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PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL 

(FREQUENTLY ASKED QUESTION-FAQ) 
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KEBIJAKAN 

 
1) Untuk Penyedia pada pengadaan dengan kategori pengecualian apakah 

harus mendaftar sebagai Rekanan ? 
 

2) Pengadaan apa saja yang dapat dilakukan melalui Dit.Logistik? 
 

3) Pengadaan apa saja yang harus diinput ke dalam system PR oracle? 
 

4) Apakah pengadaan backdate diperkenankan? 
 

 

LPSE 

 
1) Bagaimana cara melakukan pendaftaran penyedia di LPSE? 

 

2) Apakah semua paket wajib memiliki kode SIRUP apabila ingin dilakukan 

proses pemilihan melalui sistem LPSE? 
 

3) Bagaimanakah cara mendaftarkan paket kedalam SIRUP? 
 

4) Siapakah yang melakukan penginputan paket kedalam SIRUP? 
 

5) Bagaimanakah cara penginputan SIRUP oleh PPK? 
 

6) Apakah paket yang akan dilakukan tender oleh UPT LP harus diinput 

terlebih dahulu oleh PPK? 
 

7) Bagaimanakah cara PPK melakukan penginputan paket untuk dilakukan 

tender? 
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PENYEDIA 

 
1) Bagaimana cara menjadi rekanan/penyedia terdaftar di Universitas indonesia ? 

 

2) Kemana harus menghubungi untuk Pendaftaran rekanan/AR & AV UI ? 
 

3) Apakah penyedia/Vendor yang sudah menjadi AR & AV UI secara otomatis datanya 

ada pada sistem Oracle ? 
 

4) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi rekanan AR & AV 

UI ? 
 

5) Bukti apa yang dapat ditunjukkan penyedia/vendor jika mereka telah selesai 

mendaftar menjadi rekanan/ AR & AV UI ? 
 

6) Apakah Penyedia/vendor yang belum disahkan dalam SK Rektor AR/AV Dapat 

digunakan ? 
 

7) Kapan Penyedia/vendor mendapatkan Sertifikat Authorized dari Direktorat 

Logistik? 
 

8) Dapatkah Pegawai UI menjadi Penyedia barang/jasa di lingkungan UI ? 
 

 

9) Mengapa penyedia yang sudah terdaftar di AR/AV dan terdapat di Master 

Supplier tetapi masih terkendala pada saat penginputan PO dan/atau 

proses pembayaran karena status penyedia di dalam Oracle: inactive? 
 

10) Dimanakah saya bisa mendapatkan informasi terkait daftar penyedia 

terkini (Dokumen legalitas dan status pendaftaran AV) ? 
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TRANSAKSI 

 
1) Bagaimana cara mengusulkan data penyedia agar masuk kedalam sistem 

oracle? 
 

2) Mengapa penyedia/vendor belum muncul datanya dalam sistem oracle? 
 

3) Berapa Lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setup/update 

supplier? 
 

4) Penyedia pemenang lelang apakah bisa langsung bertransaksi dengan UI 

tanpa menjadi Rekanan AR/AV terlebih dahulu ? 
 

5) Bagaimana saya mendapatkan update informasi mengenai Setup/update 

supplier yang sudah diusulkan? 
 

6) Bagaimana cara pengusulan master item ? 
 

7) Bagaimana cara mengusulkan UOM baru? 
 

8) Bagaimana cara memilih item yang sesuai pada system oracle? 
 

9) Bagaimana cara menginput dan revisi PR di sistem oracle? 
 

10) Apa saja kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan di PR oracle? 
 

11) Bagaimana merevisi PR oracle yang di reject? 
 

12) Apa itu Black period? 
 

13) Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan apabila ingin mengajukan 

pengadaan pada masa black period? 
 

14) Apa sajakah kelangkapan dokumen pengadaan? 
 

15) Apa itu PR Manual? 
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16) Bagaimana alur pengajuan pengadaan dan dokumen apa saja yang  

dipersiapkan apabila mengajukan pengadaan melalui UKK? 
 

17) Apakah dalam penginputan PR di sistem oracle harus sesuai dengan PR 

manual pada pengadaan masa black period ? 
 

18) Apakah setiap pengadaan yang diajukan ke Dit. Logistik harus 

mengirimkan dokumen softfile? 
 

19) Apa email yang digunakan untuk mengirimkan dokumen softfile terkait 

usulan pengadaan ke Direktorat Logistik? 
 

20) Apa saja dokumen yang dibutuhkan dalam pengusulan adendum 

pengadaan? 
 

KONTRAK 

 
1) Bagaimana prosedur penyusunan Kontrak? 

 

2) Bagaimana prosedur penyusunan SPK? 
 

3) Bagaimana prosedur addendum Kontrak/SPK? 
 

4) Bagaimana cara menghilangkan line PO apabila terdapat item pekerjaan 

yang tidak jadi dilaksanakan? 
 

5) Apakah Paket yang terdiri dari item Non Inventory dan Inventory bisa dibuat 

menjadi 1 PO? 
 

6) Apakah Paket yang terdiri lebih dari 1 sumber dana bisa dibuat menjadi 1 

PO? 
 

7) Kenapa saat menginput PO rekening supplier tidak muncul? 
 

8) Kenapa PO tidak bisa approved padahal nilai PO dibawah nilai PR? 
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9) Pekerjaan sudah selesai receipt dan billed, tapi kenapa PO tidak otomatis 

berubah status menjadi closed? 
 

10) Bagaimana cara mengecek project costing ketika ada warning insufficient 

fund? 
 

11) Kapan harus melakukan close PO secara manual? 
 

12) Apa yang harus dilakukan ketika muncul warning: “Error: Please validate 

if the Expenditure Organization is valid and is active for the transaction date 

and has been assigned the "Project Expenditure/Event Organization" 

classification” saat PO di-approved? 
 

 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 
1) Apa yang harus Penyedia lakukan setelah menerima kontrak 

pekerjaan/pengadaan di PAU UI? 
 

2) Apakah Penyedia boleh memulai pekerjaan atau menyiapkan barang pesanan 

sebelum mendapatkan kontrak dan sebelum mendapatkan arahan dari Tim 

Pengawas? 
 

3) Apa yang harus Penyedia lakukan sebelum memulai pekerjaan konstruksi atau 
pekerjaan M & E di lingkungan UI? 

 

4) Apabila barang pesanan sesuai Surat Pesanan tidak tersedia di 

pasaran/discontinue, apa yang harus Penyedia lakukan? 
 

