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PRAKATA 

lni adalah Edisi Percobaan. Saran dan pendapat untuk 
perbaikan Edisi ini dapat dialamatkan kepada: 
Procurement Team. 
World Bank Office, Jakarta 
JSEB, Tower 2, Lantai 12 
n. Jend. Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190 

Indonesia 


Catatan: 

I 	 Pedoman Pengadaan Barang dan Pekerjaan yang dibiayai 
dengan Pinjaman Bank Donia ini pada dasarnya adalah ! 
terjemahan dati "Guidelines Procurement under mRD 
Loans and IDA Credits, January 1995 edition. revised 1 January and August 1996, September 1997, and January

I 1999", tujuan dati pedoman ini adalah untuk 

i 
memudahkan bagi pembaca agar lebih mengerti atau 
faham maksud dati "Procurement Guidelines" yang 
berbahasa Inggris. Apabila ada perbedaan maksud atau 
arti di Pedoman ini dan "Procurement Guidelines", maka 1 "Procurement Guidelines" yang berlaku. 

1, 
~ 
J 

Jakarta, 30 April 2002 

Operational Services Unit 

World Bank Office, Jakarta 
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I. PENDAHULUAN 
Tujuan 

1.1 Tujuan Pedoman ini adalah untuk memberi 
informasi bagi mereka yang melaksanakan suatu 
proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian oleh 
pinjaman dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi 
dan Pembangunan (International Bank/or 
Reconstruction and Development (IBRD)) atau kredit 
dari Asosiasi Pernbangunan Internasional 
(International Development Association (IDA)I), 
bahwa pengaturan hams dibuat dalam pengadaan 
barang dan pekeIjaan2 (termasukjasa terkait) yang 
dibutuhkan untuk proyek. Perjanjian Pinjaman 
mengatur hubungan secara hukum antara Peminjam 
dan Bank, dan Pedoman ini dibuat untuk dapat 
diterapkan dalam pengadaan barang dan pekerjaan 
proyek, sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian. 
Hak dan kewajiban Perninjam dan pemasok barang 
dan kontraktor pekeIjaan untuk proyek diatur di 
dalam dokumen lelang3

, dan di dalam kontrak yang 
ditandatangani oleh Perninjam dengan pemasok 
barang dan kontraktor pekeIjaan, dan bukan diatur 
oleh Pedoman ini atau oleh PeIjanjian Pinjaman. 
Tidak ada pihak selain pihak-pihak yang terikat 
dalam PeIjanjian Pinjaman yang mernpunyai hak atau 
menuntut atas pencairan dana pinjaman. 

Pertimbangan Umum 

1.2 Tanggung jawab untuk pelaksanaan proyek, 
dan oleh karenanya penetapan pemenang lelang dan 
adrninistrasi kontrak dari proyek terse but, terletak 

I Persyaratan pengadaan dari lBRD dan IDA sarna, dan rujukan 
dalam Pedornan ini kepada Bank mencakup baik IBRD rnaupun 
IDA, dan rujukan pinjaman mencakup kredit dan fasilitas 
persiapan proyek (PPFs). Perjanjian Pinjarnan meliput Peljanjian 
Kredit Pengembangan dan Peljanjian Proyek. 

2 Rujukan kepada 'barang' dan 'pekerjaan' dalam Pedornan ini 
mencakup jasa layanan terkait seperti transportasi, asuransi, 
instalasi, pekeljaan pemeriksaan-uji coba. peIatihan. dan 
pemeliharaan awaL "Barang" meliputi komoditi. bahan mentah, 
mesin, peralatan.dan industri instaIasi (Mekanikal. Elektrikal dan 
Kemikal)(industrial plant). Ketentuan Pedoman ini juga berlaku 
untuk jasa-jasa yang dilelang dan dikontrak berdasarkan kinerja 
pekeljaan fisik yang dapat diukur. seperti pengeboran. pemetaan, 
dan kegiatan serupa. Pedoman ini tidak merujuk untukjasa 
Konsultan, yang disebut Guidelines: Use ofConsultants by World 
Bank Borrowers dan by the World Bank as Executing Agency 
berlaku (yang selanjutnya sisebut Pedoman Konsultan). 

3 Oemi keperluan Pedornan ini, kata-kata "penawaran" (bid) dan 
"Jelang" (tender) mempunyai arti yang sarna. 



I, 

I 
pada Peminjam4

• Bank, sebagai bagian dari tanggungi jawabnya dituntut oleh Pasal-pasal Perjanjian untuk: 
" ...... memastikan bahwa setiap pinjaman digunakan 
hanya untuk: tujuan pemberian pinjaman tersebut, 1 dengan memperhatikan pertimbangan ekonomis 

i (economic) dan efisiensi (efficiency) serta dengan 

I mengabaikan pengaruh atau rrtimbangan politik 
atau non-ekonomis lainnya," dan tujuan ini telah 
disusun dengan prosedur secara rinci. Walaupun 

I 

I dalam prakteknya peraturan dan prosedur pengadaan 
khusus yang hams diikuti dalam pelaksanaan suatu 
proyek yang tergantung dari keadaan tertentu, tetapi 
empat pertimbangan ini pada umumnya melandasi 

~ persyaratan yang ditetapkan Bank: 
j 
j (a) 	 perlunya pelaksanaan proyek yang ekonomis 

i 	 dan efisien, termasuk pengadaan barang dan 
pekerjaan;

1 
i 
 (b) kepentingan Bank, sebagai lembaga 


kerjasama, dalam memberikan kesempatan 
~ 
i 	 kepada semua peserta le1ang yang absah dari 

negara rnaju atau berkembang6 untuk: bersaing 
dalam menyediakan barang dan pekerjaan 
yang dibiayai oleh Bank; 

(c) 	 kepentingan Bank, sebagai lembaga 
pembangunan, dalam mendorong 
pengembangan industri kontraktor dan 
rnanufaktur dalam negeri di negara peminjam; 
dan 

(d) 	 pentingnya transparansi dalam proses 
pengadaan. 

1.3 Bank telah mendapatkan bahwa, dalam banyak 
hal, kebutuhan dan kepentingan ini dapat 
dilaksanakan dengan sangat baik melalui Pelelangan 
Intemasional (International Competitive Bidding 
ICB), dilaksanakan dengan benar, dan dengan 
tunjangan yang sesuai bagi barang-barang buatan 
dalam negeri dan, bilarnana mernadai, bagi 

• Dalarn beberapa kasus, Perninjarn hanya bertindak sebagai 
perantara, dan proyeknya dilaksanakan oleh lembaga atau badan 
lain. Rujukan dalarn Pedornan ini tentang Perninjarn ini rnencakup 
lernbaga dan badan sebagairnanajuga Sub-Perninjarn untuk 
pinjarnan yang sedang dalarn pengaturan (on·/ending 
arrangements). 

S Pasal-pasal Perjanjian Bank: Pasal III, Bagian 5(b). 

6 Lihat pasal 1.6 

2 



Kontraktor dalam negeri (domestic/ untuk pekerjaan 
berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan. Dalam hal 
seperti Wi, Bank menuntut Peminjamnya untuk 
memperoleh barang dan pekerjaan melalui fCB yang 
terbuka bagi Pernasok dan Kontraktor 8 yang absah. 
Bagian II dari Pedornan ini menyajikan prosedur 
lCB. 

1.4 Dalam hal lain, apabila fCB jelas bukan 
mempakan cara pengadaan yang paling ekonomis 
dan efisien, cara pengadaan yang lainnya akan 
diterangkan dalam Perjanjian Pinjarnan. Bagian III 
menjelaskan cara pengadaan lain dan menjelaskan 
keadaan yang paling sesuai untuk pelaksanaannya. 
Cara tertentu yang dipakai dalam pengadaan barang 
dan pekerjaan untuk suatu proyek tertentu dijelaskan 
dalam Perjanjian Pinjarnan proyek tersebut. 

Penerapan Pedoman 

1.5 Pada umumnya Bank hanya membiayai 
sebagian dari biaya proyek. Prosedur yang dijelaskan 
dalam Pedornan Wi dapat diterapkan untuk semua 
kontrak barang dan pekerjaan yang dibiayai 
seluruhnya atau sebagian dari pinjarnan Bank. Untuk 
pengadaan kontrak barang dan pekerjaan yang tidak 
dibiayai dari pinjarnan Bank, Peminjam dapat 
menggunakan prosedur lain. Dalam hal ini Bank 
hams dapat diyakinkan bahwa prosedur yang dipakai 
akan memenuhi kewajiban Peminjam untuk 
melaksanakan proyek dengan cerrnat dan efisien, dan 
pengadaan barang dan pekerjaan sesuai dengan: 

(a) 	 berkualitas memuaskan dan sesuai dengan 
proyek; 

(b) 	 akan diserahkan atau diselesaikan tepat waktu; 
dan 

(c) 	 harganya tidak mempengaruhi secara buruk 
kelangsungan ekonomis dan keuangan proyek. 

KeJayakan 

1.6 Dana pinjarnan Bank hanya dapat dicairkan 
untuk pengeluaran bagi barang dan pekerjaan yang 
disediakan oleh, diproduksi atau dipasok dari negara
negara anggota Bank9

• Berdasarkan kebijakan ini, 

7 Art! "kontraktor" dalam Pedoman ini merujuk hanya kepada 
perusahaan yang menyediakan jasa konstruksi. 

• Lihat pasal 1.6 

9 Lihat Bagian 5.01 dari General Conditions Applicable to Loan 
and Guarantee Agreements, tertanggal 1 Januari, 1985. Bank 
mempunyai sebuah daftar negara-negara para peserta lelang, 

3 



warganegara dati negara lain atau peserta lelang dati 
negara lain yang menawarkan barang dan pekerjaan 
akan didiskualiftkasi dati pelelangan untuk kontrak 
yang akan dibiayai seluruhnya atau sebagian dari 
pinjaman Bank. 

1.7 Sehubungan dengan setiap kontrak yang 
seluruhnya atau sebagian dibiayai dati pinjaman 
Bank, Bank tidak mengizinkan Peminjam untuk 
mengabaikan pra-kualiftkasi, apabila diperlukan, 
kepada suatu perusahaan dengan alasan yang tidak 

I 
I ada hubungannya dengan kemampuan dan sumber 

dayanya untuk melaksanakan kontrak dengan 
berhasil; atau Bank juga tidak mengizinkan 
Peminjam untuk mendiskualiftkasi semua peserta 
lelang dengan alasan tersebut. 

1.8 	 Pengecualian diberlkan bagi: 

(a) 	 Perusahaan dati negara anggota atau barang 
yang diproduksi di negara anggota dapat tidak 
diikutsertakan dalam le1ang jika, (i) karena 
masalah hukum atau peraturan resmi, negara 
Peminjam melarang hubungan perdagangan 
dengan negara tersebut, asalkan Bank dapat 
diberi pengertian bahwa pelarangan tersebut 
tidak menghalangi persaingan yang efektif 
untuk pasokan barang atau pekerjaan yang 
dibutuhkan, atau (ii) karena tindakan yang 
sesuai dengan keputusan Dewan Keamanan 
PBB berdasarkan Bab VII dati Piagam PBB, I 

negara Peminjam dapat melarang segala impor 
barang dati negara tersebut atau setiap t 
pembayaran kepada orang atau badan di 
negara tersebut. 

(b) 	 Perusahaan yang telah terikat oleh Peminjam 
untuk menyediakan jasa untuk persiapan atau 
pelaksanaan proyek, dan semua anak I

cabangnya, akan didiskualiftkasi dati 
menyediakan barang atau pekerjaan yang 
berikutnya (selain suatu kelanjutan dati I 

perusahaanjasa konsultan sebelumnya) untuk 
proyek yang sama. Ketentuan ini tidak berlaku 
untuk berbagai perusahaan (Konsu1tan, 

I 
Kontraktor atau Pemasok) yang secara 
bersama-sama melaksanakan kewajiban 
Kontraktor dengan kontrak yang siap pakai 

barang, dan jasa-jasa berasal yang tidak absah untuk mengikuti I pengadaan yang dibiayai Bank. Daftar ini dimutakhirkan secam 
teratur dan dapat diperoleh dan Pusat Informasi Umum (Public 
Illformatioll Cellter) Bank Dunia. 

4 



dan beroperasi (turnkey) atau perencanaan dan 
kontrak bangun (build contract). 10 

(c) 	 Perusahaan milik Pernerintah di negara 
Peminjarn dapat berpartisipasi hanya jika 
rnereka dapat rnenunjukkan bahwa rnereka (i) 
otonomlrnandiri secara hukurn dan keuangan, 
dan (ii) beroperasi dibawah hukurn 
perdagangan. Badan yang tidak rnandiri dari 
Peminjarn atau Sub~Peminjarn dengan proyek 
yang dibiayai dari Bank tidak diizinkan untuk 
rnenawarkan atau rnengajukkan proposal 
untuk pengadan barang dan pekerjaan 
proyek. 1I 

(d) 	 Suatu Perusahaan yang dinyatakan tidak absah 
oleh Bank selaras dengan sub-pasal (d) dari 
subpasall.15 dari Pedornan ini akan rnenjadi 
ridak absah untuk ditetapkan sebagai 
pernenang kontrak yang dibiayai dari Bank 
selarna waktu yang ditentukan oleh Bank. 

Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak dirnuka dan 
Pernbiayaan berlaku Surut (Retroactive). 

1.9 Dalarn keadaan tertentu, seperti untuk 
rnernpercepat pelaksanaan proyek, Peminjarn dapat 
rnelakukan langkah~langkah awal pengadaan sebelurn 
penandatanganan perjanjian pinjarnan Bank. Prosedur 
pengadaannya, terrnasuk periklanan, haruslah 
dilaksanakan sesuai dengan Pedornan agar kontrak 
akhir absah untuk pernbiayaan dari Bank, dan proses 
review yang biasa dilakukan oleh Bank harus diikuri. 
Peminjarn rnelakukan penetapan pernberian kontrak 
dirnuka atas risiko sendiri, dan segala bentuk 
persetujuan dari Bank dengan prosedur, dokurnentasi, 
atau usulan untuk penetapan pernenang kontrak 
ridaklah rnengikat Bank untuk rnenjadikan suatu 
persoalan dari suatu pinjarnan proyek. Jib 
kontraknya kernudian ditandatangani, pencairan 
dananya (reimbursement) oleh Bank untuk segala 
pengeluaran yang dibuat oleh Peminjarn dari kontrak 
sebelurn penandatangan pinjarnan, kontrak tersebut 
disebut sebagai kontrak dengan pernbiayaan berlaku 
surut (retroactive) dan hanya diizinkan dalarn batasan 
yang ditetapkan dalarn Perjanjian Pinjarnan. 

to Lihat pasal2.S 

11 SeJain dan pada Swakelola (unit Force Account), sebagaimana 
diizinkan menurut pasa\ 3.8. 

5 
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I 
 Kerja Sama Operasional (KSO) (Joint Ventures) 


1.10 Pemasok dan Kontraktor di negara Peminjam 
I dianjurkan untuk berperanserta dalam proses 
i - pengadaan, karena Bank menganjurkan 
I perkembangan industri dalam negeri. Mereka dapat 
! melakukan penawaran masing.masing atau dalam 
1 kerjasama operasional dengan perusahaan asing, 

I tetapi Bank tidak akan menerima kondisi pelelangan 
yang mengharuskan KSO wajib atau bentuk asosiasi J wajib lainnya diantara perusahaan dalam negeri danI asing. 

Pemeriksaan (Review) oleb Bank 

I 
1.11 Bank melakukan review prosedur pangadaan 
yang digunakan oleh Peminjarn, dokurnen, evaluasi 
penawaran, rekomendasi penetapan pemenang lelang, 
dan kontraknya untuk memastikan bahwa proses 

I pengadaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang 
j disetujui. Prosedur review ini dijelaskan dalam 
I 

Lampiran 1. Perjanjian Pinjarnan menetapkan sejauh 1 

I 
mana prosedur review ini dapat dilakukan terhadap 

J kategori yang berbeda untuk barang dan pekerjaan 
yang akan dibiayai, seluruhnya atau sebagian, dari 
pinjaman Bank. 

Pengadaan yang ditanggubkan (Reserved 
Procurement) 

1.12 Walaupun persaingan terbuka adalah cara 
pengadaan yang memadai untuk barang dan 
pekerjaan proyek, akan tetapi jika Peminjam ingin 
menangguhkan ini untuk satu atau lebib perusahaan 
yang tertentu, Bank dapat menerima pengadaan yang 
ditangguhkan ini dengan satu syarat bahwa: 

(a) 	 pengadaan tidak layak untuk dibiayai 
pinjaman dari Bank; dan 

(b) 	 pengadaan tidak akan mempengaruhi secara 
nyata pelaksanaan proyek baik dari segi biaya, 
kualitas, dan waktu penyelesaian. 

