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Tutorial input pada SiRUP secara manual dibagi atas beberapa bagian : 

Bagian 1: Input Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta pagu oleh Pengguna Anggaran (PA) 

Bagian 2: Pembuatan Draft Paket oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sesuai dengan Sub 

Kegiatan yang Telah Didelegasikan PA 

A. Mendelegasikan Sub Kegiatan dari PPK kepada Admin RUP (apabila diperlukan) 

B. Membuat Paket Penyedia, Paket Swakelola, dan Paket Penyedia Dalam Swakelola 

C. PPK Melakukan Finalisasi Draft (FD) pada Paket-Paket yang Telah Dibuat 

D. PA Membatalkan atau Mengumumkan Paket untuk Paket-Paket yang Telah di 

Finalisasi Draft (FD) oleh PPK 

Bagian 3: Konsolidasi Paket Pengadaan 

Bagian 4: Revisi Paket Pengadaan 

Bagian 5: Mengisi Struktur Anggaran OPD 

Bagian 6: Cetak Paket RUP (Rekapitulasi) 

Bagian 7: Informasi Tambahan 
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Bagian 1 

Input Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta pagu sesuai dengan DPA-OPD oleh PA: 

1. Masuk ke laman sirup.lkpp.go.id lalu klik menu “Masuk” 

 
2. Login menggunakan user Pengguna Anggaran (PA)  

 
3. Klik menu “Kelola Data” lalu “Kelola PKS” 

 
4. Membuat Program baru dengan cara Klik tombol “+Tambah Program” 

 
5. Lengkapi isian Nama, Kode, dan Pagu Program, klik tombol “Simpan”. Lanjutkan membuat 

Program berikutnya dengan mengulangi langkah 4 dan 5. 

 
6. Untuk membuat Kegiatan silahkan pilih Nama Program induknya dan klik ikon “Daftar 

Kegiatan” yang berada di sebelah kanan nama Program. 
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7. Membuat Kegiatan dengan cara klik tombol “+Tambah Kegiatan” 

 
8. Lengkapi isian Nama, Kode, dan Pagu Kegiatan serta Delegasi dengan memilih daftar PPK 

yang telah terverifikasi pada OPD, klik tombol “Simpan”. Lanjutkan membuat Kegiatan 

berikutnya dengan mengulangi langkah 7 dan 8. 

 
9. Untuk membuat Sub Kegiatan silahkan pilih Kegiatan induknya dan klik ikon “Daftar Sub 

Kegiatan” yang berada di sebelah kanan nama Kegiatan. 

 
10. Membuat Sub Kegiatan dengan cara klik tombol “+Tambah Sub Kegiatan” 

 
11. Lengkapi isian Nama, Kode, dan Pagu Sub Kegiatan serta Delegasi dengan memilih daftar PPK 

yang telah terverifikasi pada OPD, klik tombol “Simpan”. Lanjutkan membuat Sub Kegiatan 

berikutnya dengan mengulangi langkah 10 dan 11 sampai dengan seluruh Sub Kegiatan 

berhasil disimpan. 

Pilih PPK 
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Bagian 2 

Pembuatan Draft Paket oleh PPK, Sesuai dengan Sub Kegiatan yang Telah Didelegasikan PA 

A. Mendelegasikan Sub Kegiatan dari PPK kepada Admin RUP (apabila diperlukan) 

1. Klik menu “Kelola Data – Kelola PKS” 

 
2. Pilih Program induknya dan klik ikon “Daftar Kegiatan” yang berada di sebelah kanan nama 

Program 

 
3. Pilih Kegiatan induknya dan klik ikon “Daftar Sub Kegiatan” yang berada di sebelah kanan 

nama Kegiatan 

 
4. Pilih Sub Kegiatan yang ingin di delegasikan kepada User RUP dan klik ikon “Ubah Sub-

Kegiatan” yang berada di sebelah kanan nama Sub-Kegiatan 

 

Pilih PPK 
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5. Lengkapi isian, pada “Alasan Revisi” pilih “Lainnya” lalu isi dengan “Delegasi kepada user 

RUP”, kemudian pilih Admin RUP, klik tombol “Simpan”. 