5) Apa yang harus dilakukan oleh Tim Pengawas/Tim Pengendali Kontrak apabila 

pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia tidak sesuai dengan kontrak dari segi 

spesifikasi, rencana, dan jadwal pekerjaan/jadwal pengiriman? 
 

6) Apa saja bentuk pengawasan dan pengendalian kontrak yang dilakukan oleh 

Direktur Logistik/Pejabat Penanda-tangan Kontrak? 
 

7) Apa saja yang akan diperiksa oleh Tim Pengawas/Pengendali Kontrak? 
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8) Sanksi-sanksi apa saja yang dapat diberikan kepada Penyedia apabila terjadi 

ketidaksesuaian/ wanprestasi? 
 

9) Bilamana Penyedia harus mendapatkan Surat Peringatan? 
 

10) Bilamana Penyedia harus mendapatkan Surat Pemberian Kesempatan? 
 

11) Bilamana Penyedia harus mendapatkan Surat Pemutusan Kontrak? 
 

12) Bilamana Penyedia mengundurkan diri pada saat pelaksanaan kontrak? 
 

13) Bilamana pekerjaan dinyatakan selesai sesuai kontrak? 
 

14) Bagaimana alur proses agar saya dapat melakukan penagihan setelah 

menyelesaikan pekerjaan? 
 

15) Persyaratan dokumen apa saja yang diperlukan agar Penyedia dapat memperoleh 

LPHP, BAST, dan BAP dari Direktorat Logistik? 
 

ADMINISTRASI  PENAGIHAN 

 
1) Kapan Receipt dilakukan? 

 

2) Apakah receipt dapat dilakukan lebih dari 1 kali? 
 

3) Apabila salah melakukan receipt, apa yang harus dilakukan? 
 

4) Apakah receipt boleh dilakukan pada saat penyedia mengirimkan invoice, 

bukan pada saat barang diterima, sehingga tanggal receipt tidak real time 

(sesuai barang diterima)? 
 

5) Bagaimana proses receipt akhir tahun? 
 

6) Apakah boleh dilakukan proses pembayaran untuk beberapa invoice dan 

digabungkan menjadi 1 BAP? 
 

7) Untuk pembayaran termin apakah BAST diterbitkan? 
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8) Bagaimana cara mengecek outstanding receipt? 
 

9) Apakah pengadaan untuk akreditasi atau membership pada asosiasi 

dengan penyedia luar negeri diproses melalui Direktorat Logistik? 
 

10) Bagaimana proses untuk melakukan penagihan apabila pekerjaan sudah 

selesai dan dokumen apa saja yang disyaratkan? 
 

11) Untuk pengadaan rutin yang dilakukan tiap bulan apakah penyedia dapat 

menagih per bulan atau lebih dari 1 bulan? 
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KEBIJAKAN 

 
1. Pertanyaan: 

Untuk Penyedia pada pengadaan dengan kategori pengecualian apakah harus 

mendaftar sebagai Rekanan ? 

Jawab : Tidak 

 
2. Pertanyaan: 

Pengadaan apa saja yang dapat dilakukan melalui dit logistik? 

Jawab: 

o Sesuai Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan 
Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barang dan Jasa. 

o Sesuai Juknis Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
o Untuk Peraturan Rektor sumber Dana Masyarakat  :  Pengadaan  yang 

wajib ke Direktorat Logistik untuk nilai diatas 25 juta, apabila nilai 

dibawah 25 juta (asset/inventory) wajib disampaikan juga ke Direktorat 

Logistik. 

o Untuk Peraturan Presiden : Semua usulan Pengadaan di  sampaikan  ke 
PPK Dana Pemerintah ( dijabat oleh Direktur Logistik). 

 
3. Pertanyaan: 

Pengadaan apa saja yang harus diinput ke dalam sistem PR oracle? 

Jawab: 

Sesuai dengan paket pengadaan yang tercantum dalam Juknis Peraturan 

Rektor Pengadaan Barang dan Jasa dan Edaran dari Wakil Rektor Bidang 

Keuangan dan Logistik. 

 
4. Pertanyaan: 

Apakah pengadaan backdate diperkenankan? 

Jawab: 

Tidak dipekenankan, sesuai Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan 

Logistik Nota Dinas Edaran Nomor 007/UN2.R2/LOG.01.01/2021 tanggal 6 

Januari 2021. 
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LPSE 

 
1. Pertanyaan : 

Bagaimana cara melakukan pendaftaran penyedia di LPSE: 

Jawab : 

Penyedia dapat langsung mendaftar pada web lpse.ui.ac.id dengan klik tombol 

pendaftaran penyedia. 

 
2. Pertanyaan : 

Apakah semua paket wajib memiliki kode SIRUP apabila ingin dilakukan 

proses pemilihan melalui sistem LPSE? 

Jawab : 

Ya, semua paket pengadaan yang akan diproses melalui sistem LPSE wajib 

memiliki kode SIRUP. 

 
3. Pertanyaan : 

Bagaimanakah cara mendaftarkan paket kedalam SIRUP? 

Jawab : 

Ajukan permohonan kepada Direktorat Logistik yang berisikan detail dari 

paket pengadaan yang akan diproses. 

 
4. Pertanyaan : 

Siapakah yang melakukan penginputan paket kedalam SIRUP? 

Jawab : 

User PPK yang melakukan penginputan paket kedalam SIRUP 

 

 
5. Pertanyaan : 

Bagaimanakah cara penginputan SIRUP oleh PPK? 

Jawab : 

Silahkan menghubungi Tim LPSE UI di ext 100077 akan dilakukan 

pemanduan dan dikirimkan manual book untuk proses penginputan. 
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6. Pertanyaan   : 

Apakah paket yang akan dilakukan tender oleh UPT LP harus diinput terlebih 

dahulu oleh PPK? 

Jawab : 

Ya, semua paket yang akan dilakukan proses pemilihan melalui UPT LP baik 

tender maupun penunjukan langsung harus dilakukan penginputan terlebih 

dahulu oleh PPK 

 
7. Pertanyaan : 

Bagaimanakah cara PPK melakukan penginputan paket untuk dilakukan 

tender ? 

Jawab : 

Silakan menghubungi Tim LPSE UI di ext 100077 akan dilakukan pemanduan 

dan dikirimkan manual book untuk proses penginputan. 

 
 

PENYEDIA 

 
1) Pertanyaan: 

Bagaimana cara menjadi rekanan/penyedia terdaftar di Universitas Indonesia 

? 

Jawab: 

1. Penyedia membuat akun pada vendor management system logistik UI 

(https://www.vms.ui.ac.id) 

2. Penyedia melengkapi/memenuhi persyaratan dan ketentuan yang 

diminta pada vendor management system UI 

3. Penyedia dengan status kelengkapan dokumen pada sistem dinyatakan 

"telah lengkap" akan direviu kesesuaian datanya oleh Verifikator 

Direktorat Logistik. 