Pengadaan yang tidak dibenarkan oleb Bank 
(Mlsprocuremenf} 

1.13 Bank tidak membiayai pengeluaran untuk 
barang dan pekerjaan yang diadakan tidak sesuai 
dengan prosedur yang telah disetujui dalam 
Perjanjian Pinjaman, dan merupakan kebijakan Bank 
untuk membatalkan bagian pinjaman yang 
dialokasikan untuk barang dan pekerjaan yang 
diadakan secara salah (misprocured). Disamping itu, 
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Bank dapat melakukan perubahanlpengurangan 
terhadap dana tersebut dalam Perjanjian Pinjaman. 

Rujukan kepada Bank 

1.14 Jika Peminjam ingin merujuk kepada Bank 
dalam dokumen pengadaan, bahasa berikut ini harus 
digunakan: 

"(nama Peminjam) telah menerima (atau untuk lebih 
memadai 'telah memohon untuk') suatu pinjaman 
dari International Bank for Reconstruction and 
Development dalam berbagai mata uang setara 
dengan USD ...... untuk biaya (nama proyek), dan 
bermaksud untuk memohonkan sebagian dana 
pinjaman ini untuk pembayaran yang absah sesuai 
dengan kontrak ini. Pembayaram oleh International 
Bankfor Reconstruction and Development akan 
dibuat hanya atas permintaan (nama Perninjam atau 
yang ditunjuk) dan atas persetujuan oleh 
International Bankfor Reconstrnction and 
Development, dan akan tunduk dalam segala hal, atas 
syarat dan kondisi dari Perjanjian Pinjaman. 
Perjanjian Pinjaman melarang penarikan dari 
Rekening Pinjaman untuk tujuan pembayaran kepada 
orang atau badan, atau untuk barang impor apapun, 
jika pembayaran atau barang impor tersebut, menurut 
sepengetahuan Bank, dilarang oleh keputusan Dewan 
Keamanan PBB dibawah Bab VII Piagam PBB. 
Tidak ada pihak selain (nama Peminjam) yang akan 
mendapatkan hak dari Perjanjian Pinjaman atau 
memiliki tagihan atas pembiayaan pinjaman.,,12 

Penipuan dan Korupsi 

1.15 Merupakan kebijakan Bank untuk menuntut 
Peminjam (termasuk penerima manfaat dari pinjaman 
Bank), juga para peserta lelangIPemasokIKontraktor 
terhadap Kontrak yang dibiayai Bank, untuk 
menjalankan standar etika yang tertinggi selama 
pengadaan dan pelaksanaan kontrak tersebut. Sesuai 
dengan kebijakan ini, Bank: 

(a) 	 Memberi batasan, demi tujuan dari ketentuan 
ini, sebagai berikut: 

(i) "praktek korupsi" berarti menawarkan, 
memberikan. menerima atau meminta 
segala sesuatu yang bernilai untuk 
mempengaruhi tindakan pejabat 

12 Ganti istilah "kredit", "Asosiasi Pembangunan Intemasional" 
dan "Peljanjian Kredit", bilamana memadai. 
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pemerintah dalam proses pengadaan atau 
dalam pelaksanaan kontrak; dan 

(ii) "praktek tindakan penipuan" berarti suatu 
penyajian salah tentang fakta untuk 
mempengaruhi proses pengadaan atau 
pelaksanaan kontrak agar merugikan 
Peminjam, dan termasuk praktek kolusi di 
antara peserta lelang (sebelum atau 
sesudah penyerahan penawaran) yang 
dimaksudkan untuk menetapkan harga 
penawaran yang pada tingkat yang tidak 
kompetitif dan untuk menjauhkan 
Peminjan dari manfaat kompetisi yang 
bebas dan terbuka; 

(b) 	 akan menolak permohonan penunjukan 
pemenang lelang jika temyata bahwa peserta 
lelang yang direkomendasikan dalam 
memenangkan kontrak telah terlibat dalam 
praktek korupsi atau tindakan penipuan dalam 
persaingan untuk mendapatkan kontrak; 

(c) 	 akan membatalkan sebagian pinjaman yang 
dialokasikan untuk suatu kontrak barang dan 
pekerjaan jika setiap saat Bank menyatakan 
bahwa praktek korupsi atau tindakan penipuan 
melibatkan wakil Peminjam atau penerima 
manfaat pinjaman selama pengadaan atau 
pelaksanaan kontrak, apabila Peminjam tidak 
mengambil tindakan dini dan memadai untuk 
memperbaiki keadaannya yang dapat 
memuaskan ; 

(d) akan menyatakan sebuah perusahaan tidak 

I absah, baik untuk selamanya ataupun dalam 
jangka waktu tertentu, apabila setiap saat 
dinyatakan bahwa perusahaan tersebut telah 
terlibat dalam praktek korupsi atau tindakan 
penipuan dalam persaingan, atau dalam 

I 
1 melaksanakan kontrak yang dibiayai Bank; 

dan 

(e) 	 akan mempunyai hak agar meminta bahwa 
dalam kontrak yang dibiayai dari pinjaman 
Bank, dimasukan suatu ketentuan yang 
mengharuskan Pemasok dan Kontraktor 
mengizinkan Bank untuk memeriksa rekening 
dan catatan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan kontrak dan meminta auditor 
yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan 
pememeriksaan. 
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1.16 Dengan petjanjian khusus dengan Bank, 
Peminjam dapat memasukkan kedalam surat 
penawaran dati kontrak yang besar nilainya yang 
dibiayai oleh Bank:, ketentuan upaya peserta lelang 
untuk mematuhi ketentuan untuk melawan tindakan 
penipuan dan korupsi (termasuk suap) dalam 
bersaing untuk dan melaksanakan kontrak, 
sebagaimana disebutkan dalam dokumen 
penawaran. 13 Bank akan menerima usaha semacam 
itu, atas permintaan negara Peminjam, asalkan 
memuaskan: 

(a) persyaratan usaha seperti itu adalah bagian 
dari program anti korupsi yang diprakarsai oleh 
negara Peminjam; dan 

(b) persyaratan semacam itu akan berlaku untuk 
semua pengadaan oleh pemerintah yang serupa dalam 
jangka waktu yang disetujui oleh Bank dan negara 
Perninjam. 

Il Sebagai contoh. usaha itu dapat berbunyi: " Karni dengan ini 
rneiakukan, dalarn bersaing untuk (dan,jika penetapan pernenang 
diberikan kepada karni, dalarn rnelaksankan) kontrak tersebut 
diatas, karni akan rnenjalankan dengan secara tegas hukurn-hukurn 
yang rnelawan tindakan penipuan dan korupsi di negara [Pernbeli) 
[Pernberi KeIja), rnengingat hukurn sedernikian telah dicatat oleh 
[Pernbeli) [Pernberi KeIja] dalam dokumen penawaran kontrak 
inLH 
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II. PELELANGAN 

INTERNASIONAL 

(INTERNATIONAL 

COMPETITIVE BIDDING)(ICB) 
A. Umum 

Pendahuluan 

2.1 Tujuan dan Pelelangan Internasional 
[International Competitive Bidding-ICBl, 
sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman ini, adalah 
untuk memberikan bagi semua calon peserta lelang14 

yang absah pemberitahuan dari Peminjam yang tepat 
waktu dan memadai tentang ketentuan dan 
kesempatan yang sama untuk menawarkan barang 
dan pekerjaan yang diperlukan. 

Jenis dan Nilal kontrak 

2.2 Dokumen lelang menyatakan denganjelas 
jenis kontrak yang akan digunakan dan mencakup 
ketentuan yang memadai dalam kontrak yang 
diusulkan. Jenis kontrak yang paling umum adalah 
kontrak yang pembayarannya berdasarkan 
pembayaran lump sum, harga satuall, reimbursable 
cost plus fees (pengeluaran yang dapat diganti plus 
biaya-biaya), atau kombinasi diantaranya. Kontrak 
yang pengeluaran reimbursable dapat disetujui oleh 
Bank hanya dalam keadaan luar biasa seperti kondisi 
risiko tinggi atau apabila biaya tidak dapat ditentukan 
lebih dahulu dengan ketepatan yang memadai. 
Kontrak seperti ini mencakup insentif yang pantas 
untuk membatasi biaya. 

2.3 Jumlah dan ruang lingkup masing-masing 
kontrak tergantung atas besarnya, sifat, dan lokasi 
proyek. Untuk proyek yang memerlukan bermacam
macam barang dan pekerjaan, pada umumnya 
kontrak ditunjuk secara terpisah untuk pemasok 
danlatau instalasi bermacam peralatan dan pabriklS 

dan untuk pekerjaan. 

2.4 Untuk proyek yang memerlukan peralatan atau 
pekerjaan yang serupa namun terpisah, penawaran 
dapat dilakukan dengan eara kontrak alternatif yang 
dapat menarik minat baik perusahaan keeil maupun 
besar, yang dizinkall, sesuai pilihan para peserta 

14 Lihat pasal 1.6 

IS Dalam Pedoman ini, "plant" dimaksudkan peralatan instalasi , 
seperti dalam fasilitas produksi. 
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Ielang yaitu menawarkan kontrak terpisah (slices) 
atau menawarkan kelompok kontrak yang serupa 
(package). Semua penawaran dan kombinasi 
penawaran diterirna pada batas waktu yang sarna dan 
dibuka serta dievaluasi secara bersarnaan untuk 
menentukan penawaran atau kombinasi penawaran 
yang memberikan harga evaluasi yang paling rendah 
kepada Peminjam. 16 

2.5 Dalam hal tertentu, seperti pada proses khusus, 
pembuatan pabrik secara terpadu, atau pekerjaan 
yang sifatnya tertentu, Bank dapat menerirna atau 
meminta pelaksanaanya dengan cara turnkey contract 
yang mencakup desain dan rekayasa, pernasokan dan 
instalasi peralatan, dan konstruksi industri peralatan 
yang lengkap atau pekerjaan didalam satu kontrak. 
Sebagai aiternatif, Peminjam dapat tetap bertanggung 
jawab atas desain dan rekayasa, dan mengundang 
penawaran untuk kontrak dengan tanggungjawab 
tunggal untuk pernasokan dan instalasi semna barang 
dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk komponen 
proyek. Kontrak desain dan pembangunan, dan 
pekerjaan kontrak rnanaj emen I 7 juga dapat diterima 
bilamana mernadai. 

Pelelang dengan Sistem Dua Tabap 

2.6 Desain dan rekayasa yang rinei dari barang 
dan pekerjaan yang akan disediakan, termasuk 
persiapan spesifikasi teknis dan dokumen lelang 
lainnya, biasanya dipersiapkan terlebih dahulu untuk 
undangan Ielang kontrak besar. Akan tetapi, dalam 
hal turnkey contract atau kontrak besar untuk pabrik 
yang komplek/rumit atau pekerjaan dengan sifat 
khusus, mungkin tidak dikehendaki atau tidak praktis 
untuk menyiapkan terlebih dahulu spesiftkasi teknis 
lengkap. Dalam hal ini, prosedur pelelang dengan 
sistem dna tahap dapat digunakan, yaitu pertama
tarna usulan teknis tanpa mencantumkan harga yang 
disiapkan berdasarkan desain konseptual atau 
spesifikasi kinerja diajukan, dengan ketentuan 
k1ariftkasi dan penyesuaian teknis dan komersial 

16 Lihat pasa\ 2.48-2.53 untuk prosedur evaluasi penawaran. 

17 Dalam kontruksi. Kontraktor manajemen biasanya tidak 
melaksanakan perkeJjaan secara langsung tetapi mengontrakkan 
dan mengelola pekeIjaan dan Kontraktor lain. dengan mengambil 
tanggungjawab penuh dan nsiko untuk harga, mutu. dan 
pelaksanaan yang tepat waktu. Sebaliknya. suatu manajer 
konstruksi adalah suatu Konsultan untuk. atau agen dan, 
Peminjam. tetapi tidak menanggung nsiko seperti itu. (Jika 
dibiayai oleh Bank,jasa manajer konstruksi seharusnya diadakan 
dengan Pedoman Pemilhan Konsultan. Lihat catatan kaki 2). 
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dapat dilakukan. kemudian diikuti dengan perubahan 
dokumen lelang dan penyerahan usulan teknis 
terakhir dan penawaran dengan harga pada tahap 
kedua. Prosedur ini juga mernadai untuk digunakan 
dalam pengadaan peralatan teknologi yang sangat 
rnaju (rapid advance technology), seperti sistem 
kornputer dan komunikasi yang besar. 18 

Pengumuman Lelang dan IkJan. 

2.7 Pengurnuman yang tepat waktu mengenai 
kesernpatan pelelangan adalah hal yang penting 
dalam pelelangan yang bersaing(competitive). Untuk 
proyek yang mencakup pengadaan berdasarkan ICB, 
Peminjam diharuskan untuk menyiapkan dan 
menyerahkan kepada Bank sebuah konsep General 
Procurement Notice - GPN (Pengurnurnan Umum 
Pengadaan). Bank akan rnengatur publikasinya dalam 
Development Business (UNDB/ 9• Pengurnurnan ini 
memuat informasi yang berkaitan dengan Peminjam 
(atau calon Peminjam), jumlah dan tujuan pinjarnan, 
mang lingkup pengadaan dengan cara ICB, dan nama 
serta alamat badan Peminjam yang bertanggung 
jawab atas pengadaan ini. Jika sudah diketahui, 
tanggal yang telah dijadwalkan akan tersedianya 
dokumen pra-kualiftkasi atau dokumen lelang 
hendaknya disebutkan. Peminjam akan menyimpan 
daftar tanggapan terhadap Pengemuman tersebut. 
Dokumen prakualifikasi yang berkaitan atau 
dokumen lelang tidak akan dipublikasikan kepada 
publik sebelum delapan minggu terhitung sejak 
tanggal publikasi pengurnuman tersebut. GPN akan 
diperbaharui setiap tahun untuk semua pengadaan 
yang belum terlaksana. 

2.8 Masyarakat internasional juga akan diberitahu 
tentang kesempatan penawaran kontrak tertentu pada 
waktu yang tepat. Selanjutnya, undangan untuk 
mengikuti prakualifikasi atau untuk pelelangan, kalau 
memang demikian adanya, akan diiklankan sebagai 
Specific Procurement Notice - SPN (Pengurnurnan 
Khusus Pengadaan) paling tidak disatu surat kabar 
nasional di negara Peminjam (dan surat kabar resmi 

! 
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18 Berlawan dengan lelang dengan sistem dua tahap, Bank tidak 
menerima sistem dua atau tiga amplop yang yang meminta para 
peserta lelang dituntut untuk menyerahkan secara terpisah I
kualifikasi, usulan telmis dan harga pada saat yang sarna, tetapi 
yang dibuka secara terpisah bertahap dan dievaluasi. 

19 Developmenl Business adalah publikasi dari Departemen 
Informasi Publik PBB, Plaza PBB, New York, New York, 10017, 
USA. Kantor Developmenl Business dibuat di Bank Dunia. 1818 H I 
Street, N.W., Washington, OC, 20433, USA. 

t 
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negara, gazette). Undangan ini juga akan diteruskan 
kepada mereka yang telah rnenyatakan berminat 
untuk pelelangan terhadap tanggapan atas GPN 
sebelumnya. Juga disarankan publikasi undangan 
didalam Development Business. Peminjamjuga 
didorong dengan sangat untuk rneneruskan undangan 
itu kepada kedutaan-kedutaan besar dan perwakilan 
dagang dari negara Pernasok dan Kontraktor 
setempat. Sebagai tambahan, untuk kontrak-kontrak 
yang besar, khusus atau penting, Peminjam akan 
mengiklankan undangan dalam Development 
Business dan/atau rnajalah teknis, surat kabar, dan 
publikasi perdagangan yang mempunyai sirkulasi 
intemsional. Pengumurnan akan diberikan dalam 
jangka waktu yang mernadai untuk memungkinkan 
para calon peserta lelang dapat memperoleh dokumen 
prakualiflkasi atau dokumen lelang dan menyiapkan 
serta menyerahkan tanggapan mereka.20 

Prakualifikasi Para Peserta Lelang. 

2.9 Prakualiflkasi biasanya dipedukan untuk 
pekerjaan yang besar atau rumit, atau dalam keadaan 
apabila biaya untuk menyiapkan penawaran yang 
terperinci begitu tinggi sehingga dapat rnengurangi 
kompetisi, seperti peralatan yang didesain secara 
khusus, bangunan industri, jasa pelayanan khusus, 
dan turnkey contract, desain dan membangun, atau 
kontrak rnanajernen. Hal ini juga untuk mernastikan 
bahwa undangan lelang diberikan hanya kepada 
mereka yang memiliki kernampuan dan sumber daya 
yang mernadai. Pra-kualifikasi juga akan berrnanfaat 
guna menentukan kelayakan untuk preferensi 
Kontraktor dalam negeri bilarnana hal tersebut 
diperkenarlkan.21 Prakualifikasi didasarkan 
seJuruhnya pada kernampuan dan sumber daya calon 
peserta Ielang untuk melaksanakan kontrak tertentu 
secara memuaskan, sesuai dengan (i) pengaJaman dan 
kinerja rnasa lampau untuk kontak-kontrak serupa, 
(ii) kernampuan staf, peralatan, konstruksi atau 
fasilitas memproduksi, dan (iii) posisi keuangan.22 

2.10 Undangan untuk mengikuti prakualiflkasi 
pelelangan kontrak khusus atau kelompok dari 
kontrak-kontrak serupa akan diiklankan dan 
diberitahukan sebagairnana disebutkan di pasal 2.7 

2<l Lihat pasaI2.43. 