 
 

B. Membuat Paket Penyedia, Paket Swakelola, dan Paket Penyedia Dalam Swakelola 

I. Membuat Paket Penyedia 

1. Klik menu “RUP” lalu pilih “Penyedia” 

 
2. Isi filter pencarian paket dengan mengisi Program - Kegiatan - Sub Kegiatan, lalu klik 

tombol “Terapkan Filter”, atau filter pencarian bisa dikosongkan (langsung klik tombol 

“Terapkan Filter”). 

 
3. Klik tombol “+Paket Penyedia”. 

 

Pilih 

Pilih Admin RUP 
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4. Lengkapi isian form paket penyedia sampai selesai kemudian klik tombol “Simpan”. 

 
 

II. Membuat Paket Swakelola 

1. Klik menu “RUP” lalu pilih “Swakelola” 
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2. Isi filter pencarian paket dengan mengisi Program - Kegiatan - Sub Kegiatan, lalu klik 

tombol “Terapkan Filter”, atau filter pencarian bisa dikosongkan (langsung klik tombol 

“Terapkan Filter”). 

 
 

3. Klik tombol “+Paket Swakelola”. 

 
4. Lengkapi isian form paket swakelola sampai selesai kemudian klik tombol “Simpan”.

 



 P a g e  | 8 

 

 

 
 

 

 

III. Membuat Paket Penyedia dalam Swakelola 

1. Lakukan langkah pembuatan Paket Swakelola seperti materi sebelumnya (langkah 1 s/d 

langkah 4). 

2. Pada paket swakelola yang terdapat paket penyedia didalamnya, klik ikon “Daftar Paket 

Penyedia” yang berada di sebelah kanan nama paket swakelola yang dipilih 

 
3. Klik tombol “+Paket Penyedia” 
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4. Lengkapi isian form paket penyedia sampai selesai kemudian klik tombol “Simpan”. 

 
 

5. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai seluruh paket penyedia yang berada pada paket 

swakelola selesai diinput. 

 

C. PPK Melakukan Finalisasi Draft (FD) pada paket-paket yang telah dibuat  
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1. Klik Menu “RUP” lalu pilih “Penyedia” (untuk paket Penyedia) atau pilih “Swakelola” 

(untuk paket Swakelola dan paket Penyedia dalam Swakelola), lalu Isi filter pencarian 

paket dengan mengisi Program - Kegiatan - Sub Kegiatan, lalu klik tombol “Terapkan 

Filter”, atau filter pencarian bisa dikosongkan (langsung klik tombol “Terapkan Filter”) 

 

2. Klik kotak pada kolom “FD” sampai muncul tanda ceklist, lalu klik tombol “Finalisasi 

Draf” 

 
 

D. PA Membatalkan atau Mengumumkan Paket untuk paket-paket yang telah di Finalisasi 

Draft (FD) oleh PPK.  

1. Masuk ke laman sirup.lkpp.go.id , lalu klik tombol “Masuk” 

 
2. Login menggunakan user Pengguna Anggaran (PA)  

 
3. Klik Menu “RUP” lalu pilih “Penyedia” (untuk paket Penyedia) atau pilih “Swakelola” 

(untuk paket Swakelola dan paket Penyedia dalam Swakelola), lalu Isi filter pencarian 

paket dengan mengisi Program - Kegiatan - Sub Kegiatan, lalu klik tombol “Terapkan 

Filter”, atau filter pencarian bisa dikosongkan (langsung klik tombol “Terapkan Filter”) 

a. Apabila PA tidak setuju dengan paket yang telah dibuat oleh PPK atau ada kesalahan 

isian data paket maka PA dapat membatalkan paket dengan cara: 

- Klik ikon “Batalkan Final Draf” pada bagian kanan nama paket yang ingin 

dibatalkan  

 
- Maka paket akan dikembalikan ke PPK, sehingga PPK dapat memperbaiki 

kembali isian data paket dan melakukan Finalisasi Draft kembali, untuk 

diumumkan oleh PA. 

