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Project Procurement Management 

Project Procurement Management adalah proses-proses yang dilakukan untuk mendapatkan 

barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebuah proyek dari luar organisasi. Project Procurement 

Management mencakup proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, 

jasa, atau hasil yang dibutuhkan dari luar tim prouek. Organisasi dapa berupa pembeli atau penjual 

produk, jasa, atau hasil dari suatu proyek. 

Project Procurement Management mencakup proses-proses manajemen kontrak dan pengendalian 

perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola kontrak atau pesanan 

pembelian yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang berwenang. 

Proses Project Procurement Management melibatkan perjanjian, termasuk kontrak, yang 

merupakan dokumen hukum antara pembeli dan penjual. 



 

Kontrak merupakan sebuah perjanjian saling mengikat yang mewajibkan penjual untuk 

memberikan sesuatu yang bernilai (misalnya, produk, jasa, atau hasil) dan mewajibkan pembeli 

untuk memberikan kompensasi yang berharga moneter atau lainnya. 

Sebuah kontrak pengadaan meliputi syarat dan kondisi, yang harus di penuhi oleh buyer 

dan juga seller. Ini adalah tanggung jawab tim manajemen proyek untuk memastikan bahwa semua 

pengadaan memenuhi kebutuhan khusus dari proyek, sementara mengikuti kebijakan pengadaan 

organisasi. Tergantung pada wilayah aplikasi, kontrak juga dapat disebut perjanjian, pemahaman, 



subkontrak, atau pesanan pembelian. Sebagian besar  dokumen kebijakan dan prosedur khusus 

mendefinisikan aturan pengadaan dan menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk 

menandatangani dan melaksanakan perjanjian tersebut atas nama organisasi. 

Dalam semua kasus, fokus utama dari tinjauan dan persetujuan proses adalah untuk 

memastikan bahwa bahasa kontrak menggambarkan produk, jasa, atau hasil yang akan memuaskan 

kebutuhan proyek diidentifikasi. 

Sebuah proyek yang kompleks mungkin melibatkan mengelola beberapa kontrak atau sub-

kontrak secara bersamaan atau secara berurutan. Dalam kasus tersebut, masing-masing siklus 

hidup kontrak mungkin berakhir selama setiap fase dari siklus hidup proyek. Manajemen 

Pengadaan Proyek dibahas dalam perspektif hubungan pembeli-penjual. Hubungan pembeli-

penjual mungkin ada di berbagai tingkatan pada satu proyek. 

Tergantung pada wilayah aplikasi, seller dapat diidentifikasi sebagai kontraktor, 

subkontraktor, vendor, penyedia layanan, atau pemasok. Tergantung pada posisi buyer dalam 

siklus akuisisi proyek, pembeli dapat disebut klien, pelanggan, kontraktor utama, kontraktor,  

peminta layanan, atau pembeli.Penjual biasanya akan mengelola pekerjaan sebagai proyek jika 

akuisisi tidak hanya untuk bahan rak, barang, atau produk umum. Dalam kasus-kasus seperti : 

 Buyer menjadi pelanggan, dan dengan demikian stakeholder proyek utama bagi seller. 

 seller berkaitan dengan semua proses dari manajemen proyek, tidak hanya pada project 

procurement management. 

 Syarat dan kondisi kontrak menjadi masukan kunci untuk banyak proses manajemen 

proyek. Kontrak tersebut benar-benar dapat berisi masukan ( misalnya, penyerahan utama, 

tonggak kunci, tujuan biaya ), atau dapat membatasi pilihan tim proyek (misalnya, 

persetujuan yang sering diperlukan pada desain proyek ). 