4. Verifikator akan memberikan informasi kepada Penyedia terkait hasil 

reviu online kesesuaian data & dokumen melalui email yang terdaftar 

pada sistem. 

5. Verifikator mengirimkan undangan Verifikasi keaslian dokumen kepada 

Penyedia dengan hasil reviu dokumen telah lengkap dan sesuai. 
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6. Penyedia membawa & menunjukkan seluruh dokumen asli yang 

disyaratkan kepada verifikator pada saat verifikasi keaslian dokumen 

sesuai jadwal yang disepakati. 

7. Proses Verifikasi keaslian dokumen dilakukan di ruang Pelayanan 

Penyedia Direktorat Logistik. 

8. Penyedia yang telah dinyatakan Lulus verifikasi keaslian dokumen oleh 

verifikator akan diusulkan menjadi Authorized Vendor pada SK Rektor. 

9. Direktorat Logistik Memberikan sertifikat kepada Penyedia yang telah 

disahkan menjadi Authorized Vendor. 

 
2) Pertanyaan : 

Kemana harus menghubungi untuk Pendaftaran rekanan/AR & AV UI ? 

Jawab: 

Pengelola Penyedia 021-7867222 ext.100075 (Hari Kerja & Jam Kerja) 

 
3) Pertanyaan : 

Apakah penyedia/Vendor yang sudah menjadi AR & AV UI secara otomatis 

datanya ada pada sistem Oracle ? 

Jawab  : 

Tidak, data tersebut harus diusulkan kepada Direktorat Logistik melalui 

email: po.modul.ui@gmail.com dengan menggunakan Lembar 

SETUP/UPDATE supplier yang ditandatangani bagian pengadaan/pejabat 

pengadaan. 

 
4) Pertanyaan : 

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi rekanan AR 

& AV UI ? 

Jawab: 

Waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi rekanan bergantung dari 

lama waktu yang dibutuhkan penyedia/vendor untuk memenuhi kelengkapan 

pendaftaran dan jumlah antrian penyedia/vendor yang akan di verifikasi pada 

sistem VMS UI. 

mailto:po.modul.ui@gmail.com
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5) Pertanyaan : 

Bukti apa yang dapat ditunjukkan penyedia/vendor jika mereka telah selesai 

mendaftar menjadi rekanan/ AR & AV UI ? 

Jawab: 

Lembar verifikasi keaslian dokumen yang sudah ditandatangani verifikator 

dan telah dinyatakan lengkap. 

 
 

6) Pertanyaan : 

Apakah Penyedia/vendor yang belum disahkan dalam SK Rektor AR/AV 

Dapat digunakan ? 

Jawab  : 

Dapat, selama Penyedia/vendor tersebut sudah memiliki lembar verifikasi 

LENGKAP yang ditandatangani oleh Verifikator Pengelola Penyedia Direktorat 

Logistik. 

 
7) Pertanyaan : 

Kapan Penyedia/vendor mendapatkan Sertifikat Authorized dari Direktorat 

Logistik? 

 
Jawab : 

Setelah SK AR/AV disahkan oleh Rektor, sertifikat akan dikirimkan dalam 

bentuk softcopy melalui email yang didaftarkan dalam VMS UI. 

 
8) Pertanyaan : 

Dapatkah Pegawai UI menjadi Penyedia barang/jasa di lingkungan UI ? 

Jawab : Tidak Dapat. 

 
9) Pertanyaan: 

Mengapa penyedia yang sudah terdaftar di AR/AV dan terdapat di Master 

Supplier tetapi masih terkendala pada saat penginputan PO dan/atau proses 

pembayaran karena status penyedia di dalam Oracle: inactive? 

Jawab : 

Penyedia belum memperbaharui data legalitas perusahaan yang disimpan 

pada VMS UI . 
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10) Pertanyaan: 

Dimanakah saya bisa mendapatkan informasi terkait daftar penyedia terkini 

(Dokumen legalitas dan status pendaftaran AV) ? 

Jawab : 

Dapat dilihat pada vms.ui.ac.id yang dapat diakses melalui Pejabat Pengadaan 

di PAU dan Fakultas. 

 
 

TRANSAKSI 

 
1) Pertanyaan : 

Bagaimana cara mengusulkan data penyedia agar masuk kedalam sistem 

oracle? 

Jawab  : 

1. Fakultas/Unit Kerja mengidentifikasi nilai dan jenis pengadaan yang 

dilakukan apakah mewajibkan menggunakan/merujuk AR/AV atau 

tidak. 

2. Fakultas/Unit Kerja mengajukan Setup Supplier dengan mengirimkan 

email ke po.modul.ui@gmail.com. 

3. Kelengkapan Pengajuan meliputi : 

a. File excel setup supplier yang sudah diisi data Penyedia yang akan 

diusulkan. 

b. File PDF Hasil scan lembar setup supplier  yang  sudah 

ditandatangani oleh Pejabat pengadaan untuk Fakultas  dan 

Pimpinan Unit kerja untuk PAU ( minimal setingkat kepala seksi). 

c. Bukti transaksi Pengadaan yang dilakukan ( dokumen penawaran, 

surat pesanan, dsb) yang memuat nama  pengadaan, nama barang 

dan Nilai pengadaan yang akan dilakukan. 

4. Jika nilai & jenis pengadaan diwajibkan menggunakan AR/AV maka 

hanya Data Perusahaan yang tercantum pada AR/AV yang dapat 

diajukan Setup Master Suppliernya. 

5. Jika nilai & jenis pengadaan tidak diwajibkan menggunakan AR/AV 

dan penyedia yang diajukan belum terdaftar sebagai AR/AV, maka 

mailto:po.modul.ui@gmail.com
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setup supplier yang diajukan Fakultas/Unit Kerja akan dibukakan 

akses/diaktifkan untuk bertransaksi dengan UI selama 3 bulan. 

6. Penyedia yang sudah menyelesaikan pendaftaran AR/AV nya dapat 

dibukakan secara permanen akses oraclenya untuk bertransaksi. 

7. Pengajuan Setup Supplier sampai dengan pukul 10 pagi (pada hari 

kerja) akan diusulkan (Dit.Logistik) dan diinput (DSTI) pada hari yang 

sama, sedangkan pengajuan setelah pukul 10 pagi akan  diproses 

paling lama pada hari kerja berikutnya. 

8. Direktorat Logistik mereviu usulan setup supplier, memberikan 

otorisasi dan mengajukan usulan tersebut kepada Tim support-erp 

DSTI. 

