PENJELASAN TENTANG RUP TA. 2015 PADA
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)

1. SistemInformasiRencanaUmumPengadaan (SiRUP)
a. SiRUPadalahaplikasiSistemInformasiRencanaUmumPengadaanberbasis
Web
(Web based) yang fungsinyasebagaisaranaataualatuntukmengumumkan RUP.
b. SiRUP bertujuanuntuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan
RUPnya.
c. SiRUPsebagaisarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan
masyarakat dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa
secara Nasional.
d. Penggunalangsungmengisi RUP kedalamaplikasiSiRUPpada website LKPP
denganalamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup.
e. Aplikasidan Database SIRUP ter-cetralizedpadasatu server milik LKPP.
f. PengelolaanAplikasi SIRUP ter-decentralized padamasing-masing K/L/D/I.
2. RUP
 RUP adalahkegiatan yang terdiridariidentifikasikebutuhanBarang/Jasa yang
diperlukan
K/L/D/I,
penyusunandanpenetapanrencanapenganggaransampaidenganpenyusunanKer
angkaAcuanKerja (KAK).
 RUP adalahRencana yang berisikegiatandananggaranPengadaanBarang/Jasa
yang dibiayaioleh K/L/D/I sendiridan/ataudibiayaiberdasarkankerjasamaantar
K/L/D/I secarapembiayaanbersama (co-financing).
 RUP disusundanditetapkanoleh PA (PenggunaAnggaran).
 RUP tersebut paling kurangberisi: NamadanAlamat PA; Paketpekerjaan yang
akandilaksanakan; lokasipekerjaan; perkiraanbesaranbiaya.
 RUP mulaidiumumkansetelahtersediaanggarandalam DIPA/DPA danRKAKL/RKA-DPA dibahasdengan DPR/DPRD.
 Jika
RUP
telahdiumumkandanterjadiperubahanpadasaat
DIPA/DPA
disahkanmaka RUP yang telahdiumumkandapatdilakukanperubahan/perbaikan
(edit paket-paketmelaluipenyediadankegiatanswakelola).
 Paling lambat RUP diumumkanpadapadaawalbulanJanuari.
3. PEMAKETAN
1) Pemaketanadalahpenyusunan/penetapankegiatanpekerjaan
yang
akandilaksanakanbaikmelaluipenyediamaupundenganswakelolaolehPenggunaA
nggaran (PA).

2) PA
melakukanpemaketanBarang/JasadalamRencanaUmumPengadaanBarang/Jasa
kegiatandananggaran K/L/D/I.
3) Pemaketandilakukandenganmenetapkansebanyak-banyaknyapaketusahauntuk
Usaha
Mikrodan
Usaha
Kecil
sertakoperasikeciltanpamengabaikanprinsipefisiensi,
persaingansehat,
kesatuansistemdankualitaskemampuanteknis.
4) DalammelakukanpemaketanBarang/Jasa, PA dilarang:
a. menyatukanataumemusatkanbeberapakegiatan yang tersebar di
beberapalokasi/daerah yang
menurutsifatpekerjaandantingkatefisiensinyaseharusnyadilakukan di
beberapalokasi/daerahmasing-masing;
b. menyatukanbeberapapaketpengadaan yang
menurutsifatdanjenispekerjaannyabisadipisahkandan/ataubesarannilainyaseh
arusnyadilakukanoleh Usaha Mikrodan Usaha Kecil sertakoperasikecil;
c. memecahPengadaanBarang/Jasamenjadibeberapapaketdenganmaksudmen
ghindaripelelangan; dan/atau
d. menentukankriteria, persyaratanatauprosedurpengadaan yang
diskriminatifdan/ataudenganpertimbangan yang tidakobyektif.
4. KEGIATAN SWAKELOLA
SwakelolaadalahPengadaanBarang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
KegiatanSwakelola
yang
diumumkanpadabagianSwakelola
di
SiRUPmerupakankelompokkegiatan yang dapatterdiridari(sebagianatausemua item
di bawahini):
a. honor tim;
b. belanja ATK;
c. belanjabahankomputer;
d. konsumsirapat;
e. biayaperjalanandinas;
f. sewa hotel;
g. biayaoperasionalkendaraandinas;
h. biayalangganandandaya (listrik, air, dantelepon).
Contoh :
Suatukegiatandalam DPA denganjudulkegiatan
:OperasionaldanPeningkatanSaranadanPrasarana Kantor.
Total anggaran : Rp876.800.000,00
(Delapanratustujuhpuluhenamjutadelapanratusribu rupiah)
Rincianbiayadanuraiankegiatannyameliputisebagaiberikut:

