BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang

: a. bahwa
standar
harga
barang/
jasa
dipergunakan
sebagai
pedoman
dalam
perencanaan
dan
pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa
pelaksanaan
pengadaan
dan
pemeliharaan barang/ jasa berpedoman pada
harga satuan yang berlaku pada saat
pekerjaan/ pengadaan dilaksanakan dengan
menetapkan harga perkiraan sendiri/ owner
estimate;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati
tentang
Pedoman Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri;

Mengingat

: 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 347);
6. Peraturan
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PEDOMAN
PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/ Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/ Jasa.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi yang
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
3. Pengguna Barang/ Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang dan/ atau Jasa milik Daerah di masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada
Institusi Pengguna APBD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah
unit
organisasi
Pemerintah
Daerah
yang
berfungsi
melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang bersifat
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang
sudah ada.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk
melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan E-Purchasing.
10. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan
yang
menyediakan
Barang/
Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh Pengguna Barang.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau
pembuatan wujud fisik lainnya.
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13. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
14. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan
dan/ atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
15. Swakelola
adalah
Pengadaan
Barang/
Jasa
dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau diawasi
sendiri oleh instansi sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
16. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan yang memuat
informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak
dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa.
17. Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia
Barang/ Jasa atau pelaksana Swakelola.
18. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan
yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
19. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/ Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang
mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan
yang kompleks.
20. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/ Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling
tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
21. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling
tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
22. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua
Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
23. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
24. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang
memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi
tertentu yang harga/ biayanya tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan.
25. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang
memperlombakan barang/ benda tertentu yang tidak
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mempunyai harga pasar dan yang harga/ biayanya tidak dapat
ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
26. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/ Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu)
Penyedia Barang/ Jasa.
27. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/ Jasa
langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui
Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung.
28. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan
teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan
peralatan yang didesain khusus dan/ atau pekerjaan yang
bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
29. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun
oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data
yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja
ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
BAB II
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS
Pasal 2
(1) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan
berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Dalam penyusunan HPS, PPK memperhatikan dan memahami
KAK dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan,
menguasai informasi/ kondisi lapangan dan lingkungan di
lokasi pekerjaan, serta memahami alternatif metodologi
pelaksanaan pekerjaan.
(3) HPS digunakan sebagai :
a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk
rinciannya;
b. dasar untuk negosiasi biaya pada Pengadaan Jasa
Konsultansi.
c. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang
sah untuk:
1) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
2) Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan
metode Pagu Anggaran;
d. dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung
dan Pengadaan Langsung;
e. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan
Penawaran; dan
f. dasar
untuk menetapkan besaran nilai Jaminan
Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah
dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
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Pasal 3
PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa,
kecuali untuk Kontes/ Sayembara dan Pengadaan Langsung yang
menggunakan bukti pembelian.
Pasal 4
(1) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS
berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
(2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
(3) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan
kerugian negara.
Pasal 5
(1) Penyusunan
HPS
dilakukan
berdasarkan
metode
pelaksanaan/
kerja
dan
spesifikasi
teknis
dengan
memperhatikan data harga pasar setempat, yang diperoleh
berdasarkan
hasil
survey
menjelang
dilaksanakannya
pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang
meliputi:
a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi
barang/ jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan,
menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;
b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat
dipertanggungjawabkan;
d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/ distributor tunggal;
e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan
dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau
kurs tengah Bank Indonesia;
g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineer’s estimate);
i. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga
tertinggi dari suatu barang/ jasa yang diterbitkan oleh
instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat;
dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) penyusunan
HPS
untuk
pemilihan
Penyedia
secara
internasional menggunakan informasi harga yang berlaku di
luar negeri.
(3) dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
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b. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi
penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total
biaya tidak termasuk PPN;
c. biaya overhead adalah biaya yang dikategorikan sebagai
biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga
kerja langsung, atau biaya yang diperlukan oleh penyedia
selain harga barang itu sendiri.
Pasal 6
HPS ditetapkan :
a. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas
akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan
pascakualifikasi; atau
b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas
akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya
prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
Pasal 7
HPS Jasa Konsultansi terdiri dari komponen:
a. Biaya langsung personil (Remuneration);
b. Biaya langsung non personil (Direct Reimbursable Cost); dan
c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pasal 8
(1) Biaya langsung personil dihitung dengan mempertimbangkan
dan berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar serta
didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang
komprehensif
serta
dokumen-dokumen
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
(2) Biaya langsung personil didasarkan pada harga pasar gaji
dasar (basic salary) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan
bidang jasa konsultansi.
(3) Biaya langsung personil telah memperhitungkan biaya umum
(overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit)
maksimal 10% (sepuluh perseratus), tunjangan penugasan,
dan biaya-biaya kompensasi lainnya.
(4) Biaya langsung personil dapat dihitung menurut jumlah
satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam), dengan
konversi menurut satuan waktu sebagai berikut :
SBOM = SBOB/4,1
SBOH = (SBOB/22) x 1,1
SBOJ = (SBOH/8) x 1,3
Dimana :
SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan
SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam
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Pasal 9
(1) Biaya langsung non personil adalah biaya langsung yang
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek
yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan
harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
(2) Biaya langsung non personil ini terdiri atas 3 (tiga) komponen
meliputi:
a. Reimbursable adalah biaya yang dapat diganti yang
sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaranpengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi
antara lain tiket pesawat,
b. Fixed Unit Rate adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan
oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan
tetap untuk setiap item/ unsur pekerjaan dengan volume
yang diperkirakan, yang meliputi antara lain sewa
kendaraan,
c. Lump sum adalah biaya suatu atau beberapa item/ unsur
pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga
yang pasti dan tetap dibayarkan, yang meliputi antara lain
biaya survey.
(3) Biaya langsung non personil yang dapat diganti adalah biaya
yang sebenarnya dikeluarkan Penyedia untuk pengeluaranpengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara
lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya
perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan
surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya
penyelenggaraan seminar/ workshop/ lokakarya, dan lain-lain.
(4) Biaya langsung non personil pada prinsipnya tidak melebihi
40% (empat puluh perseratus) dari total biaya, kecuali untuk
jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti:
pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan
minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran,
penyelidikan tanah dan lain-lain.
BAB III
KETENTUAN LAINNYA
Pasal 10
HPS dapat ditentukan dari nilai tertinggi, nilai tengah (median),
nilai yang paling banyak muncul (modus) atau rata-rata (mean)
dari hasil survei, sepanjang nilai tersebut diyakini dapat dipenuhi
lebih dari 3 (tiga) calon penyedia.
Pasal 11
(1) Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS.
(2) Dalam hal sayembara, Tim Juri/Tim Ahli dapat memberikan
masukan dalam penyusunan HPS.
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Pasal 12
(1) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya umum, biaya tak
terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia.
(2) HPS Jasa Konsultasi dengan penyedia berbentuk perorangan
tidak boleh memperhitungkan biaya umum, keuntungan, biaya
tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh)
Penyedia.
(3) Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI KARANGASEM,

ttd.
I WAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 18 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

ttd.
I GEDE ADNYA MULYADI
BERITA DAERAH
NOMOR 18

KABUPATEN

KARANGASEM

TAHUN

2015

