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PENGUMUMAN SELEKSI UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI 

Nomor: Peng1-06/ULP/ITSM/KSP/08/2018 
 

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan pada Kantor Staf Presiden akan melaksanakan Seleksi Umum dengan 
prakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagai berikut: 
 
1. Paket Pekerjaan 

Nama paket pekerjaan : Jasa Konsultansi Penerapan IT Service Management  
Lingkup pekerjaan : Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi pada Sekretariat 

Kantor Staf Presiden untuk mendukung penyediaan layanan teknologi 
informasi yang meliputi layanan email, internet, dan monitoring aplikasi 
kritikal untuk pelanggan internal sesuai dengan katalog layanan. 
Mendampingi dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan proses 
pengelolaan risiko terkait dengan penyelenggaraan layanan TI di 
Kantor Staf Presiden. 

Nilai total HPS : Rp 298.181.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus 
delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) 

Sumber pendanaan : DIPA Kantor Staf Presiden Tahun Anggaran 2018 
 

2. Persyaratan Peserta 
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan : 
a. Memiliki Surat Izin Usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang 

berwenang dan masih berlaku, seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), klasifikasi usaha kecil atau 
non kecil bidang konsultasi manajemen; 

b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai 
penyedia barang/jasa; 

c. Perusahaan yang tidak masuk dalam daftar hitam, dan tidak sedang menghadapi/menjalani gugatan 
hukum; 

d. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa sesuai 
bidang pekerjaan; 

e. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir; 
f. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 
g. Memiliki sumber daya manusia, modal, perangkat dan fasilitas lain yang dipergunakan dalam pengadaan 

jasa konsultansi. 
dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 
 

3. Pelaksanaan Pengadaan 
Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik (aplikasi SPSE) Kementerian Keuangan pada alamat website LPSE: 
https://www.lpse.kemenkeu.go.id/. 
 

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan 
Jadwal dapat dilihat pada website LPSE. 

 
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 
 
Jakarta, 10 Agustus 2018 

 
Kelompok Kerja ULP Kantor Staf Presiden 