b. Apabila PA setuju dengan paket yang telah dibuat oleh PPK dan isian data paket 

telah sesuai, atau telah setuju dengan paket yang sebelumnya dibatalkan dan telah 

diperbaiki oleh PPK, maka PA mengumumkan paket dengan cara: 
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- Klik kotak pada kolom “U” sampai muncul tanda ceklist, lalu klik tombol 

“Umumkan Paket” 

 

c. Paket yang berhasil diumumkan akan ditandai dengan centang permanen pada 

kolom “U” dan tayang pada daftar Rekapitulasi RUP Nasional. 

 

Bagian 3 

Konsolidasi Paket Pengadaan oleh OPD 

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang 

menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. Wewenang konsolidasi 

pengadaan pada SiRUP adalah sebagai berikut: 

 
 

Cara melakukan konsolidasi adalah sebagai berikut: 

1. Klik menu “RUP” lalu pilih “Konsolidasi”. 

 
2. Tampil halaman konsolidasi kemudian klik tombol “+Konsolidasi”. 

 

 

3. Lengkapi formulir “Konsolidasi Paket Penyedia” dengan informasi sebagai berikut:  

a. Pilih paket yang akan dikonsolidasikan (pilihan paket yang tampil adalah paket 

yang status nya sudah diumumkan dan atau yang statusnya finalisasi draft)  

b. Klik tombol “Tambah” untuk menambah paket lainnya yang akan 

dikonsolidasikan  

c. Isi/lengkapi nama paket konsolidasi  
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d. Lokasi Pekerjaan (Terisi otomatis setelah memilih nama paket yang akan 

dikonsolidasikan)  

e. Isi volume pekerjaan beserta satuannya (contoh: paket, unit, dll)  

f. Isi uraian pekerjaan sesuai dengan KAK  

g. Isi spesifikasi dari paket pekerjaan sesuai dengan KAK  

h. Klik check box “Produk Dalam Negeri” apabila paket direncanakan 

menggunakan produk dalam negeri sesuai aturan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah 

i. Klik check box “Usaha Kecil” apabila paket diperuntukkan untuk usaha kecil  

j. Sumber Dana dan Jenis Pengadaan (Terisi otomatis setelah memilih nama paket 

yang akan dikonsolidasikan)  

k. Pilih rencana metode pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan 

Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. 

l. Isikan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa 

m. Klik tombol “Simpan”. 

n. Klik kotak pada kolom “U” sampai muncul tanda ceklist, lalu klik tombol 

“Umumkan Paket Konsolidasi”. 

o. Paket yang berhasil diumumkan akan ditandai dengan centang permanen pada 

kolom “U” dan tayang pada daftar Rekapitulasi RUP Nasional.  

 

Bagian 4 

Revisi Paket Pengadaan yang Telah Terumumkan 

Apabila paket telah terumumkan dan ternyata terdapat kesalahan isian data atau revisi 

anggaran (termasuk juga APBD Perubahan), maka dapat dilakukan inisiasi revisi oleh PPK 

atau revisi oleh PA. 

1. Inisiasi revisi paket oleh PPK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Klik menu “RUP” lalu pilih “Penyedia” atau “Swakelola” (sesuai paket yang akan 

diinisiasi revisi). 

b. Pada paket yang akan diinisiasi revisi klik ikon “Inisiasi Revisi Paket” yang terletak di 

sebelah kanan nama paket. 

 
c. Klik “Pembatalan” (untuk inisiasi membatalkan paket) atau “Satu ke Satu” (untuk 

inisiasi revisi paket tanpa memecah paket) atau “Satu ke Banyak” (untuk inisiasi 

revisi satu paket menjadi 2 paket atau lebih), lalu klik tombol “Inisiasi Revisi Paket” 
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d. Akan muncul form revisi data paket, sesuaikan data revisi lalu klik tombol “Simpan”, 

maka inisiasi revisi akan terkirim kepada PA untuk mendapatkan persetujuan. 