a. honor Tim = Rp85.000.000,00 (Delapanpuluh lima juta rupiah);
b. belanja ATK = Rp21.500.000,00 (Duapuluhsatujuta lima ratusribu rupiah);
c. belanjabahankomputer = Rp32.500.000,00 (Tigapuluhduajuta lima ratusribu
rupiah);
d. konsumsirapat = Rp17.800.000,00 (Tujuhbelasjutadelapanratusribu rupiah);
e. PembelianLemariArsip = Rp185.000.000,00 (Seratusdelapanpuluh lima juta
rupiah);
f. Perjalanandinasdalamnegeri = Rp235.000.000,00 (Duaratustigapuluh lima juta
rupiah);
g. Biayaoperasionalkendaraandinas = Rp300.000.000,00 (Tigaratusjuta rupiah)
Contohkegiatandalam DPA tersebut di atasdapatdipecahmenjadidua, yaitu : yang
dilaksanakansecaraSwakeloladanmelaluiPenyedia.
1) KegiatanSwakeloladenganJudul
:OperasionaldanPeningkatanSaranadanPrasarana Kantor, total
pagukegiatansebesar Rp691.800.000,00 (Enamratus Sembilan
puluhsatujutadelapanratusribu rupiah).
Rincianbiayadanuraiankegiatannya
a. honor Tim = Rp85.000.000,00 (Delapanpuluh lima juta rupiah);
b. belanja ATK = Rp21.500.000,00 (Duapuluhsatujuta lima ratusribu rupiah);
c. belanjabahankomputer = Rp32.500.000,00 (Tigapuluhduajuta lima ratusribu
rupiah);
d. konsumsirapat = Rp17.800.000,00 (Tujuhbelasjutadelapanratusribu rupiah);
e. Perjalanandinasdalamnegeri = Rp235.000.000,00 (Duaratustigapuluh lima
juta rupiah);
f. Biayaoperasionalkendaraandinas = Rp300.000.000,00 (Tigaratusjuta rupiah).
2) MelaluiPenyedia :
JudulKegiatan :OperasionaldanPeningkatanSaranadanPrasarana Kantor
NamaPaketKegiatan :PembelianLemariArsip
Total pagu : Rp185.000.000,00 (Seratusdelapanpuluh lima juta rupiah)
5. PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
a. Paketkegiatan
yang
membutuhkanpenyediadalampelaksanaannyadiumumkanpadabagianPenyedia.
b. Paket-paketdimaksudadalahpaket yang nilainyadiatas Rp50 jutauntukBarang,
Konstruksi, danJasaLainnya.
c. Paketkonsultansi
yang
diumumkan
di
bagianpenyedianadalahdengannilaipagusetiappaketnyadi atas Rp10 juta.

d. TermasukpaketpengadaanBarang,
KonstruksidanJasaLainnya
yang
menggunakan SPKwalaupunnilainyadibawah Rp50 Juta.
e. Paket-paketpekerjaanuntuksewa hotel dengannilaisampaidengan Rp50 juta
rupiah cukupdigabungkandalamKegiatanSwakelola. Sedangkanuntukpaketsewa
hotel
dengannilaildiatas
Rp50
jutadikeluarkandariKegiatanSwakeloladandiumumkanpadabagianpenyedia.
Contohpaketpekerjaan yang diumumkanpadabagianPenyedia:
1) JudulKegiatan: PeningkatanLingkungandanBangunan Kantor
NamaPaketPekerjaan: Pembangunan salurandrainasekantor
Total paguanggaran Rp35.000.000,00;
(pelaksanaanpaketpekerjaaninimenggunakan SPK).
2) JudulKegiatan: Operasionalrutinkantor
NamaPaketPekerjaan: Pengadaan ATK rutinkantor
Total paguanggaran Rp150.000.000,00
(pelaksanaanpaketpekerjaaninimenggunakanSPK
danmetodaPengadaanLangsung).
3) JudulKegiatan: Pembangunan danPemeliharaanJalandanJembatanKabupaten
NamaPaketPekerjaan : Pembangunan JalanLingkunganSesi I
Total paguanggaran Rp2.150.000.000,00 (Duamiliarseratur lima puluhjuta
rupiah)
(pelaksanaanpaketpekerjaaninimenggunakanKontrakdanmetodaPemilihanLangs
ung).
4) JudulKegiatan: Seminar NasionalPeningkatanPenanggulanganNarkoba
NamaPaketPekerjaan: Sewa hotel tempatpelaksanaan Seminar
Total paguanggaran Rp300.000.000,00 (Tigaratusjuta rupiah)
(pelaksanaanpaketpekerjaaninimenggunakankontrakdanmetodaPenunjukkanLan
gsung).