9. Tim Support-erp DSTI melakukan Input Master Supplier yang diajukan 

Dit.Logistik ke Sistem Oracle. 

10. Pengajuan Setup Supplier untuk transaksi non Pengadaan tidak di 

otorisasi oleh Direktorat Logistik, usulan tersebut ditandatangani oleh 

Pejabat pengadaan & diotorisasi Manager Umum (Fakultas) serta Kasie 

& Kasubdit (PAU) pada kolom mengajukan dan kolom mengetahui. 

 
2) Pertanyaan : 

Mengapa Penyedia/vendor belum muncul datanya dalam sistem oracle? 

Jawab : 

1. Setup supplier belum pernah diajukan/belum selesai diproses 

2. Penyedia belum terdaftar sebagai AR & AV UI sehingga usulan setup 

master supplier belum dapat dilakukan 

 
3) Pertanyaan : 

Berapa Lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setup/update 

supplier? 

Jawab : 

Pengajuan Setup Supplier sampai dengan pukul 10 pagi (pada hari kerja) 

akan diusulkan (Dit.Logistik) dan diinput (DSTI) pada hari yang sama, 

sedangkan pengajuan setelah pukul 10 pagi akan diproses paling lama pada 

hari kerja berikutnya. 
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4) Pertanyaan : 

Penyedia pemenang lelang apakah bisa langsung bertransaksi dengan UI 

tanpa menjadi Rekanan AR/AV terlebih dahulu ? 

Jawab : 

Bisa, apabila transaksi yang berlangsung merupakan transaksi yang 

pertamakali dilakukan dengan UI dan akan dibukakan akun untuk 3 bulan, 

apabila sebelumnya sudah pernah bertransaksi dengan UI maka Penyedia 

harus mendaftar AR/AV terlebih dahulu. 

 
 

5) Pertanyaan : 

Bagaimana saya mendapatkan update informasi mengenai Setup/update 

supplier yang sudah diusulkan? 

Jawab : 

1. Direktorat logistik hanya memberikan Informasi sudah diajukan ke 

DSTI/Belum 

2. Unit Kerja/Fakultas dapat melihat update tersebut pada sistem oracle 

masing-masing yang umumnya terdapat dibagian keuangan. 

 
6) Pertanyaan: 

Bagaimana cara pengusulan master item ? 

Jawab : 

Bila unit ingin mengajukan item baru karena item tidak ada di oracle, bisa 

mengajukan dengan mengisi file berikut. Alur pengajuannya: 

1. Meminta Form ke PIC master item, isi, print dan ttd oleh unit/pengusul 

2. Scan, kirim ke po.modul.ui@gmail.com 

3. Berkas direview oleh Dit Logistik 

4. Berkas diinput oleh tim support ERP 

Panduan pengisian item tertera di file. 

Tambahannya: 

- Jika item hanya 1, maka isi di sheet "Form Item Satuan", di-print, 

ttd scan dan kirim ke po.modul.ui@gmail.com 

- Jika item lebih dari 1, maka sheet "Form Item Satuan" baris 

Deskripsi, UOM dan Harga satuan diisi dengan 'Terlampir'. Simpan 

file, print, ttd lalu scan dan simpan dalam bentuk pdf 

mailto:po.modul.ui@gmail.com
mailto:po.modul.ui@gmail.com
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- Lalu ketikkan setiap item di sheet "Lampiran jika item >1". Simpan 

file dalam bentuk excel. 

- Kirim file pdf scan yg ber ttd dan file excel lampiran ke 

po.modul.ui@gmail.com 
 

7) Pertanyaan: Bagaimana cara mengusulkan UOM baru? 

Jawab : 

- Meminta Form master item ke PIC 

- Mengisi form dengan lengkap, print serta ttd pengusul dan dikirimkan ke 

email po.modul.ui@gmail.com 
 

8) Pertanyaan: 

Bagaimana cara memilih item yang sesuai pada system oracle? 

Jawab : 

Sesuai dengan Daftar Master Item Inventory maupun Non Inventory yang 

dapat diunduh langsung dari Modul PO dengan submit reqest “UIPO Master 

Item Inventory” atau “UI PO Master Item Non Inventory”, kemudianpilih item 

yang active saja, kemudian find. Pada hasil report  di  klik  kemudian akan 

muncul otomatis Master Item yang otomatis dalam Microsoft Excel. 

 
9) Pertanyaan: 

Bagaimana cara menginput dan revisi PR di sistem oracle? 

Jawab : 

Sesuai dengan Manual Book Cara Penginputan PR (terlampir). 

 
10) Pertanyaan: 

Apa saja kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan di PR oracle? 

Jawab : 

Surat usulan bertandatangan pimpinan unit kerja, RAB,KAK/Spek Teknis, 

Form Tanda terima Kelengkapan Dokumen (Ceklist) Dari Direktorat Logistik. 

 
11) Pertanyaan: Bagaimana merevisi PR oracle yang di reject? 

Jawab : 

mailto:po.modul.ui@gmail.com
mailto:po.modul.ui@gmail.com
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Requestor melakukan perubahan dengan melakukan klik pada menu 

CHANGE kemudian dilakukan ubah pada file yang akan diubah kemudian 

SUBMIT ulang. 

 
12) Pertanyaan: Apa itu Black period? 

Jawab : Masa dimana sistem oracle belum dapat digunakan. 

 
13) Pertanyaan: 

Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan apabila ingin mengajukan 

pengadaan pada masa black period? 

Jawab : 

PR manual, Surat usulan bertandatangan pimpinan unit kerja, 

RAB,KAK/Spek Teknis, Sumber informasi harga, LOA (apabila penunjukan 

langsung dengan agen tunggal), denah/lokasi/gambar, contoh atau sampel 

 
14) Pertanyaan: 

Apa sajakah kelengkapan dokumen pengadaan? 

Jawab : 

Surat usulan bertandatangan pimpinan unit kerja, RAB,KAK/Spek Teknis, 

Sumber informasi harga, LOA (apabila penunjukan langsung dengan agen 

tunggal), denah/lokasi/gambar, contoh atau sampel. 

 
15) Pertanyaan: 

Apa itu PR Manual? 

Jawab : 

Purchase Requisition yang dibuat secara manual dengan menggunakan form 

PR manual yang sudah di distribusikan ke unit, dan ini hanya berlaku untuk 

masa Black Period (karena sistem off). Semua usulan wajib melampirkan PR 

yang menggunakan Template Manual dengan tanda tangan basah para pihak 

yang tercantum dala template. 