 

Persetujuan PA terhadap inisiasi revisi paket dari PPK, dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Klik menu “RUP” lalu pilih “Penyedia” atau “Swakelola” (sesuai paket yang akan 

direvisi). 

b. Pada paket yang akan direvisi klik ikon “Diskusi Paket” yang terletak di sebelah 

kanan nama paket, cek kesesuaian data yang akan direvisi, apabila telah sesuai klik 

tombol “Setuju” maka paket telah selesai direvisi. 

 
 

 

 
 

2. Revisi paket oleh PA dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Klik menu “RUP” lalu pilih “Penyedia” atau “Swakelola” (sesuai paket yang akan 

direvisi). 

b. Pada paket yang akan direvisi klik ikon “Revisi Paket Swakelola” yang terletak di 

sebelah kanan nama paket. 

 
c. Klik “Pembatalan” (untuk membatalkan paket) atau “Satu ke Satu” (untuk revisi 

paket), lalu klik tombol “Revisi Paket”. 

 
d. Akan muncul form revisi data paket, sesuaikan data revisi lalu klik tombol “Simpan” 

maka paket telah selesai direvisi. 
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Bagian 5 

Mengisi Struktur Anggaran OPD 

Pengisian Struktur Anggaran OPD pada SiRUP dilakukan oleh PA dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Masuk ke laman sirup.lkpp.go.id, klik menu “Masuk” 

 
2. Login menggunakan user Pengguna Anggaran (PA) 

 
3. Klik tombol “Perbarui Struktur Anggaran” 

 
4. Isi data anggaran belanja lalu klik tombol “Simpan”. 
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Bagian 6 

Cetak Paket RUP (Rekapitulasi) 

PA dapat melakukan cetak rekap paket RUP dengan cara sebagai berikut : 

1. Masuk ke laman sirup.lkpp.go.id, klik menu “Masuk” 

 
2. Login menggunakan user Pengguna Anggaran (PA) 

 
3. Klik menu “Unduh” lalu pilih “Paket RUP” 

 
4. Klik tombol “Buat Ulang Berkas” 

 
5. Tunggu beberapa saat sampai proses selesai, klik ikon pada bagian “Unduh Berkas PDF” 
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6. File rekapitulasi akan tercetak dalam format PDF. 

  



 P a g e  | 17 

 

Bagian 7 

Informasi Tambahan 

A. Pengguna SiRUP terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu:  

1. PPE, tugas dan wewenangnya yaitu: 

- Kelola OPD 

- Kelola PA Perangkat Daerah 

- Upload File RKA-D 

- Cetak Rekap Paket RUP. 

 

2. PA/KPA, tugas dan wewenangnya yaitu: 

- Verifikasi Akun PPK 

- Kelola PKS, Admin RUP 

- Kelola dan Delegasi Dana Dekon/TP 

- Delegasi Sub Kegiatan ke PPK 

- Mengumumkan Paket RUP 

- Pembatalan Final Draft Paket  

- Konsolidasi Paket Dalam OPD 

- Revisi Paket Yang Sudah Diumumkan  

- Cetak Paket RUP. 

Cara login yaitu melalui portal SiRUP (sirup.lkpp.go.id) 

 

 

3. PPK, tugas dan wewenangnya yaitu: 

- Delegasi Sub Kegiatan ke Admin RUP (apabila diperlukan) 

- Identifikasi Pemaketan  

- Membuat Paket Penyedia, Swakelola, dan Penyedia Dalam Swakelola 

- Membuat Paket Dekon/TP 

- Finalisasi Draft Paket  

- Konsolidasi Antar Paket  

- Ubah Paket Yang Belum Diumumkan  

- Inisiasi Revisi Paket  
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Cara login yaitu melalui portal SPSE (lpse.baritoselatankab.go.id) 

 

 

 

 

 

4. Admin RUP, tugas dan wewenangnya yaitu melakukan sebagian dari tugas dan 

wewenang PPK, dengan kata lain penggunaan user Admin RUP bisa dilakukan ataupun 

tidak. Tugas dan wewenang PPK yang dapat dilaksanakan Admin RUP yaitu: 

