tepat dan jelas, 

tentunya dalam hal terjadi pengeluaran biaya yang tidak terkandung dalam

garansi akan diberlakukan secara fair dan tidak dibebankan kepada Penyedia

Mengapa setelah serah terima
penyedia tetap menjadi pelaksana
klaim garansi?



Dalam hal produk tidak memiliki kartu

garansi, maka saat dilokasi dan aktifasi

Produk sudah dilakukan di Kutai Barat, 

lakukan tangkapan layer untuk

memastikan durasi Garansi memang

berlaku dan di dokumentasi!

Penyedia Wajib Memiliki Program 

Mutu yang disusun untuk

mengkomunikasikan rencana kerja

setelah ditetapkan sebagai Pemenang

dengan terbitnya SPPBJ, Koordinasi

mengenai hal ini dilakukan secara

Daring

Seluruh biaya dalam Pelaksanaan

Tingkat Layanan ini tidak dijadikan

sebagai mata pekerjaan terpisah!

PASTIKAN Biaya di Penawaran

ANDA telah mencakup biaya tingkat

pelayanan!

Integrator sebanyak minimal 2 (dua) 
orang wajib memiliki pengetahuan
dan keterampilan terkait Ekosistim
Apple meliputi MacOS Catalina, 
iClouds, Apple ID, Facetime HD, 
Contacts, dan lain-lain

Durasi Kerja Keseluruhan sejak

Penandatanganan Kontrak adalah 60 

(enam puluh) hari

Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) PPK dan PPTK telah memperhitungkan

seluruh biaya meliputi harga barang, keuntungan, 

pengiriman, asuransi, overhead cost, biaya jasa, 

dan lain-lain, Pastikan anda tidak hanya

menawar harga dan melupakan biaya untuk

implementasi mohon pelajari dan perhatikan

baik-baik seluruh dokumen tender cepat ini !

Apa yang diperlukan dalam Implementasi?
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Implementator
tugasnya apa saja?

Ketika barang sudah tiba di Kab. Kutai Barat, para Implementator sudah tiba juga, 

disana bersama PPK dan/atau PPTK akan merancang skema pengelolaan akun 

Apple ID dan akun Zoom yang akan “dibenamkan” dalam masing-masing 

perangkat komputer.

Dokumentasi untuk tiap akun diperlukan dan pelaksanaan uji coba juga 

dilaksanakan! Harapannya adalah pengguna yang berasal dari berbagai macam 

latar belakang pengalaman dapat langsung menggunakan dan langsung 

menggunakan perangkat yang diadakan ini untuk menghubungi orang yang 

bersangkutan! Oleh karena itu akun iCloud untuk tiap perangkat wajib benar-

benar baru, bersifat kelembagaan, dan tidak dibuat sebelum tiba di lokasi.

Penyedia juga wajib memasang ditiap ruangan

pengguna, distribusi ini dilakukan oleh penyedia



1 2

3 4

Kami telah memperhitungkan biaya asuransi pengiriman

dalam penyusunan HPS, bila terdapat barang yang rusak

(dan biasanya sepengalaman kami selalu ada), maka

Penyedia tetap dapat menerima manfaat penggantian

unit dan meminimalisasi risiko tersebut, proteksi

pengiriman packing kayu dan pemilihan ekspedisi yang 

aman sepenuhnya menjadi kendali penyedia, namun

dalam hal terjadi risiko kerusakan selama pengiriman

maka penyedia tetap wajib memenuhi seluruh kontrak

sesuai ketentuan

Protokol Covid wajib dilaksanakan

oleh Penyedia, khususnya integrator 

yang bertugas di Kab. Kutai Barat

Bila tidak dapat mengganti barang dan 

melampaui batas akhir pelaksanaan kontrak

bagaimana?

Tetap digunakan perhitungan dendan atas

bagian dari pekerjaan Kontrak yang 

bersangkutan.

Mohon berkenan untuk mempelajari

sungguh-sungguh rancangan Kontrak yang 

telah ditetapkan, seluruh ketentuan disitu

sudah rinci dan tidak dapat di 

negosiasikan! Menawar berarti

menyetujui!

Risiko



Rancangan Kontrak?
Kontrak bersifat Lumsum dengan demikian  berbasis keluaran, telah rinci 

apa yang harus dikerjakan, dan seluruh risiko menjadi tanggung-jawab 

sepenuhnya oleh Penyedia.