21 Uhat pasaI2.54-2.55. 

22 Bank telah mempersiapkan sebuah Dokumen Prakualifikasi 
Standar untuk digunakan oleh Peminjam. apabila memadai. 
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dan 2.8 diatas. Ruang lingkup kontrak dan pemyataan 
yang jelas tentang persyaratan prakualiflkasi akan 
dikirimkan kepada mereka yang menanggapi 
terhadap undangan. Semua peserta lelang yang Imemenuhi kriteria yang telah ditentukan akan 
diizinkan untuk menawar. Peminjam akan I 
memberitabu semua peserta lelang tentang hasil 
prakualifikasi tersebut. Segera setelah prakualifikasi 
itu selesai, dokumen lelang akan tersedia bagi calon 
peserta lelang yang memnuhi syarat. Untuk 
prakualiflkasi kelompok kontrak yang akan diberikan 
dalamjangka waktu tertentu, batasjumlab atau total 
kontrak yang diberikan kepada setiap peserta lelang 
haruslah didasarkan pada nilai sumber daya peserta 
lelang. Daftar perusahaan-perusahaan yang lulus 
prakualifikasi secara periodik harus diperbabarui. Uji 
kebenaran terhadap informasi yang diberikan pada 
saat penyerahan prakualifikasi akan dikonfmnasi 
pada waktu penunjukan suatu kontrak, dan 
penunjukan kontrak ini dapat dibatalkan kepada 
peserta lelang yang dinilai tidak lagi memiliki 
kemampuan atau sumber daya untuk melaksanakan 
kontrak yang telah dimenangkan. 

B. DOKUMEN LELANG 

Umum 

2.11 Dokumen lelang memberikan semua informasi 
yang diperlukan bagi calon peserta lelang untuk 
menyiapkan penawaran barang dan pekerjaan. 
Walaupun rincian dan kerumitan dokumen ini 
bervariasi dalam ukuran dan sifat paket penawaran 
dan kontrak yang diusulkan, akan tetapi pada 
umumnya dokumen Ielang mencakup: undangan 
lelang; instruksi kepada peserta lelang; format surat 
penawaran; format surat perjanjian/kontrak; syarat
syarat kontrak, baik umum maupun khusus; 
spesiflkasi dan gambar; daftar barang atau daftar 
kuantitas; waktu penyeraban atau jadwal 
penyelesaian; dan lamp iran yang diperlukan, seperti 
format berbagai surat jaminan. Dasar evaluasi 
penawaran dan seleksi penawaran yang terendah 
harus diterangkan dengan jelas didalam instruksi 
kepada peserta lelang dan/atau spesifikasi. Jika ada 
biaya untuk memperoleh dokumen lelang, maka 
biaya tersebut harus wajar dan mengarahkan pada 
biaya pencetakan dan pengiriman kepada calon 
peserta lelang, dan tidak terlampau tinggi sebingga 
mengurangi minat para peserta lelang yang telab 
memenuhi syarat. Petunjuk tentang komponen yang 
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sangat penting dari dokumen lelang dijelaskan di 
dalam pasal-pasal berikut ini. 

2.12 Peminjam akan menggunakan Dokumen 
Lelang Standar (Standard Bidding Documet - SBD) 
yang diterbitkan oleh Bank dengan perubahan
perubahan minimum yang dapat diterirna oleh Bank, 
apabila perIu dengan memperhatikan rnasalah-rnasah 
negeri dan proyek khususnya. Suatu perubahan yang 
diperIukan akan dirnasukan di dalam lembar data 
lelang atau lembar data kontrak, atau di dalam syarat 
khusus kontrak, dan tidak merubah kata-kata standar 
dalam SBD dari Bank. Apabila tidak ada dokumen 
lelang standar yang diterbitkan, Peminjam akan 
menggunakan syarat-syarat kontrak standar lain yang 
diakui secara internasional dan format kontrak yang 
dapat diterirna oleh Bank. 

Berlakunya Surat Penawaran dan Jaminan 
Penawaran 

2.13 Peserta Lelang harus menyerahkan penawaran 
denganjangka waktu sesuai yang ditentukan di dalam 
dokumen lelang, dirnana jangka waktu tersebut akan 
cukup untuk Peminjam menyelesaikan perbandingan 
dan melakukan evaluasi,serta mmemeriksa penetapan 
pemenang Ielang dengan Bank (jika ditentukan oleh 
PeIjanjian Pinjarnan), dan memperoleh semua 
persetujuan yang diperIukan sehingga penetapan 
pemenangnya dapat dilakukan dalam jangka waktu 
tersebut. 

2.14 Surat Jaminan penawaran, dengan jumlah 
yang ditetapkan didalam dokumen lelang, 
memberikan Peminjam perIindungan yang wajar 
terhadap penawaran yang tidak bertanggungjawab, 
bila diperIukan, akan tetapi tidak ditetapkan 
sedemikian tinggi sehingga akan mengurangi niat 
para peserta lelang. Surat laminaR penawaran, sesuai 
pilihan peserta lelang, dapat dalam bentuk certified 
check (cek yang diterbitkan oleh bank bukan cek 
pribadilperusahaan), letter ofcredit (UC) atau bank 
garansi dari bank yang rnempunyai reputasi baik. 
Peserta lelang dapat menyerahkan Surat Jaminan 
penawaran yang diterbitkan langsimg oleh bank yang 
dipilihnya dari negara yang absah dirnana saja. Surat 
laminan penawaran akan tetap berIaku selarna jangka 
waktu empat minggu (28 hari) melebihi setelah 
jangka waktu berlakunnya surat penawaran, agar 
Peminjam mempunyai waktu yang cukup untuk 
bertindak apabila Surat laminan penawaran perIu 
dicairkan. Surat Jaminan penawaran akan 
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dikembalikan segera mungldn bagi peserta lelang 
yang tidak ditunjuk sebagai pemenang kontrak. 

Bahasa. 

2.15 Dokumen prakualifIkasi dan dokumen lelang 
akan disiapkan dalam Bahasa Inggris, atau Perancis 
atau Spanyol, dan akan dijelaskan bahwa naskah 
dokumen kontrak bahasa mana yang berlaku. Namun, 
kontrak yang dibuat dengan peserta lelang dalam 
negeri (tidak termasuk kerja sama operasional antara 
perusahaan dalam negeri dan asing), sesuai pilihan 
Peminjam, dapat dalam bahasa nasional Peminjam, 
yang menjadi bahasa berlaku untuk kontrak tersebut. 

I Kejelasan Dokumen Lelang 

I 2.16 Dokumen lelang hams disusun dengan kata

I 
kata sedemikian rupa sebingga akan mengizinkan dan 
mendorong kompetisi internasional dan menyatakan 

I 
dengan jelas dan tepat pekerjaan yang akan 
dilaksanakan, lokasi pekerjaan, barang yang akan 
dipasok, tempat penyerahan atau instalasi, jadwal 
penyerahan atau penyelesaian, persyaratan 

I 
pengalarnan minimum, serta jaminan dan persyaratan 
perawatan, juga termasuk syarat dan kondisi yang 
berlaku lainnya. Sebagai tambahan, dokumen le1ang, 

I 
 bilamana perIllo akan menentukan uji coba, standar, 

dan metode-metode yang akan dipakai untuk menilai 
kesesuaian dengan spesifikasi, peralatan yang f diserahkan, atau pekerjaan yang dikerjakan 
berdasarkan spesifIkasi. Gambar-gambar harus tepat 
sesuai dengan naskah spesiftkasi, dan ketentuan 
urutan diantaranya haruslah ditetapkan. 1 

I 

I 
2.17 Selain barga, dokumen Ielang akan 
menetapkan segala faktor, yang akan menjadi bahan 
pertimbangan dalam evaluasi penawaran, dan juga 
mentapkan bagairnana faktor-faktor tersebut akan 
dikuantifikasi atau dievaluasi. Jika penawarannya 
berdasarkan desain alternatif, rnaterial, jadwal 

.1 
penyelesaian, syarat-syarat pembayaran, dU., apabila 
diizinkan, maka persyaratan untuk penerirnaannya 
dan metode evaluasinya hams disebutkan secara 
jelas. 

2.18 Semua calon peserta lelang akan diberikan 
informasi yang sarna, dan akan dijamin kesempatan 
yang sarna untuk mendapatkan informasi tambahan 
secara dini. Peminjam akan memberikan akses yang 
mernadai ke lokasi proyek bagi calon peserta le1ang. 
Untuk pekerjaan atau pengadaan barang yang rumit, 
terutarna yang memerIukan perbaikan pekerjaan atau 
peralatan yang sudah ada, satu pre-bid conference 
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(rapat penjelasan lelang ) dapat diatur agar ealon 
peserta le1ang dapat bertemu dengan wakH 
Peminjam untuk mendapatkan kejelasan. Berita aeara 
rapat pejelasan tersebut akan dibagikan kepada 
semua ealon peserta lelang dan satu salinannya 
dikirim kepada Bank. Setiap informasi tambahan, 
klariftkasi, koreksi kesalahan, atau modiftkasi 
dokumen lelang abn dikirimkan kepada masing
masing yang telah menerima dokumen Ielang asH 
sebelumnya dalam jangka waktu yang eukup sebelum 
batas akhir waktu pemasukan penawaran, agar 
memungkinkan para peserta Ielang mengambH 
tindakan yang sesuai. Jika diperlukan, batas akhir 
waktu pemasukan penawaran dapat diperpanjang. 

Standar 

2.19 Standar dan spesifikasi teknis yang ditentukan 
dalam dokumen lelang akan mendorong persaingan 
seluas mungkin, sambit memastikan adanya 
pelaksanaan pekerjaan yang penting atau persyaratan 
lain untuk barang danlatau pekerjaan dalam 
pengadaan ini. Sedapat mungkin, Peminjam akan 
menetapkan standar yang diterima seeara 
internasional seperti yang dikeluarkan oleh 
International Standard Organization (Organisasi 
Standar Internasional ) dengan demikian peralatan 
atau material yang diminta akan dapat dipenuhi. 
Apabila internasional standar itu tidak tersedia atau 
tidak memadai, nasional standar dapat digunakan. 
Dalam semua hal, dokumen lelang akan menyatakan 
bahwa peralatan, material, atau keeakapan kerja hams 
memenuhi standar lain, tetapi yang memberi jaminan 
paling tidak mempunyai persarnaan yang oleh 
karenanya dapat diterima. 

Penggunaan Merek Dagang 

2.20 Spesiftkasi abn didasarkan pada eiri-eiri yang 
relevan danlatau persyaratan kinerja. Rujukan kepada 
merek dagang, nomor katalog, atau klasiftkasi serupa 
hams dihindari. Jika dipandang perIu untuk 
menyebutkan sebuah merek dagang atau nomor 
katalog dari pabrik pembuat tertentu untuk 
memperjelas spesifikasi yang tidak lengkap. maka 
kata "atau setara" ("or equivalent") akan 
ditambahkan setelah rujukan tersebut. Spesifikasi 
harus mengizinkan diterimanya penawaran atas 
barang yang mempunyai em-eiri yang serupa dan 
yang memperIihatkan kinerjanya yang paling tidak 
setara dengan yang telah ditetapkan. 
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Penetapan Harga 

2.21 Penawaran barang diundang atas dasar CIF 
(Cost Insurance and Freight) (pelabuhan tujuan), 
atau Clp23 (tempat tujuan) untuk semua barang yang 
ditawarkan dari luar negeri, dan EXW24 (Ex Works) 
(ex-works, ex-faclory, alau off-the-shelf) untuk 
barang-barang yang tersedia atau diproduksi atau 
dirakit didalam negeri, termasuk yang telah diimpor 
sebelumnya. Peserta Lelang akan diizinkan untuk 
mengatur tranportasi laut dan transportasi lainnya 
serta asuransi yang terkait dari sumber yang absah.2S 
Apabila tranportasi darat, instalasi, pemeriksaan uji 
coba fungsi peralatan, atau jasa-jasa lain yang 
diperlukan untuk dilaksanakan oleh peserta lelang, 
seperti halnya kontrak "pasokan dan instalasi", 
peserta lelang akan diminta untuk menawarkan harga 
jasa-jasa tersebut sebagai tambahan. 

2.22 Dalam turnkey contract (kontrak 
pelasaksanaan dan pernasangan yang sudabjadi), 
peserta lelang akan diminta untuk menawarkan harga 
suatu bangunanlpabrik yang sudah terpasang 
dilokasi, dirnana semua biaya sudah termasuk 
pasokan peralatan, transportasi laut dan darat dan 
asuransi, instalasilpernasangan, dan pemeriksaan uji 
coba fungsi peralatan , sebagai mana halnya dengan 
pekerjaan yang terkait dan semua jasa lainnya 
termasuk dalam lingkup kontrak seperti desain, 
pemeliharaan, pelaksanaan pekerjaan, dU. Kecuali 
ditetapkan lain dalam dokurnen lelang, harga turnkey 
contract mencakup semua bea, pajak, dan retribusi I 
lainnya.26 

f 

23 Merujuk kepada INCOTERMS 1990. untuk definisi lebih lanjut. 
Diterbitkan oleh Kamar Dagang Intemasional. 38 COUTS Alben 
I er, 75008 Paris, Perancis. CIF adalah biaya, asuransi, dan ongkos 

I 

angkut untuk transportasi maritim. CIP adalah biaya, angkutan, 
dan asuransi dalam kasus transportasi multimodular. Kedua t 
ketentuan ini untuk bea yang terhutang, pembayaran menjadi 
tanggungan Peminjam. 

2' Harga EXW mencakup semua bea, penjualan. dan pajak-pajak 
lainnya yang telah terbayar atau akan dibayarkan untuk komponen 
dan bahan baku yang digunakan dalam pabriklmanufaktur atau 
perakitan peralatan, atau impor peralatan awal, yang ditawarkan 
dalam penawaran. 

2~ Lihat pasal 1.6 

26 Peminjam dapat memilih untuk mengeluarkan bea cukai atas 
perlatan impor dari harga penawaran, karena hal-hal ini sulit untuk 
dipastikan, atau kalau tidak memasukan "provisional sum" untuk 
biaya yang dapat dibayar kemabali sebagai biaya yang nyata. Lihat 
juga Lampiran 2, catatan kaki 45. 
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2.23 Peserta lelang untuk pekeljaan, peserta lelang 
akan dituntut untuk menawarkan harga satuan atau 
lump sum (harga lump sumlborongan) atas kinelja 
pekeljaan, dan harga tersebut sudah termasuk semua 
bea masuk, pajak, dan pajak retribusi lamnya. Peserta 
lelang akan diizinkan untuk memperoleh semua 
masukan (kecuaIi untuk tenaga kelja tidak cakap) 
dari segala sumber yang memenuhi syarat sehingga 
mereka dapat menawarkan penawaran yang paling 
kompetitif. 

Penyesuaian Harga 

2.24 Dokumen lelang akan menyatakan salah satu 
dari (i) harga penawaran tetap atau (ii) penyesuaian 
harga yang akan diterapkan untuk mencerminkan 
adanya pembahan (naik atau turun) dalam komponen 
biaya pokok dari kontrak, antara lain tenaga kerja, 
peralatan, material, dan bahan bakar. Ketentuan 
penyesuaian harga biasanya tidak diberlakukan 
didalam kontrak sederhana dimana pengiriman 
barang atau penyelesaian pekeljaan yang dilakukan 
dalam waktu kurang dati delapan belas bulan, tetapi 
akan diberlakukan bilamana diperpanjang lebih dari 
delapan beIas bulan. Namun demikian, adalah hal 
teljadi dalam praktek perdagangan normal, untuk 
memperoleh harga pasti dati beberapa jenis peralatan 
tanpa memandang waktu penyerahan, ketentuan 
penyesuaian harga tidak diperlukan. 

2.25 Harga dapat disesuaikan dengan menggunakan 
formula (atau beberapa formula) dimana total harga 
yang merinci harga keseluruhan menjadi beberapa 
komponen yang disesuaikan berdasarkan harga indek 
yang ditetapka untuk masing-masing componen 
tersebut atau, sebagai alternatif, dengan dasar bukti 
dokumentasi (termasuk faktur yang asli) yang 
diseiapkan oleh Pemasok atau Kontraktor. 
Penggunaan metode formula untuk penyesuaian 
harga lebih dipilih daripada bukti dokumentasi. 
Metode yang akan digunakan, formula (jika 
diterapkan), dan tanggal dasar pengajuannya hams 
dinyatakan dengan jelas dalam dokumen lelang. 
Apabila mata uang pembayaran berbeda dengan 
sumber masukan atau indeks yang sebanding, faktor 
koreksi akan diterapkan di dalam formula, untuk 
menghindari penyesuaian yang salah. 

