
PENGADAAN 
LANGSUNG SPSE 4.3 
(Transaksional & Pencatatan)



PENGERTIAN PENGADAAN LANGSUNG
Metode pemilihan penyedia yang bernilai paling banyak
200jt untuk pengadaan barang/jasa lainnya dan
konstruksi -- dan untuk jasa konsultansi bernilai paling
banyak 100jt. Pengadaan langsung dilaksanakan oleh
pejabat pengadaan.
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MENGAPA HARUS MENGGUNAKAN 
SPSE UNTUK PENGADAAN 
TRANSAKSIONAL DAN 
PENCATATAN?
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PERATURAN PRESIDEN NO 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
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PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 68 TAHUN 2020



Pengadaan langsung dalam aplikasi SPSE 4.3 
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
secara transaksional dan pencatatan.
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Place your screenshot here

PERBEDAAN 
TRANSAKSIONAL 
DAN PENCATATAN 
TERLETAK  PADA 
PROSES PEMILIHAN 
PENYEDIA
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Pengadaan Langsung 
Transaksional
Pemilihan penyedianya 
dilakukan melalui SPSE yang 
sudah terintegrasi dengan 
penyedia yang terdaftar di 
LPSE.
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SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak
tentang suatu perbuatan yang akibat hukum untuk memperoleh hak dan
melaksanakan kewajiban. Surat Perintah Kerja digunakan untuk :

1. Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan 

2. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

3. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
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Pengadaan Langsung Non 
Transaksional (Pencatatan)
Pemilihan penyedianya dapat
dilakukan secara manual kemudian
hasil pemilihan penyedia beserta
realisasinya diinput ke dalam aplikasi.



BUKTI PEMBELIAN / PEMBAYARAN
Bukti pembelian/pembayaran merupakan dokumen yang
digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar
oleh PPK untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan
nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain 
faktur/bon/invois, setruk, dan nota kontan. 
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KUITANSI
Kuitansi merupakan dokumen yang dijadikan sebagai
tanda bukti transaksi pembayaran yang
ditandatangani oleh penerima uang/Penyedia dengan
berbagai ketentuan pembayaran untuk Pengadaan
Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
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SIMULASI PELATIHAN



KONSOLIDASI
KONSOLIDASI OLEH PPK 

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa oleh PPK 
dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan
Barang/Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa
paket yang dilaksanakan bersamaan dengan
persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia. 
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KONSOLIDASI
KONSOLIDASI OLEH UKPBJ 

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa oleh UKPBJ 
dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan
Barang/Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa
paket yang dilakukan sebelum persiapan pemilihan
Penyedia oleh Pokja Pemilihan.  
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JENIS KONTRAK
1. LUMSUM 

Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, 
waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat
didefinisikan dengan jelas.  
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JENIS KONTRAK
2. HARGA SATUAN 

Kontrak Harga Satuan digunakan dalam hal ruang
lingkup, kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan
secara tepat yang disebabkan oleh 
sifat/karakteristik, kesulitan dan resiko pekerjaan.  
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JENIS KONTRAK
3. GABUNGAN LUMSUM DAN HARGA SATUAN 

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang 
dapat dikontrakkan menggunakan Kontrak Lumsum
dan terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan
menggunakan Kontrak Harga Satuan.  
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JENIS KONTRAK
4. TERIMA JADI (TURNKEY) 

Kontrak Terima Jadi digunakan dalam hal Kontrak
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu.  
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JENIS KONTRAK
5. KONTRAK PAYUNG 

Kontrak Payung digunakan dalam hal pekerjaan yang 
akan dilaksanakan secara berulang dengan
spesifikasi yang pasti namun volume dan waktu
pesanan belum dapat ditentukan.  
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SYARAT PENGALAMAN
1. PENGADAAN BARANG 

» Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 
(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak; dan 

» Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam
kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di 
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak.   
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SYARAT PENGALAMAN
2. PENGADAAN JASA LAINNYA 

» Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 
(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, 
termasuk pengalaman subkontrak; 

» Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam
kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) 
pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik
di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak; dan 
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SYARAT PENGALAMAN
2. PENGADAAN JASA LAINNYA 

» Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 
(sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling 
kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total 
HPS/Pagu Anggaran.
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SYARAT PENGALAMAN
3. PENGADAAN JASA KONSULTANSI BADAN USAHA (NON 

KONSTRUKSI)

» Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) 
pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di 
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak; 

» Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, 
kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik
lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) 
pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di 
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak; dan
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SYARAT PENGALAMAN
3. PENGADAAN JASA KONSULTANSI BADAN USAHA (NON 

KONSTRUKSI)

» Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 
(sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% 
(lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. 
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SYARAT PENGALAMAN
4. PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERORANGAN (NON 

KONSTRUKSI)

» Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas
pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik
lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan 

» Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 
(sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% 
(lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. 
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SYARAT PENGALAMAN
5. PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA 

KONSULTANSI KONSTRUKSI 

» Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi / jasa
konsultansi konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU 
yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman
subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun
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TERIMA KASIH