Kami telah menuliskan bahwa Penyedia yang terpilih akan dibayarkan 

secara Sekaligus, penyedia juga memiliki kesempatan untuk mengajukan 

uang muka, namun penetapan pemberiannya berdasarkan persetujuan 

tertulis dari PPK berdasarkan kelayakan Proposal dari Penyedia,

Menjadi hak dan kewenangan PPK untuk menolak bagian

Proposal Permohonan Uang Muka selama keperluannya tidak relevan

Dengan persiapan pelaksanaan pekerjaan, maksimal uang muka 

Yang diberikan adalah 30%, berdasarkan penilaian rasional dari

PPK bisa jadi hanya dikabulkan 10%, bagian proposal uang 

muka yang tidak rasional adalah anda mencantumkan 

Peruntukan uang muka didalamnya adalah untuk biaya menikah

Si Integrator, ini akan ditolak karena tidak ada hubungan dengan

Persiapan pekerjaan



Maksimal Uang Muka?
Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 

Nilai Kontrak sebelum PPN karena 

Paket ini di segmentasikan untuk 

USAHA KECIL



Barang
Wajib Baru! Bukan Rekondisi, bukan Bekas, bukan yang

sudah aktif masa garansi nya sebelum di aktifasi dengan

tanggal sebelum kontrak!

Mayoritas Produk dalam Paket ini kami cukup familiar dan

kami dapat dan berhak menolak Barang yang jelas telah

diaktifasi sebelum Kontrak berlangsung.



Pengalaman Pengguna
Integrator wajib mensinkronan dan membenamkan 

Apple ID untuk dapat aktif pada sinkronisasi kontak 

masing-masing pengguna!

Apple ID yang akan dibenamkan dalam Aplikasi 

Kontak pada MacOSX adalah seluruh Pejabat 

Struktural yang menerima manfaat dari pengadaan 

ini! Jadi setiap personil yang ada dapat 

menghubungi dengan menggunakan Facetime HD 

dan/atau  Zoom Meeting



Pengiriman
Kami merekomendasikan barang di Packing 

Kayu, sekali lagi kami sampaikan biasanya 

ada barang yang rusak bila coba-coba

mengirimkan tanpa packing kayu, namun 

penyedia dapat menggunakan pengemasan 

yang dipandang aman sesuai dengan 

toleransi risiko dan pengalaman penyedia



Dokumentasi
Pelaporan

Menyediakan dokumen softfile daftar alamat 

email, sandi/password, dari akun e-mail, Apple 

ID, dan Zoom Meeting, begitu dokumen ini 

diserahkan maka PPK dan/atau PPTK 

mengganti dan memperbaharui dokumen 

tersebut secara realtime sembari menguji tiap 

unit yang ada, jadi nanti di akhir pekerjaan 

Penyedia tidak akan memiliki dokumentasi 

kata sandi dari tiap perangkat, anda akan 

terbebas dari beban dan tanggung-jawab 

kebocoran informasi!



Integrator nantinya juga berkewajiban untuk mendokumentasi proses 

pelaksanaan di Kab. Kutai Barat! Makanya dispesifikasikan minimal dua orang, 

selain untuk saling berdiskusi satu sama lain ketika ada kendala teknis, juga 

untuk bergantian mengambil dokumentasi pelaksanaan yang akan diserahkan

kepada kami! Perhatikan Jadwal dalam Spesifikasi ya! Dan pastikan anda dapat

Menyusun Jadwal Kerja dalam Program Mutu Anda!



Moda Pengiriman
Menggunakan kargo Darat/Laut/Udara

dibebaskan sesuai dengan apa yang 

optimal oleh Penyedia dan risiko

Pengiriman diasuransikan dengan

Penerima Manfaat adalah Penyedia, 

tujuannya adalah agar dalam

pelaksanaan tidak ada alasan Penyedia

mengalami kerugian dan tidak dapat

memenuhi penggantian barang yang 

rusak!



Tujuan Pengiriman

Tujuan Pengiriman dipusatkan dalam

satu alamat sebagaimana tertuang

dalam bagian 21.1 SSKK Rancangan

Kontrak!

Tapi saat implementasi, para Integrator 

akan bekerja di kurang lebih 47 (empat

puluh tujuh) lokasi meja yang 

berbeda-beda.



