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1 Tujuan
1.1

Mendefinisikan cara pemaketan pekerjaan dan revisi pemaketan

1.2

Menjamin kekinian (update) data dari hasil integrasi

2 Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku bagi:
2.1

Pemaketan pekerjaan, penyusunan rencana pelaksanaan pekerjaan, penyusunan
rencana penyerapan (F1)

2.2

Revisi pemaketan pekerjaan

3 Definisi
3.1

Tarik RKA adalah proses penarikan data RKA dari eBudgeting ke eProject yang
dilakukan oleh penyelia melalui aplikasi eBudgeting.

3.2

RUP (Rencana Umum Pengadaan) adalah daftar rencana pelaksanaan pengadaan
pekerjaan di Pemerintah Kota Surabaya.

3.3

Pemaketan adalah proses pembuatan paket pekerjaan dari setiap kegiatan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah, beserta rencana pelaksanaannya, rencana
penyerapan dan detail rincian komponen paketnya.

3.4

Pelaksana adalah bagian dari Perangkat Daerah atau PD sebagai pemilik kegiatan
dari setiap tahun anggaran, yang bertugas untuk membuat pemaketan / paket
pekerjaan pada tiap – tiap kegiatan yang ada.

3.5

Penyelia adalah staf di Bagian Administrasi Pembangunan yang bertugas
mendampingi Perangkat Daerah dalam pemaketan pekerjaan agar sesuai dengan
ketentuan yang ada.

3.6

Admin adalah staf di Bagian Administrasi Pembangunan yang bertanggung jawab
terhadap proses pemaketan yang dilakukan Perangkat Daerah.

4 Tanggung Jawab
4.1

Penyelia melakukan tarik RKA ke eProject di dalam aplikasi eBudgeting, sehingga
semua kegiatan yang sudah disusun di eBudgeting akan masuk pada aplikasi
eProject untuk siap dipaketkan oleh Perangkat Daerah (jika ada revisi anggaran dan
penyusunan PAK, maka harus ditarik lagi data RKA, agar kegiatan terbaru / update
masuk ke aplikasi eProject).
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4.2

Pelaksana Perangkat Daerah membuat paket pekerjaan dari setiap kegiatan yang
dimiliki Perangkat Daerahnya dan menjadi tanggungjawabnya.

4.3

Admin memantau proses pemaketan yang dilakukan Perangkat Daerah serta
melakukan beberapa konfirmasi yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah pada saat
menyusun paket pekerjaan. Selain itu, admin juga memastikan data pemaketan
sudah sesuai sebelum diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak
Daerah (sebagai dasar persiapan jumlah dana yang harus disiapkan disetiap
triwulan).

4.4

Penanggungjawab
Pengendalian.

eProject

adalah

Kepala

Sub

Bagian

Pembinaan

dan

5 Prosedur
5.1

Bagian Administrasi Pembangunan membuat Surat Edaran (SE) terkait dengan
waktu mulai pemaketan pekerjaan setelah APBD disahkan oleh DPRD.

5.2

Proses pemaketan harus sesegera mungkin dilakukan oleh pelaksana Perangkat
Daerah, karena hasil pemaketan akan menjadi lampiran untuk Kontrak Kinerja yang
dilakukan di awal tahun antara Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota.

5.3

Dilaksanakan sinkronisasi pemaketan (network planning) antara program – program
yang berkaitan sehingga dalam pelaksanaannya akan berkesinambungan (tidak
saling menggangu).

5.4

Pelaksana Perangkat Daerah mulai memaketkan pekerjaan sesuai dengan waktu
yang ditetapkan dalam SE.

5.5

Hasil dari pemaketan merupakan RUP yang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah.