Transportasi dan Asuransi 

2.26 Dokumen lelang hams mengijinkan Pemasok 
dan Kontraktor untuk mengatur transportasi dan 
asuransi dari segala somber yang absah. Dokumen 
lelang hams menyebutkan jenis dan syarat asuransi 
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yang akan disediakan oleh peserta lelang. Ganti rugi I 
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dalam asuransi transportasi adalah paling sedikit 
sebesar 110 persen dari jumlah kontrak dalam mata 
uang kontrak atau dalam mata uang yang dapat 
ditukar secara bebas untuk memungkinkan 
penggantian dengan cepat dari barang-barang yang 
hilang atau rusak. Untuk pekerjaan, bentuk polis 
Contractor's All Risks [Asuransi untuk Semua 
Resiko] biasanya sharnsnya ditetapkan. Untuk proyek 
besar dengan beberapa Kontraktor di satu lokasi, 
suatu polis wrap up [asuransi yang mencakup semua 
pekerjaan] atau pengaturan asuransi proyek secara 
keseluruhan akan dibuat oleh Peminjam, yang dalam 
hal ini kemudian Peminjam hams melakukan lelang 
untuk memperoleh asuransi semacam itu. 

2.27 Sebagai pengecualian, jika Peminjam ingin 
mencadangkan transportasi dan asuransi barang 
impor dari perusahaan nasional atau dari sumber
sumber yang ditunjuk lainnya, peserta lelang akan 
diminta untuk mengajukan penawaran harga FOB 
[Free on Board] (pelabuhan pengiriman) atau harga 
CFR [Cost and Freight] (pelabuhan tujuani7 sebagai 
tambahan atas harga CIF [Cost Insurance and 
Freight] (pelabuhan tujuan) atau CIP (tempat tujuan) 
yang ditetapkan dalam pasal 2.21. Pemilihan 
penawaran harga terendah dan terevaluasi harus 
berdasarkan harga CIF atau CIP, tetapi Peminjam 
dapat menandatangani kontrak atas dasar ketentuan 
FOB atau CFR dan membuat pengaturan sendiri 
untuk transportasi danlatau asuransi. Berdasarkan 
ketentuan seperti ini, disbursement [pembayaran] 
pinjaman Bank akan dibatasi pada biaya FOB atau 
CFR. Jika Peminjam tidak ingin memperolehjaminan 
asuransi yang ada di pasar, maka bukti-bukti hams 
disiapkan kepada Bank yang sumbemya tersedia 
untuk pembayaran segera didalam mata uang yang 
dapat ditukar secara bebas atas ganti rugi yang 
dituntut untuk mengganti barang yang hilang atau 
rusak. 

Ketentuan Mata U ang 

2.28 Dokumen lelang akan menjelaskan mata uang 
atau beberapa mata uang yang di digunakan oleh 
peserta lelang sebagai harga penawaran mereka, 
menetapkan prosedur konversi harga yang 

! 
1 menyatakan beberapa mata uang yang berbeda ke 

27 INCOTERMS 1990 masing-masing untuk free on board 
pelabuhan pengiriman. dan untuk biaya dan ongkos angkut 
pelabuhan tujuan. 
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dalam satu mata uang tunggal untuk tujuan 
perbandingan penawaran barga, dan mata uang yang 
akan dibayarkan didalam kontrak. Ketentuan berikut 
(pasaI2.29-2.33) dimaksudkan untuk (i) memastikan 
bahwa peserta lelang mempunyai kesempatan 
mengurangi segala risiko nilai tukar atas mata uang 
penawaran dan pembayaran, dan dengan demikian 
dapat menawarkan barga terbaik mereka; (ii) 
memberikan kesempatan kepada peserta lelang dan 
negara yang mata uangnya lemah, untuk 
menggunakan mata uang yang lebih kuat dan dengan 
demikian memberikan dasar penawaran mereka yang 
lebih pasti; dan (iii) memastikan adanya keadilan dan 
transparansi dalam proses evaluasi. 

Mata Uang dalam Penawaran Harga 

2.29 Dokumen le1ang hams menyebutkan bahwa 
peserta lelang dapat menyatakan harga penwarannya 
sendiri dalam setiap mata uang negara anggota 
manapun2B

• Jib penawar ingin mengajukan barga 
penawaran barga dalamjumlah berbagai mata uang 
asing, ia dapat melakukannya, asalkan barganya 
mencakup tidak lebih dari tiga jenis mata uang asing. 
Selanjutnya, Peminjam dapat meminta peserta lelang 
untuk menyatakan bagian harga penawaran yang 
merupakan biaya lokal dalam mata uang29 negara 
Peminjam. 

2.30 Dalam dokumen penawaran untuk pekeIjaan, 
Peminjam dapat meminta kepada peserta lelang 
untuk menyatakan seluruh harga penawarannya 
dalam mata uang lokal, bersamaan dengan 
persyaratan bahwa pembayaran hanya sampai tiga 
mata uang asing sebagai pitihan mereka untuk 
masukan yang akan diimport dan luar negara 
Peminjam (dimana masukan tersebut harns dibuat 
dalam daftar oleh peserta lelang), yang dinyatakan 
dalam persentasi barga penawaran, beserta nilai tukar 
yang digunakan dalam perhitungan tersebut. 

28 Sampai tanggal31 Desember, 2001, harga penawaran dapatjuga 
dinyatakan dalam mata uang nasional sebelurrmya dari negara 
anggota Uni Keuangan Eropa (European Monetary Union) 
(schilling Austria, franc Belgia, markka Finlandia, franc Perancis, 
mark Jerman, pound Irlandia, lira Italia, franc Luxembourg, guilder 
Belanda, escudo Portugis dan peseta Spanyol). Pada tanggal I 
Januari, 1999, euro dibentuk untuk menggantikan mata uang-mata 
uang ini. Sejak tanggal tersebut mata uang-mata uang ini 
digunakan secara pasti yang tidak dapat ditarik kembali terhadap 
euro. Sampai tanggal 31 Desember, 2001, mata uang-mata uang ini 
tetap ada sebagai pecahan non-desimal daTi euro. 

29 Dirujuk setelah ini sebagai mata uang loka!. 
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Konversi Mata Uang untuk Perbandingan Harga 
Penawaran 

2.31 Harga penawaran adalah jumlah semua 
pembayaran dalam beberapa mata uang yang diminta 
oleh peserta lelang. Untuk keperluan perbandingan 
harga, harga penawaran akan dikonversikan ke dalam 
satu mata uang yang dipilih oleh Peminjam (mata 
uang lokal atau mata uang asing yang dapat 
dikonversikan secara penuh) dan dinyatakan dalam 
dokumen penawaran. Peminjam akan membuat 
konversi mata uang tersebut dengan menggunakan 
nilai tukar beli yang ditetapkan oleh sumber resmi 
(seperti Bank Sentral) atau oleh bank perdagangan 
umum atau oleh surat kabar yang mempunyai 
sirkulasi internasional untuk transaksi serupa pada 
suatu tanggal yang dipilih lebih dahulu, yang sumber 
dan tanggal tersebut harus sudah ditetapkan di dalam 
dokumen lelang, yang tanggalnya tidak lebih awal 
dari empat minggu sebelum batas akhir waktu 
penerimaan penawaran, atau lebih lambat dari 
tanggal yang ditetapkan sebelumnya dari masa 
berlakunya penawaran. 

Mata Uang Pembayaran 

2.32 Pembayaran terhadap harga didalam kontrak 
akan dilakukan dalam satu mata uang atau berbagai 
mata uang yang telah dinyatakan dalam penawaran 
oleh peserta lelang yang telah terpilih sebagai 
pemenang. 

2.33 Apabila harga penawaran ditentukan dalam 
mata uang lokal tetapi peserta lelang telah 
mengusulkan agar·pembayaran dalam mata uang 
asing yang dinyatakan dalam persentasi dari harga 
penawaran, maka nilai tukar yang digunakan untuk 
tujuan pembayaran tersebut adalah nilai tuw yang 
dinyatakan dalam penawaran peserta lelang, sehingga 
menjamin nilai porsi mata uang yang diajukan dalam 
penawaran tetap terjaga tanpa adanya kerugian dan 
keuntungan. 

Ketentuan dan Metode Pembayaran 

2.34 Ketentuan pembayaran akan dilakukan selaras 
dengan praktek perdagangan intemasional yang dapat 
diterapkan untuk barang dan pekerjaan khusus. 

(a) Kontrak untuk pasokan barang harusnya 
siapuntuk pembayaran penuh pada saat pengiriman 
dan saat pemeriksaan, dan apabila dikehendaki, dari 
kontrak barang kecuali untuk kontrak yang 
menyangkut instalasi dan pemeriksaan, yang dalam 
hal ini sebagian pembayaran dapat dilakukan setelah 
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Pemasok memenuhi semua kewajibannya sesuai 
dengan kontrak. Penggunaan letter ofcredit (UC) 
disarankan untuk menjamin pembayaran cepat 
kepada Pemasok. Dalam kontrak bernilai besar untuk 
peralatan dan pabrik instalasi, ketentuan harus dibuat 
untuk uang muka yang memadai dan, dalam kontrak 
berjangka panjang, harus juga dibuat ketentuan 
pembayaran kemajuan selama pembuatan atau dalam 
perakitan. 

(b) Kontrak untuk pekerjaan harus diberikan 
ketentuan yang sepatutnya untuk uang muka 
mobilisasi, uang muka peralatan dan material 
Kontraktor, serta pembayaran atas kemajuan 
pekerjaan secara teratur, dan pengembalian uang 
retensi atas terpenuhinya kewajiban Kontraktor 
dalam kontrak tersebut. 

2.35 Segala uang muka untuk mobilisasi dan 
pengeluaran serupa, yang dibuat pada penandatangan 
kontrak barang dan pekerjaan, haruslah berkaitan 
dengan perkiraan jumlah pengeluaran, dan harus 
disebutkan dalam dokumen lelang. Jumlah uang dan 
pengaturan waktu uang muka lainnya harus dibuat, 
seperti material yang dikirim ke lokasi untuk 
digunakan dalam pekerjaan juga harus disebutkan. 
Dokumen Lelang akan menyatakan pengaturan 
segala bentuk surat jaminan yang diperlukan untuk 
uang muka tersebut. 

2.36 Dokumen lelang harus menyebutkan metode 
pembayaran dan ketentuan yang ditawarkan, apakah 
metode pembayaran cara lain diperbolehkan dan, jika 
demikian, didalam ketentuan mana. Metode 
pembayaran akan mempertimbangkan prosedur yang 
ada untuk penarikan jumlah uang pinjaman, 
sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3. 

Syarat-syarat Kontrak 

2.37 Dokumen kontrak harus dengan jelas 
menetapkan lingkup pekerjaan yang akan 
dilaksanakan, barang yang akan dipasok, hak dan 
kewajiban Peminjam dan Pemasok atau Kontraktor, 
dan fungsi serta wewenang staf ahli teknik, arsitek, 
atau direksi pekerjaan, jika dipekerjakan oleh 
Peminjarn, dalam pengawasan dan administrasi 
kontrak. Selain syarat kontrak umum, syarat kontrak 
khusus untuk barang atau pekerjaan yang akan 
dilelang dan lokasi proyek haruslah disertakan. 

Surat Jaminan Pelaksanaan 

2.38 Dokumen lelang untuk pekerjaan harus 
dilengkapi dengan jaminan dalam jumlah yang cukup 
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untuk melindungi Peminjam dari kasus pelanggaran Ii 
kontrak oleh Kontraktor. Jaminan ini hams disiapkan Ii· 

dalam bentukjanirnan pelaksanaan (performance 
bond) (Surat Jaminan Pelaksaan yang diterbitkan 
oleh bank) dalam format dan jumlab yang mernadai, 
sebagaimana dinyatakan oleh Peminjam didalam 
dokumen lelang. Jumlah nilai Surat Jaminan 
Pelaksanaan dapat berbeda, tergantung pada jenis 
jaminan yang dilengkapi dan jenis sifat 
pekerjaannya. Sebagian dari surat jaminan ini harus 
melarnpaui tanggal penyelesaian pekerjaan untuk 
mencakup pekerjaan perbaikan atau pemeliharan dari 
penyerahan pekerjaan ak.hir diterima oleh Peminjam; 
dengan cara lain, kontrak dapat mengatur besamya 
persentasi dari rnasing-rnasing pembayaran secara 
teratur yang dianggap sebagai uang retensi sampai 
penyerahan pekerjaan akhir. Kontraktor dapat 
diizinkan untuk mengganti uang retensi tersebut 
dengan surat jaminan yang sarna setelah penyerahan 
pekerjaan diterirna bersyarat. 

2.39 Dalam kontrak pernasokan barang, kebutuhan 
surat jaminan pelaksanaan tergantung pada keadaan 
pasar dan praktek perdagangan dari jenis barang 
tertentu. Pernasok atau pabrik dapat diminta untuk 
menyediakan surat bank garansi untuk melindungi 
kontrak dari tidak dilaksanakannya kontrak. Surat 
Jaminan Pelaksanaan ini dalamjumlah yang 
mernadaijuga dapat mencakup kewajiban 
pemeliharaan atau, dengan cara lain, sejumlah 
persentasi pembayaran dapat dianggap uang retensi 
untuk menutup jaminan pemeliharaan, dan segala 
instalasi dan pemeriksaan. Surat Jaminan atau uang 
retensi jumlahnya hams yang wajar. 

Ganti Rugi terhadap Keterlamhatan (Liquidated 
Damages) dan Pasal-pasal Bonus 

2.40 Ketentuan ganti rugi karena keterlambatan 
atau ketentuan serupa dalam jumlah uang yang 
mernadai akan dirnasukkan dalam syarat-syarat 
kontrakjika terjadi keterlambatan penyerahan 
barang, penyelesaian pekerjaan atau kegagalan 
penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan yang 
sesuai dengan ketentuan persyaratan pelaksanaan 
akan mengakibatan biaya tambaban, atau kerugian 
pendapatan atau kehilangan rnanfaat lainnya bagi 
Peminjam. Ketentuan-ketentuan juga dibuat 
mengenai suatu bonus yang dibayarkan kepada 
Pernasok atau Kontraktor untuk penyelesaian 
pekerjaan atau penyerahan barang dimuka dari waktu 
yang ditetapkan dalam kontrak, yang penyelesaian 
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pekerjaan dan penyerahan lebih awal ini dapat 
bermanfaat kepada Peminjam. 

Force Majeure 

2.41 Syarat-syarat kontrak akan menentukan bahwa 
kegagalan pada pihak-pihak untuk melaksanakan 
kewajiban mereka sesuai dengan kontrak tidak akan 
dianggap sebagai kelalaianjika kegagalan tersebut 
adalah akibat dari force majeure sebagaimana 
dinyatakankan dalam syarat-syarat kontrak. 

Hukum yang akan diterapkan dan Penyelesaian 
Perselisihan 

2.42 Syarat-syarat kontrak akan mencakup 
ketentuan yang berhubungan dengan hukum yang 
dapat diterapkan dan forum penyelesaian 
perselisihan. International commercial arbitration 
(Arbitrase perdagangan internasional) dapat 
mempunyai keuntungan praktis atas rnetode 
penyelesaian perselisihan. Para peminjam, oleh 
karenanya, dianjurkan untuk menyiapkan jenis 
arbitase ini dalam kontrak pengadaan barang dan 
pekerjaan. Bank tidak akan ditunjuk sebagai juru 
penengah atau diminta untuk menunjuk penengah30

• 

Dalam hal kontrak pekerjaan, kontrak pasokan dan 
instalasi, dan turnkey contract, ketentuan untuk 
penyelesaian perselisihan juga akan mencakup 
mekanisme seperti dewan pemeriksaan perselisihan 
atau wasit, yang dirancang untuk memungkinkan 
suatu penyelesaian perselisihan yang lebih c~at. 