- Identifikasi Pemaketan  

- Membuat Paket Penyedia, Swakelola, dan Penyedia Dalam Swakelola 

- Membuat Paket Dekon/TP 

- Ubah Paket Yang Belum Diumumkan  

Input User ID 

dan Password

Klik Login 
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Cara login yaitu melalui portal SiRUP (sirup.lkpp.go.id) 
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B. Contoh Pengisian Form Paket Penyedia dan Paket Penyedia Dalam Swakelola 
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Keterangan pengisian: 

- Nama Paket : diisi dengan Nama paket. 

- Provinsi : diisi dengan Provinsi lokasi paket dilaksanakan. 

- Kabupaten : diisi dengan Kabupaten lokasi paket dilaksanakan. 

- Detil Lokasi : diisi dengan detil lokasi paket dilaksanakan. 

- Volume Pekerjaan : diisi dengan volume pekerjaan (cth: 1 paket, 1 tahun, 3 unit, dsb). 

- Uraian Pekerjaan : diisi dengan uraian pekerjaan (cth: pengadaan PC, pengadaan laptop, 

dsb). 

- Spesifikasi Pekerjaan : diisi dengan spesifikasi pekerjaan (cth: Processor Intel i7, AC 2 PK, 

dsb). 

- Produk Dalam Negeri : asal produk, pilih Ya atau Tidak. 

- Usaha Kecil : penyedia yang melaksanakan pekerjaan, pilih Ya atau Tidak. 

- Sumber Dana : pilih tahun dan sumber dana. 

- MAK : diisi dengan kode anggaran Sub Kegiatan+Kode Belanja. 

- Komponen/Sub-Kegiatan: pilih nama Sub Kegiatan untuk paket tsb (sesuai DPA). 

- Pagu : diisi dengan pagu paket. 

- No. Izin Tahun Jamak : diisi apabila pengadaan dilakukan dengan kontrak Tahun Jamak, 

pabila tahun tunggal silahkan dikosongkan. 

- Jenis Pengadaan : pilih dengan Barang atau Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya atau 

Pekerjaan Konstruksi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, definisi jenis-jenis pengadaan adalah sebagai berikut: 

1) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 

dimanfaatkan oleh pengguna barang; 

2) Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian 

tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir; 

3) Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, 

metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalarn suatu sistem tata kelola yang telah 

dikenal luas di dunia usaha untuk rnenyelesaikan suatu Pekerjaan; 

4) Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi 

pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 

kembali suatu bangunan. 

- Pengadaan dikecualikan : pilih Ya atau Tidak. Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan 

sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa 

yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Contoh: listrik, 

telepon/komunikasi, air bersih, BBM, dsb. 

- Rencana Metode Pemilihan : pilih metode pemilihan penyedia. Jenis metode pemilihan 

yang disediakan dan definisinya antara lain: 

1) Darurat, adalah metode pemilihan penyedia dalam penanganan keadaan darurat 

dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, 

sesuai Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam 

Penanganan Keadaan Darurat; 

2) E-purchasing, adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog 

elektronik atau toko daring; 

3) Kontes, adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang 

atau benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga atau 

biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan; 
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4) Pengadaan Langsung, adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta)  atau Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling 

banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 

5) Penunjukan Langsung, adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu; 

6) Sayembara, adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan 

orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan 

berdasarkan Harga Satuan; 

7) Seleksi, adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi; 

8) Tender, adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya; 

9) Tender Cepat, adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya 

dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SiKaP) yang 

tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi 

penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding. 

- Jadwal : diisi dengan jadwal pengadaan barang/jasa, dimulai dari Pemilihan Penyedia, 

Pelaksanaan Kontrak, sampai dengan Pemanfaatan Barang/Jasa. 