 
16) Pertanyaan: 

Bagaimana alur pengajuan pengadaan dan dokumen apa saja yang 

dipersiapkan apabila mengajukan pengadaan melalui UKK? 

Jawab : 
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Surat pengantar, RAB, Surat permintaan penawaran harga, surat penawaran 

harga, tarif resmi lembaga yang di tandatangani pimpinan lembaga, berita 

acara negosiasi. 

 
 
 

17) Pertanyaan: 

Apakah dalam penginputan PR di  sistem  oracle harus  sesuai dengan PR 

manual pada pengadaan masa black period ? 

Jawab : 

Ya, harus sesuai 

 
18) Pertanyaan: 

Apakah setiap pengadaan yang diajukan ke Dit. Logistik harus mengirimkan 

dokumen softfile? 

Jawab : Ya 

 
19) Pertanyaan: 

Apa email yang digunakan untuk mengirimkan dokumen softfile terkaitusulan 

pengadaan ke Direktorat Logistik? 

Jawab : 

Perencanaan.logui@ui.ac.id 
 

20) Pertanyaan: 

Apa saja dokumen yang dibutuhkan dalam pengusulan adendum pengadaan? 

Jawab : 

Surat usulan bertandatangan pimpinan unit kerja, RAB,KAK/Spek Teknis, 

Sumber informasi harga dari penyedia, Berita Acara Adendum 

mailto:Perencanaan.logui@ui.ac.id
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KONTRAK 

 
1. Pertanyaan: 

Bagaimana prosedur penyusunan Kontrak? 

Jawab : 

a. Rancangan Kontrak (RK) terlebih dahulu disusun berdasarkan HPS dan 

Spek Teknis sebelum pemilihan dilakukan oleh Pokja UPT LP 

b. Setelah Pokja menetapkan pemenang, PPK melakukan reviu atas 

dokumen hasil pemilihan. 

c. Jika dokumen sudah sesuai, PPK menerbitkan SPPBJ sebagai dasar 

Penyedia dalam mengurus penerbitan Jaminan Pelaksanaan dalam 

bentuk Bank Garansi ke Bank 

d. Setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan, reviu kesesuaian jaminan 

pelaksanaan dengan SPPBJ. 

e. PPK menerbitkan Kontrak sesuai dengan Rancangan Kontrak yang telah 

diunggah Pokja saat proses pemilihan, dan hasil negosiasi Penyedia 

dengan Pokja, serta Spek Teknis. 

f. PPK dan Penyedia menandatangani Kontrak. 

g. Tim PO melakukan create PO berdasarkan PR. 

 
2. Pertanyaan: 

Bagaimana prosedur penyusunan SPK? 

Jawab : 

a. Setelah PJP menetapkan pemenang, PPK melakukan reviu atas dokumen 

hasil pemilihan. 

b. Jika dokumen sudah sesuai, maka Tim PO melakukan create PO 

berdasarkan PR. 

c. PPK menerbitkan SPK yang merupakan output PO berdasarkan hasil 

negosiasi Penyedia dengan Pokja dan Spek Teknis. 

d. PPK dan Penyedia menandatangani SPK. 

 
3. Pertanyaan: 

Bagaimana prosedur addendum Kontrak/SPK? 

Jawab : 

a. PPK menerbitkan addendum berdasarkan: Berita Acara Adendum 
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b. Pengawas Pekerjaan menerbitkan Berita Acara Adendum berdasarkan 

hasil koordinasi antara Pengawas Pekerjaan dan Unit Kerja Pengusul 

yang menjelaskan diperlukan perubahan atas klausul/ketentuan yang 

telah disepakati dalam Kontrak/SPK. Perubahan tersebut tidak terbatas 

pada: perubahan rekening, perubahan spek, perubahan waktu 

pelaksanaan. 

c. Surat Permohonan Perubahan dari Pimpinan Unit Kerja 

d. Surat Permohonan Perubahan dari Penyedia (terbatas pada: permintaan 

perubahan rekening, perubahan akte pendirian, perubahan penanda 

tangan). 

e. Apabila usulan perubahan dari Penyedia terkait usulan item baru 

karena item yang telah disepakati diskontinyu, maka atas perubahan 

tersebut diperlukan persetujuan Pimpinan Unit Kerja. 

f. Unit Kerja mengajukan PR addendum jika perubahan terkait: 

perubahan spek, penambahan kuantitas/volume item barang. 

g. Penerbitan dan pencatatan PO Kontrak/SPK addendum: 

- PPK menerbitkan addendum Kontrak kemudian create PO berdasarkan 
PR addendum. 

- PPK melakukan create PO berdasarkan PR addendum lalu menerbitkan 
SPK addendum. 

h. Saat meng-update PO addendum pastikan mengisi informasi addendum 

di DFF. 

i. PPK dan Penyedia menandatangani Adendum Kontrak/SPK. 

 
4. Pertanyaan: 

Bagaimana cara menghilangkan line PO apabila terdapat item pekerjaan yang 

tidak jadi dilaksanakan? 

Jawab : 

Lakukan cancel line PO. Cancel line di PO ini akan mengembalikan line 

tersebut ke PR. 

 
5. Pertanyaan: 

Apakah Paket yang terdiri dari item Non Inventory dan Inventory bisa dibuat 

menjadi 1 PO? 

Jawab : 
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Item-item Non Inventory dan Inventory tidak bisa digabung dalam 1 PO. 

 
6. Pertanyaan: 

Apakah Paket yang terdiri lebih dari 1 sumber dana bisa dibuat menjadi 1 PO? 

Jawab : 

1 PO, 1 sumber dana. 

 
7. Pertanyaan: 

Kenapa saat menginput PO rekening supplier tidak muncul? 

Jawab : 

a. Cek kembali form supplier yang diajukan apakah sudah ada rekening 

atau belum. Jika belum segera lakukan update. 

b. Cek ke Tim VMS Direktorat Logistik apakah pengajuan setup/update 

sudah diajukan ke Tim ERP. 

c. Jika sudah terdapat informasi rekening pada form supplier yang 

diajukan tapi tidak muncul dan Tim VMS sudah mengajukan ke Tim ERP, 

maka hubungi Tim ERP DSTI. 

 
8. Pertanyaan: 

Kenapa PO tidak bisa approved padahal nilai PO dibawah nilai PR? 

Jawab : 

a. Cek kembali notifikasi warning yang muncul. 

b. Cek project costing atas masing-masing line PO tersebut, apakah dana 

mencukupi. 

c. Jika dana tidak mencukupi/insufficient fund, segera hubungi Ditperan 

untuk mutasi/realokasi anggaran.. 