5.6

Pemaketan Pekerjaan
(a) Pemaketan pekerjaan meliputi : nama paket pekerjaan, jenis pekerjaan, metode
pengadaan, tanggal rencana awal dan selesai pemilihan penyedia (khusus
untuk metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Lelang, Swakelola
Instansi Pemerintah Lain, Pembelian Secara Elektronik, Swakelola Kelompok
Masyarakat), tanggal rencana awal dan selesai pelaksanaan pekerjaan (untuk
semua metode pengadaan), memilih komponen yang akan dipaketkan,
kemudian simpan
(b) Pelaksana Perangkat Daerah membuat rencana penyerapan (F1) dengan 2
cara, yaitu :
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Setting F1 per bulan
- memilih bulan
- mengisi prosentase penyerapan atau
- mengisi nominal penyerapan
Setting F1 penyerapan bagi rata
- mengisikan rencana penyerapan bagi rata
- memilih angka pembagi
- simpan
(c) Pelaksana Perangkat Daerah melakukan Konfirmasi untuk paket pekerjaan
yang telah dibuat agar pekerjaan dapat diproses ke tahap berikutnya.
(d) Penyelia melakukan pengecekan kesesuaian isian paket pekerjaan yang telah
dibuat oleh pelaksana Perangkat Daerah, yang meliputi nama paket pekerjaan,
metode pelaksanaan, rencana pelaksanaan, konfirmasi semua paket dan
pengecekan data lainnya.
(e) Dalam proses penyusunan F1, dilakukan monitoring terkait dengan cash flow
keuangan, sehingga tidak diperbolehkan nominal penyerapan membengkak di
awal atau di akhir tahun, tetapi harus seimbang dalam setiap triwulannya.
(f) Setelah data pemaketan sesuai dengan yang seharusnya, selanjutnya penyelia
melakukan lock terhadap semua kegiatan, agar data siap diambil / ditarik oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (sebagai data BPKPD untuk
menyiapkan dana dalam tiap triwulannya).

5.7

Revisi Pemaketan
a) Revisi dilakukan jika ada kesalahan dalam pemaketan atau adanya perubahan
kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan paket pekerjaan.
b) Pelaksana Perangkat Daerah mengajukan usulan perubahan ke penyelia di
Bagian Administrasi Pembangunan.
c) Penyelia melakukan konfirmasi ke admin untuk melakukan buka kunci
pemaketan.
d) Jika yang direvisi adalah 1 (satu) atau 2 (dua) paket pekerjaan, maka :
➔ Klik pada menu pekerjaan
➔ Memasukkan ID pekerjaan
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➔ Klik tampilkan
➔ Melakukan pembatalan konfirmasi
e) Jika yang direvisi adalah semua pekerjaan dalam 1 (satu) kegiatan, maka :
➔ Klik pada menu kegiatan
➔ Memilih Perangkat Daerah
➔ Melakukan filter
➔ Melakukan pembatalan konfirmasi
f)

Jika yang direvisi adalah semua pekerjaan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah,
maka :
➔ Klik pada menu Perangkat Daerah
➔ Melakukan pembatalan konfirmasi

g) Setelah tahapan d), e), f) dilakukan oleh penyelia, berikutnya Pelaksana
Perangkat Daerah melakukan revisi pemaketan dengan cara :
➔ Masuk menu paket pekerjaan
➔ Memasukkan ID pekerjaan
➔ Mengisikan data paket pekerjaan yang meliputi : nama paket pekerjaan,
jenis pekerjaan, metode pengadaan, tanggal rencana awal dan selesai
pemilihan penyedia (khusus untuk metode Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, Lelang, Swakelola Instansi Pemerintah Lain,
Pembelian Secara Elektronik, Swakelola Kelompok Masyarakat), tanggal
rencana awal dan selesai pelaksanaan pekerjaan (untuk semua metode
pengadaan), memilih keterangan revisi, kemudian simpan agar data revisi
tersimpan
➔ Masuk menu penyerapan F1
➔ Klik F1, kemudian hapus di kolom rincian F1
➔ Melakukan revisi data F1 yang mencakup :
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Revisi F1 per bulan :
✔

Memilih bulan

✔

Mengisikan prosentase penyerapan atau

✔

Mengisikan nominal penyerapan

✔

Melakukan proses update (klik update) agar data terupdate yang
terbaru
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Revisi F1 penyerapan bagi rata :
✔

Memilih rencana penyerapan secara bagi rata

✔

Memilih angka pembagi

✔

Melakukan aktivitas bagi

✔

Proses simpan (klik simpan) agar data terbaru yang diisikan
tersimpan dalam sistem

Klik Konfirmasi paket pekerjaan

h) Jika pelaksana Perangkat Daerah sudah selesai melakukan revisi pemaketan,
maka pelaksana menghubungi penyelia, selanjutnya penyelia melakukan
pengecekan terhadap revisi pemaketan yang telah dibuat oleh Perangkat
Daerah.
i) Data pemaketan yang sudah sesuai dengan ketentuan, dikunci / di-lock oleh penyelia,
agar selanjutnya data revisi siap diambil / ditarik oleh BPKPD sebagai bahan
perubahan penyiapan dana per triwulan yang nantinya akan diperhitungkan pada
penilaian kinerja (ePerformance).
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6 Alur
a) Proses Pemaketan
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b) Proses Revisi
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