


DALAM PERPRES 12

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang 
menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis

Pasal 9 tugas dan kewenangan PA : melaksanakan Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa;

Pasal 11  tugas PPK : melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;



VI. KONSOLIDASI PERLKPP 12 HAL. 107

Konsolidasi dapat dilakukan 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.

UKPBJ

Dengan mengggabungkan beberapa paket pekerjaan melalui metode
Tender/Seleksi , yang dapat menetapkan lebih dari satu pemenang . 

Konsoldasi melalui UKPBJ dapat dilakukan : 

- Setelah Pengumuman RUP 

_Pada tahap Persiapan Pemilihan



KONSOLIDASI OLEH PPK 
Langkah : 
a. PPK menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan dari PA/KPA. 
b. PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk mendapatkan

data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. 
c. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan

Barang/Jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk
menghindari Tender/Seleksi. 

d. PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang 
dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai
maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milliar
rupiah). 

e. PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan
Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat
pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di 
beberapa lokasi/daerah masingmasing. F

f. PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA. 
g. Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA, maka

ditindaklanjuti dengan perubahan RUP. Selanjutnya PPK menyampaikan hasil
Konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ untuk dilakukan pemilihan
Penyedia



KONSOLIDASI OLEH UKPBJ

KETENTUAN UMUM : 

a. UKPBJ melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang 
dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai
maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milliar
rupiah). B

b. UKPBJ melakukan koordinasi kepada PPK untuk melaksanakan strategi
pengadaan. 

c. Beberapa PPK yang paketnya dikonsolidasikan oleh UKPBJ, selanjutnya ditunjuk
1 (satu) PPK sebagai koordinator/konsolidator sesuai kesepakatan para PPK 
atau ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. 

d. Dalam melaksanakan tugas PPK koordinator/konsolidator : 

1) Melakukan konsolidasi untuk menghasilkan Dokumen Persiapan Pengadaan; 

2) PPK koordinator/konsolidator tidak bertanggung jawab terhadap Spesifikasi

Teknis/KAK dan HPS dari PPK yang dikonsolidasikan

3) PPK koordinator/konsolidator mengkonsolidasi rancangan Kontrak

4) Hasil konsolidasi dituangkan dalam Berita Acara; 

5) PPK koordinator/konsolidator membuat paket Pengadaan di SPSE. 



KONSOLIDASI SETELAH PENGUMUMAN RUP

Dilakukan setelah pengumuman RUP dengan angkah-langkah : 

a. UKPBJ secara tertulis mengusulkan kepada PA/KPA/PPK untuk melakukan
konsolidasi. 

b. Dalam hal PA/KPA menyetujui, dilakukan tahapan sebagaimana ketentuan pada
klausul 6.2.1. 

c. Dalam hal PA/KPA tidak menyetujui, maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan
sesuai dengan rencana semula.



KONSOLIDASI PADA TAHAP PERSIAPAN PEMILIHAN 
Dilakukan sebelum pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan, dengan langkah : 
a. UKPBJ menerima Dokumen Persiapan Pengadaan melalui Penyedia dari PPK; 
b. UKPBJ melakukan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan untuk mendapatkan

data/informasi paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis; 
c. UKPBJ secara tertulis mengusulkan kepada para PPK untuk melakukan

konsolidasi termasuk perubahan spesifikasi teknis/KAK, HPS, dan/atau
rancangan kontrak; 

d. Dalam hal para PPK menyetujui, dilakukan tahapan sebagaimana ketentuan
pada klausul 6.2.1; 

e. Dalam hal para PPK tidak menyetujui, maka pengadaan barang/jasa
dilaksanakan sesuai dengan rencana semula.
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