 
9. Pertanyaan: 

Pekerjaan sudah selesai receipt dan billed, tapi kenapa PO tidak otomatis 

berubah status menjadi closed? 

Jawab : 

PO akan otomatis berubah status menjadi closed apabila nilai PO 100% sudah 

received dan billed. Jika yang di-match masih ada sisa meskipun 0,…  , maka 

PO akan tetap pada status Open. 



10.  Pertanyaan: 
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Bagaimana cara mengecek project costing ketika ada warning insufficient 

fund? 

Jawab : 

Tarik report Laporan Realisasi Angggaran, masukkan kode Project Costing 

yang ingin dicek. Perhatikan antara nilai anggaran, komitmen, dan aktual. 

 
11. Pertanyaan: 

Kapan harus melakukan close PO secara manual? 

Jawab : 

Ketika pekerjaan sudah dipastikan selesai, receipt atas pekerjaan yang telah 

diserahterimakan sudah dilakukan, dan atas receipt tersebut sudah 

dilakukan match to AP dan status sudah Paid. 

 
12. Pertanyaan: 

Apa yang harus dilakukan ketika muncul warning: “Error: Please validate if 

the Expenditure Organization is valid and is active for the transaction date and 

has been assigned the "Project Expenditure/Event Organization" classification” 

saat PO di-approved? 

Jawab : 

Kembalikan ke user, tunggu beberapa menit, kemudian ajukan kembali. 

 

 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 
1. Pertanyaan: 

Apa yang harus Penyedia lakukan setelah menerima kontrak 

pekerjaan/pengadaan di PAU UI? 

Jawab: 

Penyedia harus menghubungi Tim Pengawas/Tim Pengendali Kontrak di 

Direktorat Logistik UI untuk mendapatkan arahan. Tim Pengawas/Tim 

Pengendali kontrak selanjutnya akan memberikan arahan dan akan 

melaksanakan rapat kick off meeting (bila diperlukan). 



2. Pertanyaan: 
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Apakah Penyedia boleh memulai pekerjaan atau menyiapkan barang pesanan 

sebelum mendapatkan kontrak dan sebelum mendapatkan arahan dari Tim 

Pengawas? 

Jawab: 

Penyedia tidak boleh memulai pekerjaan atau menyiapkan barang pesanan 

sebelum mendapatkan kontrak serta sebelum mendapatkan arahan dari 

Pengawas. 

 
3. Pertanyaan: 

Apa yang harus Penyedia lakukan sebelum memulai pekerjaan konstruksi 

atau pekerjaan M & E di lingkungan UI? 

Jawab: 

Penyedia diharuskan untuk mengurus Izin Kerja ke Direktorat Operasi dan 

Pemeliharaan Fasilitas di Gedung Pusat Administrasi UI Lantai 3, serta Izin 

K3L ke UPT K3L UI di Gedung ILRC Lantai 2. 

 
4. Pertanyaan: 

Apabila barang pesanan sesuai Surat Pesanan tidak tersedia di 

pasaran/discontinue, apa yang harus Penyedia lakukan? 

Jawab: 

Penyedia menyampaikan surat pemberitahuan ke Direktur Logistik dengan 

melampirkan surat keterangan discontinue dari pemegang merek atau 

distributor resmi yang ditunjuk oleh pemegang merek. Selanjutnya Direktur 

Logistik akan melakukan pemeriksaan dan konfirmasi untuk memutuskan 

kelanjutan pekerjaan. 

 
5. Pertanyaan: 

Apa yang harus dilakukan oleh Tim Pengawas/Tim Pengendali Kontrak 

apabila pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia tidak sesuai dengan kontrak 

dari segi spesifikasi, rencana, dan jadwal pekerjaan/jadwal pengiriman? 

Jawab: 

Tim Pengawas/Tim Pengendali Kontrak harus melaporkan ketidaksesuaian 

yang terjadi kepada Direktur Logistik/Penanda-tangan Kontrak. Selanjutnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktur Logistik/Pejabat Penanda- 
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tangan Kontrak akan memberikan Surat Teguran, Surat Peringatan, dan 

Sanksi Denda. 

 
6. Pertanyaan: 

Apa saja bentuk pengawasan dan pengendalian kontrak yang dilakukan oleh 

Direktur Logistik/Pejabat Penanda-tangan Kontrak? 

Jawab: 

Direktur Logistik/Pejabat Penanda-tangan Kontrak akan menugaskan Tim 

Pengawas/Pengendali Kontrak untuk mengawasi dan memeriksa proses serta 

hasil pekerjaan Penyedia. Selain itu, Tim Pengawas/Pengendali Kontrak juga 

akan menghitung capaian pekerjaan berdasarkan waktu/masa pelaksanaan 

pekerjaan sesuai kontrak. Dalam melaksanakan pengawasan dan 

pemeriksaan, tim dapat dibantu oleh Direktorat Operasi dan Pemeliharaan 

Fasilitas, Unit Kerja/User, dan Konsultan Pengawas jika diperlukan. 

 
7. Pertanyaan: 

Apa saja yang akan diperiksa oleh Tim Pengawas/Pengendali Kontrak? 

Jawab: 

Tim Pengawas/Pengendali Kontrak akan memeriksa kesesuaian merek, tipe, 

spesifikasi, jumlah, volume, mutu, dan kualitas yang sesuai dengan kontrak. 

Apabila terdapat kekurangan, ketidaksesuaian, dan kerusakan, maka Tim 

Pengawas/Pengendali kontrak akan meminta Penyedia untuk memperbaiki 

dan jika diperlukan akan merekomendasikan kepada Direktur Logistik/ 

Pejabat Penanda-tangan Kontrak untuk mengeluarkan Surat Peringatan. 

 
8. Pertanyaan: 

Sanksi-sanksi apa saja yang dapat diberikan kepada Penyedia apabila terjadi 

ketidaksesuaian/ wanprestasi? 

Jawab: 

Penyedia dapat diberikan sanksi Teguran, Peringatan, Pemberian 

Kesempatan, Pemutusan Kontrak, dan Denda sesuai ketentuan dalam 

kontrak. Penyedia juga akan dicantumkan ke dalam Daftar Hitam apabila 

telah mendapatkan sanksi Pemutusan Kontrak. 



26 

 

 

 

9. Pertanyaan: 

Bilamana Penyedia harus mendapatkan Surat Peringatan? 

Jawab: 

Surat Peringatan akan diberikan kepada Penyedia apabila Penyedia tidak 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang 

dituangkan dalam kontrak. Surat Peringatan diberikan dalam masa 

pelaksanaan. Apabila Penyedia telah mendapatkan Surat Peringatan Kedua 

(SP2), maka Penyedia tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan 

berikutnya di UI selama 2 (dua) tahun. 

