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Business Plan

WHAT IS THE BUSINESS PLAN

• Adalah sebuah dokumen yang ditulis dan disiapkan oleh
enterpreneur yang menggambarkan seluruh elemen external
dan internal yang terlibat dalam memulai sebuah usaha
baru.

• Business Plan seringkali mengintegrasikan fungsi
perencanaan lainnya seperti marketing plan, finance plan,
manufacture plan, dan human resource plan.
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WHO SHOULD WRITE THE PLAN

• Business Plan harus disiapkan oleh enterpreneur.
• Bagaimanapun seorang enterpreneur dapat berkonsultansi dengan

layer, accountant, marketing consultan, etc.

WRITING THE BUSINESS PLAN

1. Executive Summary
• Market
• Product
• Strategy
• Management Team

2. Company Summary.
• Company Ownership
• Company History
• Company Location & Facility

3. Product
• Product Description
• Competitive Comparision
• Sales Literature
• Sourcing
• Technology
• Feature Product

WRITING THE BUSINESS PLAN

4. Market Analysis
• Market Segmentation
• Target Market Segment Strategy
• Industry Analysis

5. Strategy and Implementation Summary
• Marketing Strategy

• Pricing Strategy
• Promotion Strategy
• Distribution Strategy
• Marketing Programs

• Sales Strategy
• Strategic Alliances

6. Management Summary
• Organizational Structure
• Management Team
• Management Team Gaps
• Personnel Plan
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WRITING THE BUSINESS PLAN

7. Finansial Plan
• Important Assumptions
• Key Financial Indicators
• Projected Profit and Loss
• Break-even Analysis
• Projected Cash Flow
• Projected Balance Sheet
• Business Ratios

Q & A

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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REFERENSI

• Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

PENGERTIAN / DEFINISI

• Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia
barang/jasa;

• Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan
kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna
anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik
pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu

• Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan
barang/layanan jasa

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

• Menggunakan penyedia barang/jasa

• Swakelola
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PROSES PENILAIAN KOMPETENSI

• Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan

kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu

lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan

penawaran

• Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan

kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu

lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan

penawaran

PROSES PRAKUALIFIKASI

1. Pengumuman prakualifikasi,

2. Pengambilan dokumen prakualifikasi,

3. Pemasukan dokumen prakualifikasi,

4. Evaluasi dokumen prakualifikasi,

5. Penetapan peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi,

6. Pengumuman hasil prakualifikasi.

PROSES PASCAKUALIFIKASI

Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan

dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran

dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang

serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya
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PENGADAAN BARANG/JASA

Metoda Pemilihan Penyedia Barang

• Pelelangan umum (Bisa Pascakualifikasi atau Prakualifikasi)

• Pelelangan terbatas (Prakualifikasi)

• Pemilihan langsung (Prakualifikasi)

• Penunjukan langsung (Prakualifikasi)

PENGADAAN BARANG/JASA

Procedure Pelelangan Umum Dengan Prakualifikasi:

(1) pengumuman prakualifikasi; (2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
(3) pemasukan dokumen prakualifikasi; (4) evaluasi dokumen
prakualifikasi; (5) penetapan hasil prakualifikasi; (6) pengumuman hasil
prakualifikasi; (7) masa sanggah prakualifikasi; (8) undangan kepada
peserta yang lulus prakualifikasi; (9) pengambilan dokumen lelang umum;
(10) penjelasan; (11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang
dan perubahannya; (12) pemasukan penawaran; (13) pembukaan
penawaran; (14) evaluasi penawaran; (15) penetapan pemenang; (16) 
pengumuman pemenang; (17) masa sanggah; (18) penunjukan pemenang;
(19) penandatanganan kontrak;

PENGADAAN BARANG/JASA

Procedure Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi:

(1) pengumuman pelelangan umum; (2) pendaftaran untuk mengikuti
pelelangan; (3) pengambilan dokumen lelang umum;
(4) penjelasan; (5) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang
dan perubahannya; (6) pemasukan penawaran; (7) pembukaan
penawaran; (8) evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
(9) penetapan pemenang; (10) pengumuman pemenang; (11) masa
sanggah; (12) penunjukan pemenang; (13) penandatanganan kontrak.
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PENGADAAN BARANG/JASA

Procedure Pelelangan Terbatas:

(1) pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih; (2) 
pengumuman pelelangan terbatas; (3) pengambilan dokumen
prakualifikasi; (4) pemasukan dokumen prakualifikasi; (5) evaluasi
dokumen prakualifikasi; (6) penetapan hasil prakualifikasi; (7) 
pengumuman hasil prakualifikasi; (8) masa sanggah prakualifikasi; (9) 
undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; (10) penjelasan; (11) 
penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
(12) pemasukan penawaran; (13) pembukaan penawaran; (14) evaluasi
penawaran; (15) penetapan pemenang; (16) pengumuman pemenang; (17) 
masa sanggah; (18) penunjukan pemenang; (19) penandatanganan
kontrak;

PENGADAAN BARANG/JASA

Procedure Pemilihan Langsung:

(1) pengumuman pemilihan langsung; (2) pengambilan dokumen
prakualifikasi; (3) pemasukan dokumen prakualifikasi; (4) evaluasi
dokumen prakualifikasi; (5) penetapan hasil prakualifikasi; (6) 
pengumuman hasil prakualifikasi; (7) masa sanggah prakualifikasi; (8) 
undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; (9) pengambilan
dokumen lelang umum; (10) penjelasan; (11) penyusunan berita acara
penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; (12) pemasukan
penawaran; (13) pembukaan penawaran; (14) evaluasi penawaran; (15) 
penetapan pemenang; (16) pengumuman pemenang; (17) masa sanggah;
(18) penunjukan pemenang; (19) penandatanganan kontrak;

PENGADAAN BARANG/JASA

Procedure Penunjukan Langsung:

(1) undangan kepada peserta terpilih; (2) pengambilan dokumen
prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung; (3) pemasukan
dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan
berita acara penjelasan; (4) pemasukan penawaran; (5) evaluasi
penawaran; (6) negosiasi baik teknis maupun biaya; (7)
penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa; (8) penandatanganan
kontrak.
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PENGADAAN BARANG/JASA

Metoda Penyampaian Dokumen

• Satu Sampul

• Dua Sampul

• Dua Tahap

PENGADAAN BARANG/JASA

Evaluasi penawaran

• Sistem Gugur

• Sistem Nilai

• Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

PENGADAAN BARANG/JASA

Evaluasi penawaran

• Sistem Gugur

• Sistem Nilai

• Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
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METODA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

• Seleksi umum.

• Seleksi terbatas

• Seleksi langsung

• Penunjkan langsung

Q & A