Fasilitas yang 
diberikan?
Kami hanya memberikan 1 (satu)

ruang untuk uji coba sebelum 

pendistribusian dan jaringan 

internet pada ruangan tersebut.

Janganlah kau meminta lebih....... 



Asuransi Khusus

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang 

berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan terkait

dengan risiko penularan penyakit sebagai akibat Pandemi Covid-19.



Pembayaran

Uang Muka yang dikabulkan dan 

dibayarkan akan dipotong Bersama 

Pajak dan biaya keterlambatan denda

(jika ada) secara Sekaligus pada saat

Pembayaran



Karena tiap pekerjaan dapat berjalan

terpisah dengan fungsi independen, maka 

keterlambatan denda 1/1000 dikenakan 

pada barang yang tidak sesuai dengan 

kontak.

Denda?



Tindakan yang membutuhkan persetujuan tertulis

Metode Pekerjaan Jadwal Kerja

Dalam hal telah disepakati Program Mutu dari Penyedia 

oleh PPK, ketika mau ada perubahan dalam hal ini maka 

perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan 

tertulis.

Dalam hal jadwal kerja dibutuhkan penyesuaian, walaupun tidak lebih 

panjang dari masa penyelesaian kontrak, namun mohon kiranya 

mengajukan persetujuan tertulis dulu, supaya sama-sama nyaman 

karena PPK dan/atau PPTK juga memiliki jadwal kerja di luar Paket ini



Sub-Kontraktor
Anda dilarang menjadi broker! Tidak diperkenankan untuk 

pekerjaan utamadilakukan Pengalihan/Sub-Kontraktor!

Dengan kata lain anda tidak melaksanakan 

Pekerjaan ini, bagaimana bila ketahuan? 

anda akan dikenakan sanksi sebagaimana 

angka 9.6 SSKK Kontrak! Yaitu denda dua kali lipat 

selisih harga dengan yang dibayarkan pada 

Sub-Kontraktor.

Oleh karena itu juga terdapat kewajiban untuk menangani klaim 

Garansi selama masa Garansi masih berlaku! Bila anda adalah 

Pelaku Usaha yang memang membidangi paket ini maka Klaim 

Garansi adalah urusan mudah, langganan si mimin di “E-

Commerce Ijo” aja bisa bantu Klaim Garansi ponsel dengan merek 

yang sama dari Paket ini kok, kalau anda broker maka hal ini akan 

sulit..... Kami menginginkan penyedia yang tepat dan memang 

profesional dalam pekerjaan ini!



Pemesanan dan Pengiriman

Barang dipesan dan dikirim ke Kutai 

Barat, kami memperkirakan perlu 18 

(delapan belas) hari dan 14 (empat 

belas) hari, total 32 hari

Instalasi dan Integrasi

Integrator berangkat dan tiba tepat waktu 

dan dalam 10 hari bekerja melaksanakan 

apa yang telah dikoordinasikan dengan 

PPK / PPTK secara daring sebelumnya

Antisipasi Risiko?

Kami mengalokasikan 14 hari untuk antisipasi, 

dan ada total 4 hari untuk serah terima dan 

finalisasi kontrak, kalau bisa lebih cepat selesai, 

kita semua sama-sama merasakan manfaat

Waktu Kerja 60 (enam puluh) hari!



Informasi bagaimana ke Kutai Barat?
(Untuk diketahui dalam Perencanaan Perjalanan Integrator)

Bila anda berasal dari
Luar Provinsi Kalimantan 
Timur, anda dapat
memilih tiba di :

➢ Balikpapan

➢ Samarinda

Anda dapat memilih
menggunakan jalan Darat
dengan durasi 10-12 jam 

atau menggunakan Jalur 
Sungai dengan durasi 2x 
lipat

Tiba di Kab. Kutai barat 
dan melaksanakan
Pekerjaan di Kompleks
Perkantoran Pemerintah
Kab. Kutai Barat



Pertanyaan?

Silahkan mengajukan Pertanyaan 

kepada Kelompok Kerja Pemilihan 

selama masa Pemberian 

Penjelasan untuk hal yang belum 

jelas.



Terima Kasih!
Instrumen Pemberian Penjelasan ini 

semoga dapat memberikan gambaran
pelaksanaan pekerjaan dengan baik

https://lpse.kutaibaratkab.go.id/eproc4