C. PEMBUKAAN PENAW ARAN, 


EVALUASI, DAN PENETAPAN 


PEMENANG KONTRAK 


Waktu Persiapan Penawaran 

2.43 Waktu yang diizinkan untuk persiapan dan 
penyerahan penawaran akan ditentukan dengan 
pertimbangan keadaan-keadaan tertentu dari proyek 
dan besamya dan rumitnya kontrak tersebut. Pada 
umurnnya tidak kurang dari enam minggu (atau 42 
hari) sejak tanggal undangan lelang atau tanggal 
tersedianya dokurnen lelang, gunakan waktu yang 
lebih lama, akan diberlakukan untuk ICB. 
Sedangkan, pekerjaan yang besar atau mencakupi 

30 Bagaimanapun juga, dipahami bahwa pejabat-pejabat 
International Center for Settlement of Investment Disputes 
(ICSID) akan tetap bebas untuk menunjukjuru penengah dalam 
kemampuan mereka sebagai pejabat-pejabat ICSID. 
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I 

I 

I 
j jenis peralatan yang rumit, jangka waktu tersebut 

pada umumnya tidak kurang dari dua belas minggu 
(atau 84 bari) agar para calon peserta 1elang dapat 
mengadakan penelitian sebelum menyerahkan 
penawaran mereka. Dalam hal ini, Peminjam

1 	 disarankan untuk mengadakan rapat penjelasan (pre
bid conference) dan mengatur kunjungan lapangan. I 
Peserta lelang akan diizinkan untuk menyerahkan ~ 
penawaran mereka lewat pos atau secara langsung. 
Tanggal waktu akhir penyeraban dan tempat

1 penerimaan penawaran hams disebutkan didalam 

I undangan lelang. 
l 

Prosedur Pembukaan Penawaran 

2.44 Waktu untuk pembukaan penawaran hams 
sama dengan tanggal terakhir untuk penerimaan 
penawaran atau segera setelah hU31 

, dan hams 
diumumkan, bersamaan dengan tempat pembukaan 
penawaran, sesuai dengan undangan lelang. 
Peminjam akan membuka semua penawaran pada 
waktu dan tempat yang ditentukan. Penawaran akan 
dibuka untuk umum; yakni, para peserta lelang atau 
perwakilan mereka diizinkan untuk hadir. Nama 
peserta le1ang dan jumlah total masing-masing nilai 
penawaran, dan segala penawaran alternatif jika telah 
dimintakan atau diizinkan, alcan dibaeakan dengan 
suara keras dan dieatat pada waktu dibuka, serta 
salinannya dari berita aearanya ini akan langsung 
dikirim ke Bank. Penawaran yang diterirna setelah 
waktu yang ditentukan, juga penawaran yang tidak 
dibuka dan dibaealcan pada waktu pembukaan 
penawaran, tidak akan dipertimbangkan. 

K1arifikasi atau Perubahan Penawaran 

2.45 Keeuali ditentukan lain seperti yang dijelaskan 
dalam pasa12.61 dan 2.62 dalam Pedornan ini, para 
peserta le1ang tidak alcan diminta atau diizinkan 
untuk mengubah penawaran mereka setelah batas 
waktu akhir penerimaan penawaran. Peminjam akan 
meminta klariftkasi dari peserta lelang bila 
diperlukan untuk mengevaluasi penawaran mereka, 
tetapi tidak akan meminta atau mengiizinkan peserta 
Ielang mengubah isi atau harga penawaran mereka 
setelah pembukaan penawaran. Permintaan klarifikasi 
dan tanggapan peserta lelang akan dibuat seeara 
tertulis. 

1I Untuk memberikan waklll yang cukup guna membawa 
penawaran ke Iempat yang diumumkan untuk pembukaan umum 
penawaran. 
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Kerahasiaan 

2.46 Setelah pembukaan penawaran didepan wnum, 
maka informasi yang berhubungan dengan 
pemeriksaan, klarifikasi, dan evaluasi penawaran dan 
rekomendasi untuk menetapkan pemenang tidak akan 
diungkapkan kepada para peserta lelang atau orang
orang secara resmi tidak berkepentingan dalam 
proses ini sampai pemberitauan pemenang kontrak. 

Pemeriksaan Penawaran 

2.47 Peminjam akan memastikan apakah 
penawaran (i) memenuhi syarat sesuai yang 
diperIukan sesuai dengan pasal1.6 dari Pedoman ini, 
(ii) telah ditandatangani dengan baik, (iii) disertai 
dengan surat jarninan yang diperlukan, (iv) 
substantially responsive [memenuhi semua 
persyaratan] terhadap dokumen Ielang, dan (v) secara 
umwn tersusun baik. Jika suatu penawaran tidak 
memenuhi semua persyaratan, yaitu, berisi 
penyimpangan material dari atau penangguhan 
terhadap syarat dan spesifikasi dalam dokumen 
lelang, penawaran tersebut tidak akan 
dipertimbangkan lebih Ian jut. Peserta le1ang tidak 
akan diizinkan untuk memperbaiki atau menarik 
penyimpangan material atau penangguhan begitu 
penawaran telah dibuka.32 

Evalnasi dan Perbandingan Penawaran 

2.48 Tujuan dari evaluasi penawaran adalah untuk 
menentukan biaya dari masing-masing penawaran 
bagi Peminjam yang memungkinkan melakukan 
suatu perbandingan berdasarkan biaya mereka yang 
dievaluasi. Mengin§at pasaI2.57, penawaran yang 
dievaluasi terendah 3 (the lowest evaluated bid), 
adalah yang akan dipilih, tetapi tidak perIu harga 
yang diusulkan paling rendah. 

2.49 Harga penawaran yang dibacakan pada 
pembukaan Ielang akan disesuaikan untuk perbaikan 
dari segala kesalahan aritmetika. Juga, untuk tujuan 
evaluasi, penyesuaian akan dilakukan untuk 
penyimpangan non-material (tidak prinsip) yang 
dapat ukur secara kuantitas. Ketentuan penyesuaian 
harga yang diterapkan pada pelaksanaan kontrak 
tidak akan diperhitungkan dalam evaluasi. 

32 Lihat pasal 2.49 mengenai koreksi. 

J3 Lihat pasal 2.51. 
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2.50 Evaluasi dan perbandingan penawaran akan 
dibuat atas harga CIF atau CIP untuk pasokan barang 
impor dan harga EXW untuk barang yang ditawarkan 
dari negara Peminjam, bersama dengan harga 
instalasi yang diminta, pelatihan, pekerjaan uji coba, 
danjasa-jasa serupa lainnya. 

2.51 Dokumen plelang juga akan menetapkan 
faktor-faktor yang sesuai sebagai tambahan dari 
harga untuk dipertimbangkan dalam evaluasi 
penawaran dan ketentuan yang akan diterapkan untuk 
maksud menentukan penawaran yang dievaluasi yang 
terendah. Untuk barang dan peralatan, faktor-faktor 
lain yang dapat dipertimbangkan, meliputi antara 
lain, biaya angkutan darat dan asuransi lokasi 
tertentu, jadwal pembayaran, waktu penyerahan, 
biaya operasional, efisiensi dan kesesuaian peralatan, 
tersedianya jasa dan suku cadang, dan pelatihan yang 
terkait, keselamatan, dan manfaat lingkungan. 
Faktor-faktor selain harga yang digunakan untuk 
menentukan penawaran yang dievaluasi yang 
terendah, secara mudah diungkapkan dalam 
ketentuan keuangan, atau diberi bobot relatif dalam I 

ketentuan evaluasi dalam dokumen Ielang. 

2.52 Sesuai kontrak pekerjaan dan turnkey contract, 
Kontraktor bertanggung jawab atas semua bea, pajak, 
dan semua retnbusi lainnya34

, dan para peserta lelang 
akan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam 
menyiapkan penawaran mereka. Evaluasi dan 
perbandingan penawaran akan dibuat berdasarkan hal 
ini. Evaluasi penawaran untuk pekerjaan akan secara 
tegas dibuat dalam ketentuan keuangan. Prosedur 
apapun dengan penawaran diatas atau dibawah 
penilaian yang telah ditentukan sebelumnya dari nilai 
penawaran secara otomatis tidak memenuhi, yang 
berarti tidak diterima. Jib waktu adalah faktor yang 
kritis, nilai penyelesaian pekerjaan yang lebih awal 
kepada Peminjam akan dipertimbangkan sesuai 
dengan kriteria yang diberikan dalam dokumen 
lelang, hanya jib syarat-syarat kontrak menyiapkan 
sangsi setara nilainya disebabkan tidak memenuhi 
ketentuan. 

2.53 Pemijam akan menyiapkan berita acara 
evaluasi dan perbandingan penawaran yang 
memberikan alasan spesiflk yang digunakan sebagai 
dasar rekomendasi untuk penetapan pemenang 
kontrak. 

34 Kecuali dokumen lelang menyatakan sebaliknya untuk beberapa 
tUI7I!rey contract (lihat pasal 2.22 dan catatan kaki 26). 
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Preferensi Domestik (Domestic Preferences) 

2.54 Atas pennintaan Peminjam, dan sesuai syarat
syarat yang harus disetujui dalam PeIjanjian 
Pinjaman dan dicantumkan dalam dokumen lelang, 
batas preferensi dapat disiapkan dalam evaluasi 
penawaran untuk: 

(a) barang yang diproduksi di negara Peminjam 
sewaktu membandingkan penawaran yang 
mengajukankan barang-barang sejenis yang 
diproduksi di luar negeri; dan 

(b) pekeIjaan di negara-negara anggota dibawah 
ambang GNP3

$ per kapita yang telah ditetapkan, pada 
saat membandingkan penawaran Kontraktor dalam 
negeri yang memenuhi syarat dengan penawaran 
perusahaan asing. 

2.55 Bila preferensi untuk barang-barang yang 
diproduksi didalam negeri atau untuk Kontraktor 
dalam negri diizinkan, metode dan tahap yang 
ditetapkan di Lampiran 2 Pedoman ini akan diikuti 
dalam evaluasi dan perbandingan penawaran. 

Perpanjangan Masa Berlakunya Penawaran 

2.56 Peminjam akan menyelesaikan evaluasi 
penawaran dan penetapan pemenang kontrak dalam 
jangka waktu masa berlakunya penawaran yang 
pertama sehingga perpanjangan tidaklah perIu. Suatu 
perpanjangan masa berIaku penawaran,jika 
dibenarkan karena keadaan luar biasa, akan 
dimintakan secara tertulis dari semua peserta lelang 
sebelum tanggal berakhirnya masa berlakunya 
penawaran. Perpanjangan waktu yang minimum 
diperIukan untuk menyelesaikan evaluasi, 
memperoleh persetujuan yang perlu, dan penetapan 
pemenang kontrak. Dalam hal kontrak dengan harga 
pasti, permintaan untuk perpanjangan yang kedua dan 
berikutnya akan diizinkan hanya jika pennintaan 
perpanjangan tersebut menyiapkan mekanisme 
penyesuaian yang memadai dari usulan harga yang 
untuk mencerminkan perubahan dalam biaya 
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk kontrak 
se1arna masa perpanjangan. Kapanpun perpanjangan 
masa berlakunya penawaran diminta, para peserta 
lelang tidak akan dirninta atau diizinkan untuk 
mengubah harga (dasar) yang atau syarat lain dari 
penawaran mereka. Para peserta le1ang mempunyai 

35 Produk nasional bruto sebagaimana ditentukankan setiap tahun 
oleh Bank. 
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hak untuk menolak memberikan perpanjangan 
semacam itu tanpa disitanya jaminan penawaran 
mereka; tetapi mereka yang bersedia untuk 
memperpanjang rnasa berlakunya penawaran mereka 
akan diminta untuk menyediakan perpanjangan 
jaminan penawaran yang memadai. 

Poskualiflkasl Peserta Lelang 

2.57 Jika para peserta lelang tidak memenuhi 
syarat, Peminjam akan menentukan apakah peserta 
lelang yang penawarannya telah ditentukan 
menawarkan biaya yang dievaluasi terendah 
mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk 
melaksanakan kontrak secara efektif seperti 
ditawarkan dalam penawaran. Kriteria yang harus 
dipenuhi akan dicantunkan dalam dokumen lelang. 
dan jika peserta lelang tidak memenuhinya, 
penawarannya akan ditolak. Dalam hal seperti itu. 
Peminjam akan membuat penentuan yang serupa 
untuk peserta lelang yang dievaluasi terendah 
berikutnya. 

Penetapan Pemenang Kontrak l

2.58 Peminjam akan menetapakan pemenang 
kontrak, dalam jangka waktu rnasa berlakukanya 
penawaran, kepada peserta lelang yang memenuhi 
standar yang memadai kemampuan dan sumber daya 
dan yang penawarannya telah ditentukan sebagai (i) 
sangat responsive terhadap dokumen Ielang dan (ii) 
menawarkan biaya yang dievaluasi terendah.36 

Seorang peserta lelang tidak akan diminta, sebagai 
satu syarat kontrak, untuk memegang tanggung jawab 
atas pekerjaan yang tidak ditentukan di dalam 
dokumen lelang atau untuk mengubah penawaran 
yang sebelumnya telah diserahkan. 

Penolakan Semua Penawaran (Rejection ofAll 
Bids) 

2.59 Dokumen lelang biasanya menyatakan bahwa 
Peminjam dapat menolak semua penawaran. 
Penolakan semua penawaran dibenarkan apabila 
kurangnya persaingan efektif, atau semua penawaran 
sangat tidak responsive. Namun demikian. kurangnya 
persaingan tidak akan ditentukan seluruhnya hanya 
atas dasar jumlah peserta lelang. Jika semua 
penawaran ditolak, Peminjam akan memeriksa 
penyebab penolakan dan mempertimbangkan untuk 

36 Dirujuk sebagai "peserta lelang yang dievaluasi terendah" (the 
lowest evaluated bidder). 
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membuat revisi syarat-syarat kontrak, desain dan 
spesifikasi, ruang lingkup kontrak, atau kombinasi 
dari hal-hal tersebut, sebelum mengundang para 
peserta lelang yang baru. 

2.60 Jika penolakan semua penawaran disebabkan 
oleh kurangnya persaingan, advertensi yang lebih 
luas akan dipertimbangkan. Jika penolakan 
disebabkan karena sebagian besar atau semua 
penawaran tidak responsive, penawaran bam dapat 
diundang dari perusahaan-perusahaan yang semula 
telah memenuhi prakualiftkasi, atau dengan 
persetujuan Bank, mengundang hanya dari mereka 
yang menyerahkan penawaran pada saat pertama 
lelang. 

2.61 Semua penawaran tidak akan ditolak dan 
penawaran bam diundang dengan dokumen lelang 
dan kontrak yang sama hanya dengan maksud 
memperoleh harga yang lebih rendah. Jika penawaran 
responsive yang dievaluasi terendah melampaui 
perkiraan biaya pra-penawaran dari Peminjam, 
Peminjam akan menyelidiki penyebab biaya yang 
berlebih dan mempertimbangkan untuk meminta 
penawaran baru sebagaimana disebutkan dalam pasal 
sebelurnnya. Sebagai altematif, Peminjam dapat 
berunding dengan peserta yang dievaluasi terendah 
untuk mencoba memperoleh kontrak yang 
memuaskan melalui pengurangan ruang lingkup 
danlatau penentuan ulang dari risiko dan tanggung 
jawab yang dapat mencerminkan pengurangan harga 
kontrak. Namun, pengurangan yang cukup besar 
dalam ruang lingkup atau modifikasi dokumen 
kontrak dapat menyebabkan lelang ulang. 

2.62 Persetujuan Bank lebih dahulu haruslah 
diperoleh sebelum menolak semua penawaran, 
mengundang penawaran bam, atau mengadakan 
perundingan dengan peserta lelang yang dievaluasi 
terendah. 

D. IeB YANG DIMODIFlKASI 

Cara Pembayaran Operasional yang Cepat 

2.63 Dimana pinjaman menyiapkan pembiayaan 
program impor, seperti dalam hal operasi 
penyesuaian (adjustment operation) dan pinjaman 
pencairan cepat (quick disbursement loans) lainnya, 
leB dengan periklanan yang disederhanakan dan 
ketentuan mata uang akan digunakan untuk kontrak 
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bernilai besar, seperti dinyatakankan dalam 
Perjanjian Pinjaman.37 

2.64 Ketentuan yang disederhanakan untuk 
pemberitahuan pengadaan ICB tidak memerlukan 
GPN. Pemberitahuan Pengadaan Khusus akan 
dirnasukkan ke dalam paling tidak satu surat kabar 
nasional di negara Peminjam (dan dalam surat kabar 
resmi, jika ada) sebagai tambahan dari: (i) 
Development Business; atau (ii) sebuah surat kabar, 
pemerbitan yang periodik atau majalah teknis yang 
bersirkulasi multinasionalluas. Waktu yang diizinkan 
untuk penyerahan penawaran dapat dikurangi sampai 
empat minggu. Lelang dan pembayaran dapat 
dibatasi ke satu mata uang yang digunakan secara 
luas dalam perdagangan intemasional. 