 
10. Pertanyaan: 

Bilamana Penyedia harus mendapatkan Surat Pemberian Kesempatan? 

Jawab: 

Surat Pemberian Kesempatan akan diberikan kepada Penyedia apabila 

Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

dituangkan dalam kontrak, akan tetapi menurut penilaian Direktur 

Logistik/Pejabat Penanda-tangan Kontrak, Penyedia masih dapat 

melanjutkan sisa pekerjaan. Selama masa pemberian kesempatan, Penyedia 

akan dikenakan denda 1/1000 per hari dari nilai sisa pekerjaan yang belum 

diselesaikan/dikirimkan. 

 
11. Pertanyaan: 

Bilamana Penyedia harus mendapatkan Surat Pemutusan Kontrak? 

Jawab: 

Surat Pemutusan Kontrak akan diberikan kepada Penyedia apabila Penyedia 

tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dituangkan dalam 

kontrak, dan menurut penilaian Direktur Logistik/Pejabat-Penanda-tangan 

Kontrak sisa pekerjaan yang belum terselesaikan masih di atas 10% atau 

Penyedia tidak menunjukkan kemampuannya untuk melanjutkan sisa 

pekerjaan. Surat Pemutusan Kontrak juga dapat diberikan apabila Penyedia 

tidak menindaklanjuti Surat Peringatan yang sebelumnya diberikan oleh 

Direktur Logistik/Pejabat Penanda-tangan Kontrak. 



12.  Pertanyaan: 
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Bilamana Penyedia mengundurkan diri pada saat pelaksanaan kontrak? 

Jawab: 

Apabila Penyedia mengundurkan diri pada saat pelaksanaan kontrak, maka 

Direktur Logistik/Pejabat Penanda-tangan Kontrak akan mengeluarkan Surat 

Pemutusan Kontrak dan Penyedia tersebut akan dicantumkan dalam Daftar 

Hitam serta tidak dapat mengikuti proses pengadaan di UI selama 2 (dua) 

tahun. 

 
13. Pertanyaan: 

Bilamana pekerjaan dinyatakan selesai sesuai kontrak? 

Jawab: 

Pekerjaan dapat dinyatakan selesai sesuai kontrak apabila: 

• Sebelum atau sampai hari terakhir masa pelaksanaan kontrak, 

Penyedia sudah menyelesaikan pengiriman barang, menyelesaikan 

pekerjaan konstruksi, atau sudah menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai 

dengan kontrak yang disepakati. 

• Keseluruhan penyelesaian tersebut harus dibuktikan dengan uji coba, 

uji fungsi, dan serah terima dari Penyedia ke Direktur Logistik/Pejabat 

Penanda-tangan Kontrak. 

 
14. Pertanyaan: 

Bagaimana alur proses agar saya dapat melakukan penagihan setelah 

menyelesaikan pekerjaan? 

Jawab: 

Penyedia tidak boleh langsung membuat tagihan. Penyedia dapat melanjutkan 

proses tagihan setelah menerima LPHP, BAST, dan BAP dari Direktorat 

Logistik. 



15.  Pertanyaan: 

28 

 

 

Persyaratan dokumen apa saja yang diperlukan agar Penyedia dapat 

memperoleh LPHP, BAST, dan BAP dari Direktorat Logistik? 

Jawab: 

Penyedia harus menyampaikan dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan 

pengadaan sudah selesai dilaksanakan kepada Tim Pengawas/Pengendali 

Kontrak. Adapun dokumen yang dimaksud adalah: 

• Untuk pekerjaan pengadaan barang dengan Surat Pesanan, Penyedia 

menyerahkan Surat Jalan yang sudah ditandatangani oleh penerima 

dan dokumen lain yang disyaratkan dalam kontrak. 

• Untuk pekerjaan pengadaan konstruksi, Penyedia menyerahkan 

Laporan Pekerjaan yang sudah ditandatangani, as built drawing, dan 

dokumen lain yang disyaratkan dalam kontrak. 

• Untuk pekerjaan jasa, Penyedia menyerahkan Laporan Pekerjaan yang 

sudah ditanda-tangani dan dokumen lain yang disyaratkan dalam 

kontrak. 

• Untuk pengadaan lisensi perangkat lunak, langganan database, dan 

sejenisnya, Penyedia harus menyerahkan bukti aktivasi. 

• Khusus untuk pengadaan yang bersifat langganan akses seperti online 

database, langganan jurnal, dan sejenisnya, BAST akan diberikan di 

akhir masa langganan. Tetapi Penyedia dapat memperoleh LPHP dan 

BAP serta melakukan proses penagihan setelah akses langganan 

tersebut aktif. 

 
ADMINISTRASI PENAGIHAN 

 
1. Pertanyaan: Kapan Receipt dilakukan? 

Jawab : 

Receipt dilakukan ketika barang atau jasa telah diserahterimakan dari 

penyedia ke UI. 

 
2. Pertanyaan: Apakah receipt dapat dilakukan lebih dari 1 kali? 

Jawab : 

Receipt dapat dilakukan lebih 1 kali, seperti untuk pembayaran termin atau 

untuk pengadaan rutin yang pembayaran dilakukan per bulan. 
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Contoh: 

➢ Pengadaan Jasa Sertifikasi ISO dengan term of payment (TOP) dalam 2 

termin, yaitu: 

o Termin 1: 40% : draft dokumen ISO telah diserahterimakan 
o Termin 2: 40% : dokumen ISO final sudah ditandatangan 
o Termin 3: 20% : sertifikat ISO telah diserahterimakan 

 
Maka receipt yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

No Bulan Volume 

PO 

Sisa Volume 

belum di receipt 

Volume 

Receipt 

1 Termin 

1 

1 1 0.4 

2 Termin 

2 

1 0.6 0.4 

3 Maret 1 0.2 0.2 

 
➢ Pengadaan pemeliharaan AC dengan masa Kontrak 12 bulan (Januari – 

Desember), maka: 

No Bulan Volume 

PO 

Sisa Volume 

belum di receipt 

Volume 

Receipt 

1 Januari 12 12 1 

2 Februari 12 11 1 

3 Maret 12 10 1 

 dst    

 
3. Pertanyaan: Apabila salah melakukan receipt, apa yang harus dilakukan? 

Jawab: 

Apabila salah receipt, maka dapat dilakukan hal sebagai berikut: 

➢ Correct receipt: dilakukan apabila terjadi kesalahan jumlah volume yang di 

receipt, contoh: 

