
Format Dokumen Usulan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Lokal 

Provinsi DKI Jakarta 

 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA  

 

 

 

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

USULAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA 
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PROVINSI DKI JAKARTA 

 

PERANGKAT DAERAH : (isi dengan nama Perangkat Daerah pengusul) 

ETALASE : (isi dengan nama etalase dalam Katalog 

Elektronik Nasional/Sektoral/Lokal (jika ada), jika 

tidak ada isi dengan usulan nama etalase dari 

Perangkat Daerah Pengusul)  

KATEGORI : (isi dengan nama usulan kategori dalam etalase 

Katalog Elektronik Nasional/Sektoral/Lokal (jika 

sudah ada etalase), atau usulan nama kategori 

apabila mengusulkan etalase baru) 

SUB KATEGORI (jika ada) : (isi dengan nama usulan sub kategori dalam 

kategori etalase Katalog Elektronik 

Nasional/Sektoral/Lokal (jika sudah ada etalase 

dan kategori), atau usulan nama sub kategori 

apabila mengusulkan etalase dan kategori baru) 

 

 



 

I. Latar Belakang  

(berisi uraian latar belakang kebutuhan barang/jasa serta alasan barang/jasa 

tersebut diusulkan untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik Lokal dan hasil 

pemetaan Perangkat Daerah terkait ada atau tidaknya barang/jasa yang 

diusulkan pada Katalog Elektronik Nasional/Sektoral/Lokal). 

 

II. Dasar Hukum  

(berisi dasar hukum yang terkait dengan barang/jasa yang diusulkan untuk 

dicantumkan dalam Katalog Elektronik Lokal). 

 

III. Rincian Barang/Jasa  

Rincian barang/jasa yang diusulkan disusun dalam daftar usulan sebagaimana 

tabel berikut: 

Daftar dan Jenis Barang Jasa: 

No 
Jenis 

Barang/Jasa 
Nama Etalase 

Nama Barang/Jasa 

Nama Kategori Nama Sub Kategori 

1 (Barang/Jasa 
Lainnya/Pekerja
an Konstruksi) 

 (diisi dengan 
nama/rencana nama 
etalase yang diusulkan) 

(diisi dengan 
nama/rencana 
nama kategori yang 
diusulkan) 

(diisi dengan 
rencana nama sub 
kategori yang 
diusulkan) 

2 …………………. …………………………... …………………….. ……………………... 

3 …………………. …………………………... …………………….. ……………………... 

Keterangan:  
1. Dalam hal pengusulan etalase baru, maka nama etalase diisi dengan usulan 

nama etalase baru yang diusulkan; 
2. Dalam hal pengusulan kategori baru, maka nama etalase diisi nama etalase 

eksisting serta usulan nama kategori baru dan sub kategori baru (jika ada); 
3. Dalam hal pengusulan sub kategori baru, maka nama etalase diisi nama 

etalase eksisting, nama kategori eksisting dan usulan nama sub kategori baru. 
 

IV. Persyaratan Penyedia 

1. Tipe Pelaku Usaha : (diisi dengan tipe pelaku usaha, antara lain 

produsen; principal; distributor; agen; pengecer; 

dan lain-lain).  



2. Persyaratan 

Kualifikasi Pelaku 

Usaha 

: (diisi dengan persyaratan kompetensi, 

kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan 

yang harus dipenuhi pelaku usaha sebagai 

Penyedia Katalog Elektronik sesuai dengan 

Peraturan Presiden tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dan turunannya serta 

peraturan terkait lainnya).  

 

V. Izin Usaha yang dipersyaratkan 

(diisi dengan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai) 

 

VI. Syarat atau Informasi Harga  

1. Komponen Biaya 

(diisi dengan persyaratan harga yang harus dimiliki oleh barang/jasa yang 

akan dicantumkan pada Katalog Elektronik berupa komponen biaya pada 

setiap produk yang ditawarkan misalkan biaya produksi, pengiriman, 

overhead dan keuntungan, pajak, dan lain-lain).  

2. Kelas Harga  

(diisi dengan keterangan wilayah harga yang berlaku bagi barang/jasa yang 

diusulkan pada Katalog Elektronik Lokal yang terdiri atas: Nasional; Provinsi; 

atau Kabupaten/Kota). 

 

VII. Ketersediaan Penyedia 

(diisi dengan informasi berupa pemetaan penyedia potensial barang/jasa yang 

telah dilakukan Perangkat Daerah Pengusul) 

 

VIII. Informasi Lain (jika diperlukan) 

(dapat diisi dengan informasi lain yang dapat dilampirkan pada saat penayangan 

barang/jasa pada Katalog Elektronik semisal brosur, gambar, dan lain-lain).  



LAMPIRAN 1.  

 

TABEL DAFTAR NAMA BARANG DAN SPESIFIKASI TEKNIS 

No Nama Barang/Jasa Spesifikasi Teknis Keterangan 

 (diisi dengan nama 

barang/jasa yang 

diusulkan) 

(diisi dengan spesifikasi 

teknis diantanya 

meliputi: tipe, model, 

ukuran, warna, berat, 

kode KBKI, TKDN, unit 

pengukuran, informasi 

produk dalam/luar 

negeri, nomor SNI, 

produk ramah 

lingkungan hidup, dan 

lain-lain sesuai 

karakteristik 

barang/jasa yang 

diusulkan) 

(diisi dengan informasi 

pendukung lainnya (jika 

ada) misal contoh 

gambar) 





 