Pengadaan Barang Komoditas 

2.65 Harga pasar untuk komoditas, seperti gandum, 
makanan hewan, minyak goreng, bahan bakar, 
pupuk, dan logam, berfluktuasi, tergantung dari 
permintaan dan pasokan pada suatu waktu. Banyak 
yang ditawarkan dipasar komoditas yang sudah 
mapan. Pengadaan sering melibatkan pemberian 
pekerjaan ganda dalamjumlah yang sebagian untuk 
memastikan jaminan pasokan dan pembelian ganda 
dalam suatu periode waktu untuk memperoleh 
manfaat keadaan pasar yang baik dan untuk menjaga 
persediaan tetap rendah. Sebuah daftar para peserta 
Ielang yang telah memenuhi prakualifikasi dapat 
dibuat bagi mereka yang sering diundang secara 
berkala. Peserta lelang dapat diundang untuk 
mengajukan harga yang terkait dengan harga pasar 
pada waktu atau sebelum pengkapalan. Masa 
berlakunya penawaran akan dibuat sesingkat 
mungkin. Suatu mata uang tunggal yang dipakai 
untuk memberi harga komoditas di pasar, dapat 
digunakan untuk penawaran dan pembayaran. Mata 
uang tersebut akan ditetapkan dalam dokumen !,elang. 
Dokumen Ielang dapat memperbolehkan 
mengirimkan penawaran melalui telex atau fax, jika 
tidak ada persyaratan jaminan penawaran, atau jika 
jaminan penawaran yang masih berlaku selama 
periode tertentu yang telah diserahkan oleh peserta 
lelang yang prakualifikasi. Syarat-syarat kontrak 

)1 Pengadaan lain biasanya dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
yang diikuti oleh badan swasta atau pemerintah yang menangani 
impor, atau praktek perdaganan yang sudah ada lainnya yang 
dapat diterima oleh Bank, sebagaimana digambarkan dalam pasal 
3.12. 
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standar dan bentuk yang tetap sesuai dengan praktek 
pasar akan digunakan. 
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III. PENGADAAN 


METODELAIN 

Umum 

3.1 Dalam keadaan tertentu ICB bukanlah metode 
pengadaan yang paling ekonomis dan efisien, sedang 
metode lain dianggap lebih memadai. Metode 
pengadaan tertentu dan kategori barang dan 
pekerjaan yang abn digunakan ditentukan dalam 
perjanjian antara Bank dan Peminjam, dan 
dinyatakan dalam Perjanjian Pinjaman.38 Kebijakan 
Bank sehubungan domestic preference untuk barang
barang yang diproduksi didalam negeri dan 
Kontraktor dalam negeri tidak menggunakan metode 
pengadaan cara lain selain ICB. Metode pengadaan 
yang lebih umum yang biasanya dipertimbangkan 
manakala ICB bukan pilihan tepat dijelaskan dalam 
bagian ini. 

Pelelangan Internasional Terbatas (Limited 
Internlltionlll Bidding) (LIB) 

3.2 Pelelangan intemasional Terbatas (Lm) pada 
dasarnya adalah ICB dengan undangan langsung 
tanpa iklan terbuka. Cara ini dapat merupakan 
metode pengadaan yang tepat apabila (i) kontrak ber 
nilai kecil, atau (ii) hanya ada jumlah Pemasok yang 
terbatas, atau (iii) alasan-alasan lainoya 
membenarkan tidak digunakannya prosedur ICB 
secara penuh. Menurut cara LIB, Peminjam hams 
mencari penawaran dari daftar yang cukup luas 
Pemasok yang mempunyai kemampuan untuk ikut 
untuk memastikan harga penawrannya bersaing, 
daftar tersebut mencakup semua Pemasok apabila 
jumlah hanya terbatas. Domestic preference tidak 
berlaku dalam evaluasi penawaran menurut LID. 
Dalam segalanya selainpemasangan iklan dan 
preference, ketentuan menurut prosedur ICB 
diberlakukan. 

Pelelangan Nasiona) (Nlltionlll Competitive 
Bidding) (NCB) 

3.3 Pelelang Nasional (NCB) adalab prosedur 
pelelangan bersaing yang biasanya digunakan untuk 
pengadaan barang dan jasa pemerintah di negara 

38 Kontrak tidak akan dibagi menjadi paket-paket yang lebih keeil 
yang membuat kurang menarik bagi prosedur leB; usulan apapun 
untuk membagi kontrak menjadi paket-paket yang lebih keeil 
memerlukan lebih dahulu persetujuan dan Bank. 
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Peminjam, dan dapat menjadi eara pengadaan barang 
dan pekerjaan yang paling efisien dan ekonomis, 
yang mengingat sifat dan lingkupnya, yang 
nampaknya kurang menarik bagi persaingan 
luarnegeri. Agar supaya dapat diterlma untuk 
digunakan dalam pengadaan yang dibiayai Bank, 
prosedur ini akan diperiksa dan dimodifikasi 
sebagaimana pertu untuk memastikan ekonomi, 
efisiensi, transparansi, dan konsistensi seeara luas 
dengan ketentuan yang tereakup dalam Bagian I dari 
Pedoman ini. NCB dapat menjadi metode pengadaan 
pilihan apabila peserta lelang luar negerl diharapkan 
berminat karena (i) kontrak bemilai keeil, (ii) 
pekerjaan tersebar secara geografis atau tersebar dari 
segi waktu, (iii) pekerjaan padat karya, atau (iv) 
barang atau pekerjaan tersedia di dalam negeri 
dengan harga yang lebih rendah daripada di pasar 
internasional. Prosedur NCB juga dapat dipakai di 
mana keuntungan ICB jelas dibebani oleh kesulitan 
administratif dan keuangan. 

3.4 Penerbitan suatu General Procurement Notice 
tidak diperlukan untuk NCB, dan pernasangan iklan 
dapat terbatas untuk surat kabar nasional atau surat 
kabar resmi (gazette). Dokumen lelang dapat dibuat 
dalam bahasa resmi negara, dan rnata uang lokal 
biasanya digunakan untuk maksud pelelangan dan 
pembayaran. Waktu yang mernadai untuk persiapan 
dan penyerahan penawaran akan diberikan. Tataeara 
pelelangan akan menyediakan persaingan yang 
mernadai untuk mernastikan harga yang wajar, dan 
metode yang digunakan dalam evaluasi penawaran 
dan penetapan pemenang kontrak akan diberitahu 
kepada semua peserta lelang dan tidak akan 
diterapkan seeara tidak benar. Jika perusahaan asing 
ingin berpartisipasi di dengan ketentuan ini, mereka 
akan diiziinkan untuk melakukannya. 

Pembelanjaan (Shopping) (lnternasional dan 
Nasional) 

3.5 Pembelanjaan adalah metode pengadaan 
berdasarkan perbandingan penawaran harga dari 
beberapa Pemasok, biasanya paling tidak tiga, untuk 
mernastikan harga bersaing, dan merupakan metode 
yang mernadai untuk pengadaan barang tersedia di 
eceran (off-the-shelf) atau komoditas berspesifJkasi 
standar yang nilainya keeil. Permintaan penawaran 
harga harus menunjukkan penjelasan dan jumlah 
barang, juga waktu dan tempat penyerahan yang 
diinginkan. Penawaran harga dapat diserahkan 
melalui telex atau fax. Evaluasi penawaran harga 
akan mengikuti eara yang baik dari praktek sektor 
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I 

l 

pemerintah dan swasta. Ketentuan dari penawaran l 
yang diterima akan disatukan dengan perintah I 
pembelian. J 

3.6 	 Perbelanjaan Internasional akan rneminta i 
harga dari paling tidak tiga Pemasok di dua negara , 
yang berbeda. Berbelanja secara nasional dapat I 
digunakan di mana barang yang diinginkan tersedia 
dari lebih dari satu sumber di negara Peminjam pada 
harga yang kompetitif. 

Penunjukan Kontrak Langsung (Direct 
Contracting) 

3.7 Penunjukan Kontrak Langsung tanpa 
kompetisi (sumber tunggal) dapat rnenjadi rnetode 
yang memadai menurut ketentuan berikut ini: 

(a) Kontrak yang sedang berjalan untuk harang 
atau pekerjaan, yang ditetapkan sesuai dengan 
prosedur yang dapat diterima oleh Bank, dapat 
diperpanjang untuk barang atau pekerjaan tambahan 
yang mempunyai sifat yang serupa. Bank akan dapat 
rnenerima dengan baik bahwa tidak ada keuntungan 
yang akan dapat diperoleh dengan kompetisi lebih 
lanjut dan bahwa harga dalam kontrak yang 
diperpanjang merupakan harga yang wajar. 
Ketentuan untuk perpanjangan semacam itu, jika 
akan dipertimbangkan kemudian, maka haruslah 
sudah disertakan dalam kontrak asli. 

(b) Standardisasi peralatan atau suku cadang, 
supaya sesuai dengan peralatan yang sudah ada, 
dapat rnenjadi pertimbangan pembelian tambahan 
dari Pemasok awal. Supaya pembeUan semacam itu 
dibenarkan, peralatan asH harus sesuai, jumlah 
barang baru pada umurnnya lebih sedikit daripada 
jumlah yang sudah ada, harga harus wajar, dan 
keuntungan lain atau sumber peralatan lain telah 
dipertimbangkan dan ditolak atas karena cara ini 
telah dapat diterima Bank. 1 

(c) 	 Peralatan yang diminta diperoleh hanya dari 

satu sumber. 

(d) 	 Kontraktor yang bertanggung jawab untuk 
rancangan proses ini meminta pembelian jenis 
jenis yang penting dari suati Pemasok tertentu 
sebagai satu syarat garansi kinerja. 

(e) 	 Dalam halluar biasa, seperti dalam 
menanggulangi bencana alam. 
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Swakalola (Force Account) 

3.8 Swakalola yaitu, pekerjaan pemborongan 
konstruksi dengan penggunaan stafdan peralatan 
Perninjam sendire • dapat merupakan satu-satunya 
metode praktis untuk konstruksi beberapa jenis 
pekerjaan. Penggunaan force account dapat 
dibenarkan karena: 

(a) 	 jumlah pekerjaan yang tereakup tidak dapat 
ditentukan lebih dahulu; 

(b) 	 pekerjaan adalah keeil-keeil dan tersebar atau 
ada di lokasi terpeneil sementara perusahaan 
konstruksi yang memenuhi syarat tidak 
mungkin mengikuti lelang dengan harga yang 
wajar; 

(c) 	 pekerj aan yang dirninta harus dilaksanakan 
tanpa mengganggu pelaksanaan operasional 
yang sedang berlangsung; 

(d) 	 resiko dari gangguan pekerjaan yang tidak 
dapat dihindari lebih baik ditanggung oleh 
Peminjam daripada oleh Kontraktor; dan 

(e) 	 dalam keadaan darurat yang membutuhkan 
penanganan seeepatnya. 

Pengadaan dan Lembaga PBB (United Nations 
Agencies) 

3.9 Dalam keadaan pengadaan barang oleh 
lembaga PBB (United Nations-UN) yang ahli, yang 
bertindak selaku Pemasok, menurut eara mereka 
sendiri, dapat merupakan eara pengadaan yang paling 
ekonornis dan efisien untuk barang-barang off-the
shelfdalamjumlah keeil, terutama dalam bidang 
pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air dan 
sanitasi pedesaan. 

Lembaga Pengadaan 

3.10 Jika Perninjam kekurangan organisasi, sumber 
daya, dan pengalaman yang diperlukan, Peminjam 
dapat menginginkan (atau dirninta oleh Bank) untuk 
mempekerjakan, sebagai lembaga mereka, sebuah 
perusahaan yang khusus menangani pengadaan 
intemasional. Lembaga ini akan seeara tegas 

39 Unit pekeIjaan umum konslruksi bangunan milik pemenntah 
yang pengelolaannya dan keuangannya tidak otonom harus 
dianggap sebagai unit force account. "Force account" biasanya 
dikenal sebagai "tenaga keIja langsung" (direct labor) ", sarana 
yang dimiliki oleh unit keIja" deportemental force" atau 
"pekeIjaan langsung" ("direct work'J 

37 



mengikuti prosedur pengadaan yang digariskan 
dalam Perjanjian Pinjaman atas nama Peminjam, 
terrnasuk penggunaan Dokumen Lelang Standar 
Bank (Standard Bidding Documents-SBDs), 
memeriksa prosedure, dan dokumentasinya. lni juga 
berlaku dalam hallembaga PBB bertindak sebagai 
lembaga pengadaan.4O Kontraktor Manajemen dapat 
dipekerjakan dalam cara yang serupa untuk bayaran 
atas kontrak pekerjaan macam-macam yang meliputi 
rekonstruksi, perbaikan, rehabilitasi, dan konstruksi 
baru dalam keadaan darurat, atau mengikutkan 
banyak kontrak keeil. 

Lembaga Pemeriksa (Inspection Agents) 

3.11 Pemeriksaan sebelum pengirirnan/pengkapalan 
dan sertiftkasi impor adalah salah satu dari usaha 
perlindungan bagi Peminjam, terutama bagi negara 
yang mempunyai program impor yang besilr. 
Pemeriksaan dan sertifikasi biasanya mencakup 
kualitas, kuantitas, dan kewajaran barga. Impor yang 
diadakan melalui prosedur ICB tidak akan 
diperlakukan verifikasi harga, hanya kepada 
verifikasi kualitas dan kuantitas. Namun, impor yang 
tidak diadakan melalui ICB sebagai tambahan, akan 
diperlakuan veriftkasi harga. Lembaga pemeriksa 
biasanya dibayar berdasarkan pungutan yang 
dikenakan pada nilai barang. Biaya sertiftkasi impor 
tidak akan dipertimbangkan dalam evaluasi 
penawaran berdasarkan ICB. I 
Pengadaan dalam Pinjaman kepada Lembaga i
Perantara Keuangan 

3.12 Bilamana pinjaman menyediakan dana bagi Isuatu lembaga perantara seperti lembaga kredit 
pertanian atau perusahaan keuangan pembangunan, 
untuk dipinjam-ulangkan kepada penerima manfaat 
seperti perseorangan, perusahaan sektor swasta, atau 
perusahaan perdgangan otonomi sektor pemerintah Iuntuk pembiayaan sebagian sub-proyek, 
pengadaannya biasanya dilakukan oleh masing
masing penerima manfaat sesuai dengan sektor 
swasta lokal yang mapan atau praktek perdagangan, 
yang dapat disetjui oleh Bank. Namun, bahkan dalam 
kedaan seperti ini, ICB dapat menjadi metode 

40 Pedoman Konsultan akan berlaku untuk seleksi lembaga 
pengadaan dan pemeriksa. Biaya atau ongkos lembaga pengadaan 
atau pemeriksa adalah absah untuk pembiayaan dari pinjaman 
Bank, jika disebutkan dalam PeJjanjian Pinjaman (Loan 
Agreement). asalkan ketentuan dan syarat-syarat pemilihan dan 
pemberian kelja dapat diterima oleh Bank. 
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pengadaan yang lebih efisien dan ekonomis untuk 
pernbelian jenis barang tunggal yang besar jumlabnya 
atau dalam hal jumlah yang besar dari barang sejenis 
dapat dikelompokkan bersama sebagai pembelian 
borongan. 

Pengadaan Menurut BOT dan Pengaturan Sektor 
Swasta Serupa 

3.13 Bilamana Bank berperanserta dalam 
pernbiayaan biaya proyek yang diadakan didasarkan 
ketentuan BOOIBOTIBOOrl atau sejenis 
pengaturan sektor swasta, salah satu dari cara 
pengadaan berikut ini akan digunakan, sebagaimana 
diterangkan lebih rinci dalam Staff Appraisal Report 
(atau Project Appraisal Document), Laporan 
Presiden (Bank Dunia), dan Perjanjian Pinjaman: 

(a) 	 Pengusaha sesuai ketentuan BOOIBOTIBOOT 
atau kontrak serupa42 akan dipilih di melalui 
prosedur ICB atau LIB yang dapat diterima 
oleh Bank, yang dapat meliputi beberapa tahap 
untuk memperoleh kombinasi yang optimal 
dari kriteria evaluasi, seperti biaya dan 
besarnya pembiayaan yang ditawarkan, 
spesiftkasi kinerja dari fasilitas yang 
ditawarkan, biaya yang dikenakan kepada 
pengguna atau pembeli, pendapatan lain yang 
dihasilkan fasilitas untuk Peminjam atau 
pembeli, danjangka waktu penyusutan 
fasilitas. Pengusaha yang terpilih kemudian 
akan bebas untuk mengadakan pernbelian 
barang, pekerjaan, dan jasa yang diperlukan 
untuk sarana dari sumber yang tidak 
memenuhi syarat, menggunakan prosedurnya 
sendiri. Dalarn hal ini, Staff Appraisal Report 
(atau Project Appraisal Document), Laporan 
Presiden, dan Naskah Perjanjian Pinjaman 
akan menyatakan jenis pengeluaran yang 
terjadi oleh pengusaha tersebut, atas beban 
pembiayaan Bank akan diberlakukan. 

Atau, 

.1 BOO: Build, Own, Operate 

BOT: Build, Operate, Transfer 

BOOT: Build, Own, Operate, Transfer 

.2 Untuk proyek-proyek seperti jaJan tol. terowongan, pelabuhan, 
jembatan. pembangkit listrik, pabrik pembuangan limbah, dan 
sistem distribusi air. 
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(b) 	 Jib pengusaha tersebut belum dipilih 
sebagaimana dinyatakan dalam subpasal (a) 
tersebut diatas, barang, pekerjaan, atau jasa 
yang diperlukan untuk sarana dan yang akan 
dibiayai oleh Bank akan dibeli sesuai dengan 
ketentuan ICB atau Lm. 