Pengadaan kertas sebanyak 1000 rim , nilai Kontrak Rp10.000.000, dengan 

jadwal pengiriman dan termin pembayaran sebagai berikut: 

1) Januari 600 rim 

2) Februari 400 rim 
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No Bulan Volume 

PO 

Sisa Volume 

belum di receipt 

Volume 

receipt 

1 Januari 1000 1000 1000 

2 Februari 1000 0 0 
 

Volume receipt di atas salah, karena seharusnya yang direceipt pada bulan 

Januari hanya 600 rim, maka pilih menu correct receipt, sehingga 

pembetulan menjadi sebagai berikut: 

N 

o 

Bulan Volu 

me 

PO 

Sisa 

Volu 

me 

belu 

m di 

receip 

t 

Volu 

me 

corre 

ct 

receip 

t 

Nilai 

Dibayarka 

n 

1 Janua 

ri 

1000 1000 600 Rp6.000.0 

00 

Catatan: volume yang di input saat correct receipt adalah volume yang 

seharusnya diterima 

➢ Retur receipt: dilakukan apabila receipt yang telah di-input akan 

dibatalkan, 

Misalkan pengadaan kertas A4 merk Paperone sebanyak 1000 rim, telah di 

receipt sebanyak 1000 rim, namun setelah di cek kertas yang diterima 

adalah 900 rim merk Paperone dan 100 rim merk Bola Dunia 

Dengan demikian dilakukan retur receipt sebagai berikut: 

No Keterangan Volume 

PO 

Volume 

di receipt 

Volume 

Retur 

Receipt 

1 Kertas A4 

Paperone 

1000 1000 100 

Catatan: volume yang diinput saat retur receipt adalah jumlah yang 

dikembalikan. 
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4. Pertanyaan: 

Apakah receipt boleh dilakukan pada saat penyedia mengirimkan invoice, 

bukan pada saat barang diterima, sehingga tanggal receipt tidak real time 

(sesuai barang diterima)? 

Jawab : 

Sesuai ketentuan, receipt dilakukan pada saat barang diterima, akan tetapi 

receipt tetap dapat dilakukan di sistem setelah barang diterima sehingga tidak 

real time (tanggal receipt setelah barang diterima dan setelah tanggal tanggal 

surat jalan). 

 Hal ini dapat saja terjadi karena beberapa faktor, antara lain: proses 

pengecekan barang yang membutuhkan waktu atau dokumen surat jalan 

perlu waktu untuk diterbitkan. 

 Invoice penyedia tetap bisa dapat diproses pembayaran 

 
5. Pertanyaan: 

Bagaimana proses receipt akhir tahun? 

Jawab : 

Untuk pengadaan yang penyelesaian masa kontrak di tahun berjalan, maka 

receipt harus dilakukan di tahun berjalan sehingga menjadi beban tahun 

berjalan. 

Contoh: Untuk pengadaan rutin yang berakhir di 31 Desember 2021, receipt 

maksimal dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021, namun demikian 

apabila invoice baru dapat diproses tahun 2022 tetap diperbolehkan dan tetap 

menggunakan anggaran TA 2021. Batas maksimal mengikuti ketentuan 

kebijakan tutup buku Direktorat Keuangan. 

 
6. Pertanyaan: 

Apakah boleh dilakukan proses pembayaran untuk beberapa invoice dan 

digabungkan menjadi 1 BAP? 

Jawab : 

Tidak boleh, karena karena secara sistem 1 BAP adalah untuk 1 invoice, 1 

faktur pajak dan 1 PP 

 
 

7. Pertanyaan: 

Untuk pembayaran termin apakah BAST diterbitkan? 
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Jawab: 

Tidak, BAST diterbitkan di akhir pekerjaan 100% 

 
8. Pertanyaan: 

Bagaimana cara mengecek outstanding receipt? 

Jawab : 

Dengan cara mengecek semua nomor receipt pada PO telah dilakukan match 

ke invoice. 

 yaitu pada menu oracle pilih menu inquiry view receipt dan bandingkan 

dengan inquiry view invoices. Apabila terdapat  nomor receipt yang belum 

di match ke invoice maka nomor receipt tersebut disebut outstanding 

(belum diproses) 

 
9. Pertanyaan: 

Apakah pengadaan untuk akreditasi atau membership pada asosiasi dengan 

penyedia luar negeri diproses melalui Direktorat Logistik? 

Jawab : 

Tidak, sesuai dengan ND-07/UN2.R2/LOG.01.01/2021, terdapat beberapa 

pengadaan yang dapat diproses langsung unit kerja ke Direktorat Keuangan, 

yaitu: 

1. Jasa review 

2. Jasa proofreading 

3. Editing publication 

4. Shipping 

5. Proceeding article 

6. Iuran keanggotaan dengan asosiasi penyedia dalam/luar negeri 

7. Biaya yang berkaitan dengan akreditasi 

 
10. Pertanyaan: 

Bagaimana proses untuk melakukan penagihan apabila pekerjaan sudah 

selesai dan dokumen apa saja yang disyaratkan? 

Jawab : 

Penagihan baru dapat dilakukan apabila pekerjaan sudah selesai sesuai 

dengan ketentuan di dalam kontrak. Alur proses penagihan adalah sebagai 

berikut: 
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1) Penyedia menyerahkan surat jalan atau laporan pekerjaan ke tim 

pengawas, yang selanjutnya tim administrasi penagihan akan 

menerbitkan LPHP, BAST dan BAP berdasarkan surat jalan/laporan 

tersebut. 

2) LPHP, BAST dan BAP diemail ke pihak penyedia untuk proses 

tandatangan pihak penyedia dan diserahkan kembali ke Direktorat 

Logistik beserta dengan kelengkapan dokumen penagihan, yaitu: 

- Surat Permohonan Pembayaran 
- Invoice 

- Kuitansi Bermaterai 

- Faktur Pajak 

3) Proses tandatangan LPHP oleh pihak penerima pekerjaan yaitu user dan 

pengawas direktorat logistik 

4) Proses tandatangan BAST dan BAP oleh Pejabat Penandatangan 

Kontrak 

5) Dokumen tagihan disampaikan ke Direktorat Keuangan untuk 

selanjutnya diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

 
11. Pertanyaan: 

Untuk pengadaan rutin yang dilakukan tiap bulan apakah penyedia dapat 

menagih per bulan atau lebih dari 1 bulan? 

Jawab : 

Penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak,  apabila 

tidak diatur, maka tagihan sesuai dengan kesepakatan antara pihak penyedia 

dan UI. Tagihan dapat dilakukan per bulan atau bisa dilakukan per 2 atau 3 

bulan sekali. 