        

C.  Contoh Pengisian Form Paket Swakelola………. 
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C. Contoh Pengisian Form Paket Swakelola 

 
 

Keterangan pengisian: 

- Tipe Swakelola : pilih Tipe 1 sampai dengan Tipe 4, dengan definisi sebagai berikut: 

1) Tipe 1 : Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perangkat 

Daerah penanggung jawab anggaran; 

2) Tipe 2 : Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; 

3) Tipe 3 : Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola;  

4) Tipe 4 : Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana 

Swakelola. 
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- Nama Paket : diisi dengan Nama Paket Swakelola (dapat diisi dengan nama Sub Kegiatan). 

- Provinsi : diisi dengan Provinsi lokasi paket dilaksanakan. 

- Kabupaten : diisi dengan Kabupaten lokasi paket dilaksanakan. 

- Detil Lokasi : diisi dengan detil lokasi paket dilaksanakan. 

- Volume Pekerjaan : diisi dengan volume pekerjaan (cth: 1 tahun, 1 Sub Kegiatan, dsb). 

- Uraian Pekerjaan : diisi dengan uraian pekerjaan (cth: honorarium, perjalanan dinas, dsb). 

- Sumber Dana : pilih sumber dana. 

- MAK : diisi dengan kode anggaran Sub Kegiatan. 

- Komponen/Sub-Kegiatan: pilih nama Sub Kegiatan untuk paket tsb (sesuai DPA). 

- Pagu : diisi dengan pagu Swakelola (apabila dalam suatu Sub Kegiatan Swakelola terdapat 

paket/belanja Penyedia Dalam Swakelola, maka pagu hanya diisi dengan jumlah 

paket/belanja yang dilakukan secara Swakelola. 

- Jadwal : diisi dengan jadwal pengadaan barang/jasa, dimulai dari Pemilihan Penyedia, 

Pelaksanaan Kontrak, sampai dengan Pemanfaatan Barang/Jasa. 

 

D.  Identifikasi Pemaketan………. 
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D. Identifikasi Pemaketan  

Identifikasi Pemaketan RUP dilakukan oleh PPK berdasarkan Sub Kegiatan yang 

didelegasikan oleh PA. PPK mengidentifikasi suatu Sub Kegiatan beserta Komponen Belanja 

di dalamnya apakah masuk kategori Penyedia, Swakelola, atau Penyedia Dalam Swakelola. 

 

Contoh : 

1. Sub Kegiatan: Pengadaan Meubel 

 
Maka identifikasi pemaketan untuk Sub Kegiatan di atas dapat dibuat sebagai berikut: 

1 (satu) Paket Penyedia dengan nama paket “Pengadaan Meubel” dengan nilai paket 

Rp.129.938.000,- 

 

  2. Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau...... 
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2. Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

 
Maka identifikasi pemaketan untuk Sub Kegiatan di atas dapat dibuat sebagai berikut: 

4 (empat) Paket Penyedia dengan nama paket dan nilai paket: 

1) Personal Komputer Lainnya ……………………………………………… Rp. 8.190.000,- 

2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ………….. Rp. 2.880.000,- 

3) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 

Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih …………………….. Rp. 2.030.000,- 

4) Belanja Modal Alat Pembersih …………………………………………. Rp. 400.000,- 
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3. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

 
Maka identifikasi pemaketan untuk Sub Kegiatan di atas dapat dibuat sebagai berikut: 
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- 1 (satu) Paket Swakelola dengan nama paket “Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD” (nama Sub Kegiatan menjadi Nama Paket) dengan nilai 

paket Rp.8.610.000,- (jumlah nilai Belanja Sewa Hotel Rp. 3.700.000,- ditambah 

nilai Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 4.910.000,-; komponen belanja tersebut 

merupakan belanja yang dilakukan secara swakelola). 

……………………….. DAN …………………………… 

- 3 (tiga) Paket Penyedia Dalam Swakelola (karena komponen belanja tersebut 

dilakukan melalui Penyedia namun berada dalam Paket Swakelola) dengan 

nama paket dan nilai paket: 

1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 8.190.000,- 

2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 5.600.000,- 

3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 26.674.000,- 
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Bekerja lah dengan ikh las,  maka keikh lasan itu akan membuatmu menjad i  l eb ih  baik… 
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