Pengadaan menurut ketentuan Pinjaman yang 
Dijamin oleh Bank 

3.14 Jika Bank menjamin pembayaran kembali 
pinjaman dari pemberi pinjaman lainnya, barang dan 
pekerjaan yang dibiayai oleh pinjaman tersebut akan 
dibeli dengan memperhatikan ekonomi dan efisiensi 
dan sesuai dengan prosedur yang memenuhi 
persyaratan dalam pasall.S. 

Peranserta Masyarakat dalam Pengadaan 

3.IS Apabila, demi kesinambungan proyek atau 
untuk mencapai tujuan sosial yang spesifik tertentu 
dari proyek, maka komponen proyek yang terpilih 
sangat diinginkan agar (i) mengundang peranserta 
masyarakat lokal danlatau organisasi non-pemerintah 
(NGOs), atau (ii) meningkatkan pemanfaatan ~ 
pengetahuan dan bahan lokal, atau (iii) menggunakan 
teknologi padat karya dan teknologi yang memadai 
lainnya, maka prosedur pengadaan, spesiftkasi, dan 
kontrak pengepakan akan disesuaikan untuk 
mencerminkan pertimbangan ini, asalkan hal ini I
efisien. Prosedur yang diusulkan akan dituliskan t 
dalam StaffAppraisal Report (Project Appraisal 

i,
Document), Laporan PresideD, dan Naskah Perjanjian 
Pinjaman. 

I 
I 
! 

I 
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LAMPIRAN 1 

PEMERIKSAAN (REVIEW) 

OLEH BANK TERHADAP 


KEPUTUSANPENGADAAN 

Penjadwalan Pengadaan 

1. Bank akan memeriksa pengaturan pengadaan 
yang diusulkan oleh Peminjam, termasuk menyusun 
paket kontrak, prosedur yang dapat diterapkan, dan 
penjadwalan proses pengadaan, untuk penyesuaian 
dengan Pedoman ini dan program pelaksanaan yang 
diusulkan dan penjadwalan pencairan dana 
(disbursement). Peminjam harns segera 
memberitahukan kepada Bank segala keterlambatn, 
atau perubahan lainnya dalam penjadwalan proses 
pengadaan, yang akan mempengaruhi pelaksanaan 
kontrak proyek tepat waktu dan berhasil, dan 
menyetujui langkah perbaikan dengan Bank . 

Prior review 

2. Mengingat semua kontrak, sesuai dengan 
Perjanjian Pinjaman, yang dibuat tunduk mengikuti 
prior review oleh Bank: 

(a) 	 Dalam hal prakualiflkasi dilaksanakan, 
Peminjam, sebe1um undangan pemasukan 
prakualifikasi, maka agar menyampikan 
kepada Bank draft dokumen yang akan 
digunakan, termasuk teks undangan untuk 
prakualifikasi, kuesioner prakualifikasi, dan 
metodologi evaluasi, bersama dengan 
penje1asan prosedur periklanan, yang harus 
dikuti, dan memberi tahukan modifikasi dalam 
prosedur dan dokumen, yang sewajamya Bank 
akan memintanya. Daftar peserta lelang yang 
memenuhi prakualiftkasi, bersama dengan 
daftar kualiftkasi mereka dan alasan 
penghapusan setiap peserta prakualiftkasi, 
haruslah disampaikan oleh Peminjam kepada 
Bank untuk mendapatkan komentar sebelum 
peserta diberitahu tentang keputusan 
Peminjam, dan Peminjam akan membuat 
penambahan kedalam daftar, penghapusan dari 
daftar, atau modifikasi daftar tersebut 
sebagaimana diminta oleh Bank sewajamya 

(b) 	 Sebelum penawaran diundang, Peminjam akan 
memberikan kepada Bank untuk mendapatkan 
komentarnya, draft dokumen lelang, termasuk 
undangan untuk penawaran; perintah kepada 
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para peserta lelang, termasuk dasar evaluasi 
penawaran dan penetapan pemenang kontrak; 
dan syarat-syarat kontrak dan spesiflkasi 
pekerjaan, pasokan barang, atau instalasi 
peralatan, dl~ kalau hal tresebut diperlukan, 
bersama dengan penjelasan prosedur 
periklanan yang akan diikuti dalam Ielang 
Gika prakualiflkasi tidak dilaksanakan), dan 
akan membuat modifikasi ini dalam dokumen 
tersebut sebagaimana yang secara masuk akal 
diminta oleh Bank. Setiap modiflkasi lebih 
lanjut akan memerlukan persetujuan Bank 
sebelum dikeluarkan kepada calon peserta t 

l le1ang. 

I (c) Setelah penawaran diterima dan dievaluasi, 
Peminjam akan menyampaikan kepada Bank 
laporan rinci (berita acara) dari evaluasi dan 

i perbandingan penawaran yang diterima 

I 
I beserta dengan rekomendasi penetapan 

pemenang lelang dan inforrnasi lain (apabila 
Bank memintanya, disiapkan oleh ahli yang 
dapat disetujui oleh Bank), sebelum keputusan 

I akhir untuk penetapan pemenang lelang, 
I dengan waktu yang cukup untuk direview 

I i,
Bank. Bank segera memberitahukan kepada 
Peminjam dan memberi pemyataan alasan atas ! 

1 keputusannya, apabila Bank menetapkan 1 

I, bahwa usulan penetapan pemenang le1ang ! 
dinyatakan tidak mengkuti naskah Perjanjian ~I 	 ,I 
 Pinjarnan.. 


(d) 	 Jika Peminjam menuntut perpanjangan i 	

II 
1 berlakunya penawaran UDtuk menyelesaikan 

proses evaluasi, mendapatkan persetujuan dan 
pengesahan yang perlu, dan UDtuk penetapan 
pemenang, maka Peminjam akan meminta 

i persetujuan lebih dahulu dari Bank untuk ! I
perpanjangan pertama, jika lebih lama dari I1 	 I
delapan minggu, dan untuk semua permintaan ! 	 II perpanjangan berikutnya, terlepas dari jangka 

I waktunya. 

(e) 	 Ketentuan dan syarat kontrak, tanpa 
persetujuan Bank, tidak akan berbeda secara t 
berarti dari ketentuan dan syarat dari ketentuan 
yang diminta dalam penawaran atau 
prakualiftkasi Kontraktor. 

(f) 	 Satu salinan kontrak yang benar akan 
disampaikan kepada Bank segera setelah 
pelaksanaannya dan sebelum penyerahan 
pennohonan pertama kepada Bank untuk 
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penarikan dana kontrak dari Rekening 
Pinjaman. Bilamana pembayaran kontrak 
melalui Rekening Khusus (Special Account), 
satu salinan kontrak agar diberikan kepada 
Bank sebelum pembayaran pertama dari SA 
sesuai dengan kontrak tersebut. 

(g) 	 Semua laporan evaluasi (berita acara evaluasi) 
harus disertai dengan rangkuman pengadaan di 
dalam lembaran yang disediakan oleh Bank. 
Penjelasan dan jumlah nilai kontrak, bersama 
dengan nama dan alamat peserta lelang yang 
menang, akan terbitkan oleh Bank setelah 
mendapatkan kepastian penetapan pemenang 
kontrak oleh Peminjam. 

Modifikasi 

3. Dalam hal kontrak mengikuti ketentuan prior 
review, sebelum mengabulkan perpanjangan waktu 
yang disebutkan untuk pelaksanaan kontrak, 
menyetjui setiap modifIkasi atau pemberian 
pedakukan istimewa dari syarat-syarat kontrak itu, 
termasuk mengeluarkan segala pertintah perubahan 
atau perintah perintah sesuai dengan kontrak tersebut 
(kecuali di dalam hal keadaan sangat memaksa) yang 
secara kesluruhan meningkatkan jumlah nilai kontrak 
yang semula sebanyak lebih dari 15 persen'dari harga 
semula, Peminjam harus memberitahu kepada Bank 
tentang perpanjangan yang diusulkan, modifIkasi, 
atau perintah perubahan dan alasannya. Jika Bank 
menentukan bahwa usulan akan tidak sejalan dengan 
ketentuan Naskah Perjanjian Pinjaman, ia akan 
langsung memberitahu Peminjam dan menyatakan 
alasan-alasan keputusannya. Satu salinan dari semua 
perubahan kontrak akan diberikan kepada Bank 
untuk disimpan sebagai catatan. 

Post Review 

4. Mengingat kontrak masing-masing yang tidak 
diatur dalam pasal 2, Peminjam akan memberikan 
kepada Bank, langsung setelah penandatangan dan 
sebelum penyerahan kepada Bank atas permohonan 
penarikan dana dari Rekening Pinjaman, maka satu 
salinan yang sesuai dari kontrak, bersama dengan 
analisis penawarannya masing-masing, rekomendasi 
penetapan pemenang lelang, dan informasi lainnya 
sebagaimana biasa Bank akan memintanya. Apabila 
pembayaran kontrak dilakukan dari Rekening Khusus 
(Special Account), satu salinan kontrak, bersama 
dengan keterangan lain yang diperlukan oleh kepada 
Bank, akan diberikan kepada Bank sebelum 
penyerahan permohonan kepada Bank replenishment 
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application pertarna sesuai dengan kontrak tersebut 
Bank akan segera langsung memberitahu Peminjam 
dan menyatakan alasan-alasan atas keputusannya, 
apabila menetapkan pemenang kontrak atau kontrak 
itu sendiri tidak sejalan dengan Perjanjian Pinjaman. 
Ketentuan ini tidak berlaku atas kontrak yang 
penarikan dari pinjaman dibuat berdasarkan 
Statement ofExpenditurei3

, yang dalam hal 
demikian semua dokumen akan disimpan oleh 
Peminjam untuk pemeriksaan oleh auditor 
independen dan misi supervisi Bank. 

Terjemaban 

5. Jika kontrak yang ditetapkan untuk diberikan 
kepada peserta lokal melalui prosedure leB, ditulis 
dalam bahasa nasional44

, maka satu terjemahan yang 
diakui dati kontrak dalam Bahasa Inggtis, atau 
Perancis, atau Spanyol akan diserahkan kepada Bank 
bersama dengan salinan kontrak yang pasti. 
Terjemahan semacam itujuga akan diberikan kepada 
Bank, untuk perubahan berikutnya dari kontrak 
tersebut. 

43 Merujuk kepada Lampiran 3. 

44 Merujuk kepada pasa12.l5. 
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LAMPlRAN2 

PREFERENSI DOMESTIK 
(DOMESTIC PREFERENCES) 

Preferensi untuk Barang-barang yang Diproduksi 
Dalam Negeri 

1. Peminjam, atas dasar peIjanjian dengan Bank, 
dapat memberikan batas preferensi dalam evaluasi 
penawaran melalui prosedur ICB kepada peserta 
lelang yang menawarkan barang-barang tertentu yang 
diproduksi di negara Peminjarn, dirnana bila 
dibandingkan dengan barang yang diproduksi di 
tempat lain. Dalam hal ini, dokurnen lelang akan 
menyatakan dengan jelas setiap preferensi yang akan 
diberikan untuk barang yang diproduksi didalam 
negeri serta memberkan inforrnasi terhadap peserta 
lelang yang dapat memenuhi persyratan preferesi 
tersebut. Kebangsaan pembuat barang atau Pernasok 
bukanlah suatu ketentuan untuk memenuhi 
persyaratan tersebut. Metode-metode dan tahap-tahap 
yang ditetapkan dibawah ini agar diikuti dalam 
evaluasi dan perbandingan penawaran. 

2. Untuk perbandingan, penawaran responsive 
(memnuhi persyaratan) akan disusun dalam satu dari 
tiga kelompok dibawah ini: 

(a) 	 Kelompok A: penawaran yang menawarkan 
barang-barang yang diproduksi di negeri 
Peminjam jika peserta lelang menunjukan 
kebenamya kepada Peminjam dan Bank 
bahwa (i) tenaga keIja, bahan mentah, dan 
komponen dari dalam negari Peminjam akan 
mengandung lebih dan 30 persen dari harga 
EXW dari produk yang ditawarkan, dan (ii) 
fasilitas produksi yang akan dipergunakan 
untuk pembuatan atau perakitan barang-barang 
tersebut sudah diproduksi atau dirakit sejak 
waktu rnasa penyerahan penawaran. 

(b) 	 Kelompok B: semua penawaran lainnya 
dimana barang-barang yang ditawarkan adalah 
dan negeri Peminjam. 

(c) 	 Kelompok C: penawaran barang-barang yang 
didatangkan dan luar negeri dan akan diimpor 
secaran langsung. 

3. Harga EXW yang diajukan oleh peserta lelang 
Kelompok A akan rneliputi semua bea dan pajak 
yang dibayar atau terhutang berdasarkan bahan dasar 
atau komponen yang dibeli dalam pasar dalam negeri 

45 



atau diimpor. Dengan eara yang serupa, harga yang 
diajukan oleh peserta lelang Kelompok B akan 
meliputi semua bea dan pajak atas komponen dan 
bahan mentah. Harga yang diajukan oleh peserta 
lelang Kelompok A dan B akan mengeluarkan pajak 
penjualan dan pajak serupa atas barang jadi. Harga 
yang diajukan oleh peserta lelang Kelompok C akan 
berdasarkan batas wilayah ClF atau CIP atau tempat 
tujuan lainnya, tidak termasuk bea eukai dan pajak 
impor lainnya. 

4. Pada tahap pertama, semua penawaran yang 
telah dievaluasi dalam rnasing-rnasing kelompok 
akan dibandingkan untuk menentukan penawaran 
yang dievaluasi terendah. Penawaran tersebut 
kemudian akan dibandingkan satu sama lain dan jika 
sebagai hasil perbandingan tersebut, satu penawaran 
dari kelompok A atau Kelompok B adalah yang 
terendah, itulah yang akao dipilih sebagai pemenang 
lelang. 

5. Jika, sebagai hasil dari perbandingan dibawah 
pasal 4 diatas, penawaran yang dievaluasi terendah 
adalah penawaran dari Kelompok C, semua 
penawaran Kelompok C akan dibandingkan lebih 
lanjut dengan penawaran yang dievaluasi terendah 
dari Kelompok A setelah ditambahkan ke harga 
penawarao yang dievaluasi dari barang impor yang 
ditawarkan dalam rnasing-rnasing penawaran 
Kelompok C, hanya dengan maksud perbandingan 
lebih lanjut mi, rnaka sesuatu jumlah yang setara 
dengan: (i) jumlah bea dan beban impor yang terkait 
lainnya yang hams dibayar oleh importir yang tidak 
dibebaskan dari bea untuk impor barang-barang yang 
ditawarkan dalam penawaran Kelompok C; atau (ii) 
15 persen dari harga CIF atau CIP dari barang-barang 
tersebut jika bea dan bebannya melebihi 15 persen 
dari harga yang dirnaksud. Jika penawaran Kelompok 
A dalam perbandngan lebih lanjut adalah merupakan 
yang paling rendah, itulah yang akan dipilih sebagai 
pemenang; jika tidak, penawaran yang dievaluasi 
tereodah dari Kelompok C, sebagairnana ditentukan 
dari perbandingan dibawah pasal 4, yang akan 
dipilih. 

6. Dalam hal tanggung jawab tunggal, pasokan 
dan instalasi atau turnkey contracfS yang meliputi 
sejumlah jenis peralatan yang berlaianan 

45 Ketentuan ini berlaku hanya jika bea cukai dikeluarkan dari 
harga penawaran, dan harga barang-barang impor ditentukan 
berdasarkan CIF atau CW. 
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dikelompokkan dalam satu paket kontrak, batas 
preference tidak akan diterapkan atas seluruh paket, 
tetapi hanya atas peralatan yang diproduksi secara 
lokal di dalam paket tersebut. Peralatan yang 
ditawarkan dari luar negeri haruslah dijukan berdasar 
CIF atau CIP, dan peralatan yang ditawarkan EXW 
(bebas dari pajak penjualan dan pajak-pajak serupa); 
semua komponen lain, seperti desain, pekerjaan, 
instalasi, dan supervisi, akan diajukan secara terpisah. 
Penawaran tidak seharusnya dikelompokkan dalam 
kelompok-kelompok A, B, atau C. Dalam 
perbandingan penawaran, hanya harga CIF atau CIP 
dalam seatiap penawaran dari peralatan yang 
didatangkan dari luar negara Perninjam yang harus 
ditambah bea yang berlaku dan lain lain pajak yang 
terhutang oleh importir yang tidak bebas dari bea 
atau kurang dari 15 persen. Jika bea berbeda beda 
dari jenis yang satu dengan yang lain dalam suatu 
paket, tarif yang memadai untuk masing-masing 
peralatan akan berlaku. Tidak ada preference yang 
berlaku untuk jasa-jasa terkait atau pekerjaan yang 
tercakup di dalam paket. 

Preference untuk Kontraktor Dalam Negeri 

7. Untuk kontrak pekerjaan yang akan ditetapkan 
berdasarkan ICB, Perninjam yang absah dapat, 
dengan persetujuan dengan Bank, memberikan batas 
preference sebanyak 7, 5 persen kepada Kontraktor 
dalam negeri,46 sesuai dengan dan tunduk pada 
ketentuan berikut: 

(a) 	 Kontraktor ynag mengajUkan preference 
semacam itu akan diminta untuk menyiapkan, 
sebagai bagian data untuk kualifikasi,47 
informasi yang meliputi rincian kepernilikan, 
sebagaimana dirninta untuk menentukan, 
sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh 
Peminjam dan diterima oleh Bank, apakah 
Kontraktor tertentu atau kelompok Kontraktor 
memenuhi syarat untuk domestic preference. 
Dokumen lelang dengan jelas akan 
menunjukkan preference dan metode yang 
diikuti dalam evaluasi dan perbandingan 
penawaran untuk memberikan dampak kepada 
preference semacam itu. 

46 Preference untuk Kontraktor dalam negeri dapat diterapkan 
hanya di negara-negara yang absah . Lihat sub-pasal 2.54 (b). 

47 Pada prakualifikasi danlatau pada tahap penawaran. 

47 



I 
(b) 	 Setelah penawaran telah diterima dan 

diperiksa oleh Peminjam, penawaran yang 
menmuhi syarat akan dikelompokan menjadi 
kelompok berikut: 

(i) Kelompok A: penawaran ditawarkan oleh 
Kontraktor dalam negeri yang memenuhi 
syarat untuk preference ini. 

(ii) Kelompok B: penawaran ditawarkan oleh 
Kontraktor lain. 

Untuk tujuan evaluasi dan perbandingan penawaran, 
sejumlah uang setara dengan 7,5 persen dari jurnah 
penawaran akan ditambahkan ke penawaran yang 
sudah diterirna dari Kontraktor dalam Kelompok B. 

I 
t 
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i 

J 

I 
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I 
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! 
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LAMPlRAN3 

PENCAIRAN DANA 
(DISBURSEMENT) 

I. Tanggung jawab atas pelaksanaan proyek, 
terletak pada Peminjam, oleh karena itu pembayaran 
terhadap barang, pekeIjaan, dan jasa dalam proyek 
semata-mata juga merukapan tanggung jawab 
Peminjam. Pihak Bank Dunia sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Perjanjian berkewajiban unutk 
memastikan agar pernbayaran dana dari pinjarnan 
hanya untuk pengeluaran yang telah terjadi. 
Pembayaran dana pinjaman atau hibah hanya dapat 
dilakukan atas permintaan Peminjam. Bukti-bukti 
yang pendukung yang menyatakan bahwa dana-dana 
itu telah digunakan sesuai dengan Naskah PeIjanjian 
Pinjaman (atau PeIjanjian Trust Fund) harus diajukan 
bersamaan dengan pengajuan penarikan dana oleh 
Peminjam Pembayaran dapat dilakukan untuk (i) 
penggantian kepada Peminjam atas pembayaran yang 
telah dilakukannya dari sumber dana sendiri, (ii) 
pernbayaran langsung kepada pihak ketiga (biasanya 
kepada Pemasok atau Kontraktor), atau (iii) 
penggantian kepada bank komersial atas pernbayaran 
yang tela dilakukan berdasarkan Special Commitment 
yang diterbitkan Bank Dunia untuk menjamin 
pembayaran Letter ofCredit (LlC) yang diterima oleh 
bank tersebut. 

2. Apabila pengajuan dokumentasi48 pendukung 
untuk kelengkapan penarikan dana tidak prakris atau 
terlalu banyak (misalnya, pengeluaran terhadap 
pekeIjaan sipil yang dilakukan oleh swakalola, atau 
pembayaran terhadap kontrak-kontrak kedl atau 
pembelian-pembelian ked), maka Peminjam dapat 
mengajukan permintaan penggantian dengan 
menyampaikan rekapitulasi pengelmiran (Statemen 
ofExpenditures) (SO E), dan menyimpan dokumen 
pendukung di kantor proyek untuk pemeriksaan 
dikemudian hari oleh auditor independen dan misi 
supervisi Bank Dunia. 

3. Rekening Khusus (Special Account) (SA) 
merupakan rekening dana bergulir (revolving) yang 
diisi dengan uang muka dari dana pinjaman untuk 
digunakan oleh Peminjam semata-mata untuk 

48 Lihat Buleu Pedoman Pembayaran yang menyediakan uraian 
yang Jengkap tentang prosedur pembayaran. 
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membayar porsi Bank Dunia atas pengeluaran 
pengeluaran yang memenuhi syarat baik dalam mata 
uang lokal maupun asing. Tujuan utama dati SA ini 
adalah untuk membantu Peminjam mengatasi 
persoalan cash flow dan mekanisme pembayaran 
yang cepat. Peminjam melakukan pembayaran dati 
rekening ini kepada Kontraktor, Pemasok dan pihak 
lain saat pembayarannya jatuh tempo. Bank Dunia 
mengisi kembali SA secara teratur setelah menerima 
aplikasi penarikan dana dati Peminjam dengan 
dokumen pendukung yang sesuai. Pada saat 
menjelang akhir proyek, Bank Dunia melakukan 
prosedur pemulihan (recovery) untuk mendapatkan 
dokumentasi terhadap uang muka yang diberikan 
pada awat proyek dan masih belum terselesaikan. 

4. Naskah Perjanjian Pinjaman dan surat Petunjuk 
Penarikan Dana menguraikan prosedur pembayaran 
yang hams diikuti, termasuk ketentuan-ketentuan 
mengenai pembiayaan terhadap pengetnaran
pengetuaran yang tetah terjadi sebelum 
penaddatangan naskah perjanjian pinjaman 
(retroactive jinancing), pengelnaran pengelnaran 
yang penarikan dananya melalui prosedur SOE, 
persyaratan dijalankannya SA, dan batas minimum 
nilai aplikasi minimum penarikan dana. Nilai aplikasi 
minimum berbeda antar proyek tergantung pada 
jurnlah pinjaman dan sifat proyek. Apabila proyek 
tersebut menggunakan fasilitas SA, nilai minimum 
aplikasi pada umumnya adalah 10 persen sampai 33 
persen dari jurnlah uang muka (initial deposit) SA. 
Metode pembayaran yang ditetapkan dalam dokumen 
lelang hams mengindahkan prosedur pembayaran 
yang berlaku bagi pinjaman dimaksud. 

Uraian lengkap tentang prosedur pembayaran Bank 
disaj ikan dalam Buku Pedoman Penarlkan Dana 
(Disbursement Handbook) 
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LAMPlRAN4 

PETUNJUK BAGI 

PESERTA LELANG 
Tujuan 

I. Lampiran ini menyediakan petunjuk kepada 
peserta lelang yang potensial yang menginginkan 
berpartisipasi dalam pengadaan yang dibiayai Bank. 

Tanggung Jawab untuk Pengadaan 

2. Seperti ditekankan dalam pasal 1.2 dari 
Pedoman ini, Peminjam bertanggung jawab secara 
hukum untuk pengadaan. Ia mengundang, menerima, 
dan mengevaluasi penawaran, dan menetapkankan 
pemenang kontrak. Kontrak dilakukan antara 
Peminjam dan Pemasok atau Kontraktor. Bank 
bukanlah salah satu pihak dalam kontrak. 

Peranan Bank 

3. Seperti dinyatakan dalam pasal 1.11 dari 
Pedoman ini, Bank memeriksa prosedur pengadaan, 
dokumen, evaluasi penawaran, rekomendasi 
penetapan pemenang pekerjaan, dan kontrak untuk 
memastikan bahwa kontrak dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur yang telah disetujui, seperti 
disyaratkan dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam hal 
kontrak-kontrak yang bernilai besar (biasanya 
ditentukan oleh ambang jumlah dollar dalam 
masing-masing Perjanjian Pinjaman), dokumen
dokumen diperiksa oleh Bank sebelum diterbitkan, 
seperti dijelaskan dalam Lampiran 1. Juga, jika pada 
setiap waktu dalam proses pengadaan (bahkan getelah 
penetapan pemenang kontrak), Bank menyimpulkan 
bahwa prosedur yang disetujui telah tidak diikuti, 
Bank dapat menyatakan misprocurement, 
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1.13. Namun, 
jika satu Peminjam telah menetapkan pemenang atas 
kontrak setelah mendapatkan pernyatan 'tidak 
keberatan' ('no objection' dari Bank, Bank akan 
menyatakan misprocurement hanya jika pemyataan 
'tidak keberatan' dikeluarkan berdasarkan informasi 
yang tidak lengkap, tidak akurat, atau menyesatkan 
yang diberikan oleh Peminjam. Lebih lanjut, jika 
Bank menentukan bahwa praktek korup atau 
penipuan dilakukan oleh wakil Peminjam atau oleh 
peserta lelang, Bank dapat mengenakan sanksi yang 
ditetapkan dalam pasal 1.15 dari Pedoman. 

4. Bank telah menerbitkan Dokumen Lelang 
Standar (SDBs) untuk berbagaijenis pengadaan. 
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Seperti dinyatakan dalam pasal 2.12 dari Pedoman, 
adalah wajib bagi Peminjam untuk menggunakan I 
dokumen-dokumen ini, dengan perubahan minimum 
dengan merujuk kepada masalah negeri dan masalah 
proyek ynag spesifik. Dokumen prakualifikasi dan 
dokumen lelang diselesaikan dan diterbit oleh 
Peminjam. 

Informasi ten tang Lelang 

5. Informasi tentang kesempatan pelelangan 
dengan cara IeB dapat diperoleh dari Pemberitahuan 
Pengadaan Umum (General Procurement Notice) dan 
Undangan Spesiftk (Specific Invitation) untuk 
mengikuti prakualiftkasi atau untuk menawar, seperti 
dituliskan dalam pasal2.7 dan 2.8 dari Pedoman. 
Petunjuk umum tentang partisipasi,49 juga informasi 
di muka tentang kesempatan bisnis dalam proyek 
yang akan datang, dapat diperoleh dari publikasi 
yang dapat didapatkan dengan berlangganan Unitd 
Nations Development Busisness (UNDB) atau dari 
Pusat Informasi Umum (Public Information 
Center).so StaffAppraisail Report (Project Appraisal It',. 

Document) juga tersedia dari Pusat Informasi Umum 
setelah ada persetujuan pinjaman. 

Peranan Peserta Lelang I 
6. Begitu satu penawar menerima prakualiftkasi I' 
atau dokumen lelang, peserta lelang seharusnya 
mempelajari dokumen dengan hati-hati untuk 
memutuskan apakah ia akan dapat memenuhi I 
persyaratan teknis, komersial, dan kontraktual, dan 1 
jika dapat, melanjutkan untuk menyiapkan ' 
penawarannya.Peserta lelang seharusnya kemudian 
memeriksa dengan sangat telitio dokumen-dokumen 
untuk melihat apakah ada membingunkan, 
dihilangkan, atau ketentuan yang bertentangan, atau 
adanya sifat yang khusus dari spesifikasi atau syarat 
kontrak lain yang tidak jelas atau terdapat hal yang 
diskriminasi dan membatasi; kalau terdat hal tersebut, 
haruslah mencari penjelasan dari Peminjam, secara 
tertulis, dalamjangka waktu tertentu seperti 
disebutkan dalam dokumen lelang. 

7. Kriteria dan metodologi untuk seleksi peserta 
lelang yang menang dituliskan dalam dokumen 
lelang, umumnya dalam Perintah kepada Peserta 

.9 Guide to International Business Opportunities. 

so Alamat UNDB dicantumkan dalam catatan kaki 19. Alamat 

Pusat Informasi Umum adalah alamat Bank Dunia di 1818 H 

Street, N.W., Washington, D.C., 20433, USA. 
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Lelang dan SpesfIkasi. Jika hal ini tidak jelas, 
klariftkasi sebarusnya didapatkan dari Peminjam 

8. Dalam hubungan ini ia sebarusnya ditekanan 
bahwa dokumen lelang yang spesifIk yang 
diterbitkan oleh Peminjam mengatur masing-rnasing 
pengadaan, seperti dinyatakan dalam pasal l.t.dari 
Pedornan ini. Jika satu peserta lelang merasa bahwa 
ketentuan di dokumen tidak seazas dengan Pedornan, 
ia juga sebarusnya mempertanyakan hal ini kepada 
Perninjam 

9. Adalah merupakan tanggungjawab peserta 
Ielang untuk mempertanyakan segala rnasalah 
keraneuan, bertentangan, adanya penghapusan, dll, 
sebelum penyerhan penawarannya, untuk 
mernastikan penyerahan penawaran yang sepenuhnya 
responsive dan memnuhi penawaran, terrnasuk semua 
dokumen pendukung yang dirninta dalam dokumen 
lelang. Hal tidak memenuhi ketentuan dengan 
persyaratan utarna (teknis dan komersial) akan 
berakibat penolakan penawaran. Jika satu peserta 
lelang menginginkan usulan penyimpangan kearah 
persyaratan yang tidak utarna, atau mengajukan 
pemeeahan alternatif, peserta lelang seharusnya 
mengajukan harga untuk penawaran yang memenuhi 
persyaratan sekati dan kemudian menunjukkan seeara 
terpisah penyesuaian harga yang dapat ditawarkan 
jika penyimpangan atau pemeeahan alternatif akan 
diterirna. Begitu penawaran-penawaran diterirna dan 
dibuka dimuka umum, para peserta lelang tidak akan 
diminta atau diizinkan untuk mengubah harga atau isi 
suatu penawaran. 

Kerahasiaan 

to. Seperti dinyatakan dalam pasaI2.46, proses 
evaluasi penawaran akan bersifat rahasia sampai 
penetapan pemenang pekerjaan diberitahukan. 
Adalah perlu untuk agar Perninjam dan reviewer 
Bank untuk dapat menghindari realitas atau persepsi 
dari eampur tangan yang tidak pantas. Jika pada 
tahap ini salah satu peserta lelang ingin membawa 
inforrnasi tambahan untuk diketahui Peminjam, 
Bank, atau keduanya, itu harus dilakukan seeara 
tertulis. 

Tindakan oleh Bank 

II. Para peserta lelang bebas untuk mengirim 
salinan dati komunikasi mereka tentang rnasalah dan 
pertanyaan dengan Perninjam kepada Bank atau 
untuk menulis kepada Bank seeara langsung, ketika 
Perninjam tidak memberi tanggapan seeara segera, 
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atau ketika komunikasi merupakan keluhan terhadap 
Peminjam. Semua komunikasi semacam itu 
sehamsnya ditujukan kepada Kepala Divisi pada 

.sektor yang relevan dati negara peminjam, dengan 
sebuah salinan kepada Regional Procurement 
Adviser. 

12. Referensi yang diterima oleh Bank dati para 
peserta lelang yang potensial, sebelum tanggal 
penutupan penyeraban penawaran, jika meinadai, 
akan dirujuk kepada Peminjam dengan komentar dan 
saran dati Bank, untuk melakukan tindakan atau 
tanggapan. 

13. Kom~si yang diterima dati peserta lelang 
setelah pembukaan penawaran, akan ditangani 
sebagai berikut. Dalam hal yang kontrak yang bukan 
kategori prior review oleh Bank, komunikasi akan 
dikirim kepada Peminjam untuk pertimbangan dan 
tindakan yang memadai, jika memang ada, dan ini 
akan direview dalam supervisi proyek berikutnya 
oleh stafBank. Dalam hal kontrak yang mengikuti 
ketentuan prior review, komunikasi akan direview 
oleh Bank, dengan konsultasi dengan Peminjam Jika 
data tambaban atau klarifikasi dirninta dati peserta 
lelang, Bank akan meminta Peminjam untuk 
memperolehnya dan memberi komentamya atau 
memasukan da1am berita acara evaluasi. Review 
Bank tidak akan diselesaikan sebelum komunikasi 
diperiksa dan dipertimbangkan secara penuh. 

14. Kecuali untuk ucapan terima kasih, Bank tidak 
akan ikut dalam diskusi atau korespondensi dengan 
setiap peserta Ielang selama proses evaluasi dan 
review dati pengadaan, sampai penetapan pemenang 
kontrak diberitahukan. 

Pemberitahuan 

15. Jika, setelah pemberitahuan penetapan 
pemenang pekerjaan, seorang peserta lelang ingin 
memastikan daSar yang menyebabkan penawarannya 
tidak dipilih, ia hams menujukan perrointaannya 
kepada Peminjam. Jika peserta lelang tidak puas 
dengan penjelasan yang diberikan dan ingin 
mengadakan pertemuan dengan Bank, ia boleh 
melakukannya dengan menujukannya kepada 
Regional Procurement Adviser untuk negara 
peminjam, yang akan mengatur pertemuan pada 
tingkat yang memadai dan dengan staf yang sesuai. 
Dalam diskusi ini, hanya penawaran peserta lelang 
saja yang dapat didiskusikan dan bukan penawaran 
dati para pesaingnya. 

54 