 

Pada bagian ini, diasumsikan bahwa buyeradalah orang atau tim yang bertugas dalam mengurus 

bagian pengadaan dalam proyek .seller adalah organisatoris luar tim proyek yang bertugas 

memenuhi keinginan buyer dengan syarat dan ketentuan berlaku . Hal ini juga diasumsikan bahwa 

hubungan kontrak resmi akan dikembangkan dan ada antara buyer dan seller. Namun, sebagian 

besar pembahasan dalam bagian ini juga berlaku untuk pekerjaan non – kontrak 

1. Plan Procurement Management 

1.1 Definisi 

Proses mendokumentasikan keputusan pengadaan proyek, menentukan pendekatan, dan 

mengidentifikasi penjual yang potensial. 

Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa hal itu menentukan apakah untuk memperoleh 

dukungan luar, dan jika demikian, apa yang harus memperoleh, bagaimana 

memperolehnya, berapa banyak yang dibutuhkan, dan kapan harus memperolehnya. 

 



1.2 Diagram Alur 

 

 

 

1.3 Input Plan Procurement Management 

a) Project Management Plan 

Rencana manajemen proyek menggambarkan kebutuhan, pembenaran, 

persyaratan, dan batas-batas saat ini untuk proyek tersebut. Ini mencakup, tetapi tidak 

terbatas pada, ruang lingkup isi dasar: 



- Project Scope Statement. berisi deskripsilingkup produk, deskripsi layanan dan 

hasil deskripsi, daftar deliverables, dan kriteria penerimaan, serta informasi penting 

mengenai masalah teknis atau masalah yang dapat mempengaruhi estimasi biaya. 

Kendala yang teridentifikasi mungkin termasuk tanggal pengiriman yang 

diperlukan, sumber daya terampil yang tersedia, dan kebijakan organisasi. 

- WBS. Struktur rincian kerja (WBS) berisi komponen-komponen pekerjaan yang 

mungkin sumber daya eksternal. 

- WBS dictionary. WBS dictionaryberisi deskripsi lebih detail mengenai pekerjaan 

dalam setiap komponen WBS yang dibutuhkan untuk menghasilkan deliverable 

yan di inginkan. 

 

b) Requirements Documentation 

Persyaratan dokumentasi mungkin termasuk: 

- Informasi penting tentang persyaratan proyek yang dipertimbangkan selama 

perencanaan untuk pengadaan, dan 

- Persyaratan dengan kontrak  yang mungkin termasuk  keselamatan, keamanan, 

kinerja, lingkungan, asuransi, hak kekayaan intelektual, kesempatan kerja yang 

sama, lisensi, dan izin-yang semuanya dipertimbangkan ketika merencanakan 

untuk pengadaan. 

 

c)  Risk Register 

Daftar risiko menyediakan data tentang resiko yang mungkin di temui, bersama 

dengan hasil analisis risiko dan perencanaan respon resiko. Update ke daftar risiko 

disertakan dengan update dokumen proyek yang dijelaskan pada proses Rencana 

Responses Risiko. 

d) Activity Resource Requirements 

Activity Resource Requirement berisi informasi tentang kebutuhan khusus seperti 

orang-orang, peralatan, atau lokasi (semua hal tentang kebutuhan akan sumber daya). 

e) Project Schedule  

Jadwal proyek berisi informasi tentang jadwal atau schedule mengenai proyek 

tersebut. 

f) Activity Cost Estimates  

Perkiraan biaya total yang di perlukan dalam menyelesaikan sebuah proyek . hal ini 

berhubungan dengan masalah waktu , sumber daya dll 

 

 



g) Stakeholder Register  

Stakeholder register memberikan rincian tentang siapa-siapa saja stake holder yang 

berada dalam sebuah proyek. 

 

h)  Enterprise Environmental Factors  

Faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi proses plan procurement management 

termasuk, namun tidak terbatas pada : 

- Kondisi Marketplace ; 

- Produk, layanan , dan hasil yang tersedia di pasar ; 

- Data tentang , kinerja masa lalu atau reputasi dari seller ; 

- Persyaratan umum dan persyaratan untuk produk, jasa, dan hasil atau untuk 

industri tertentu, dan 

- Kebutuhan lain yangkhusus. 

 

i) Organizational Process Assets 

Berbagai jenis perjanjian kontrak yang digunakan oleh organisasi juga mempengaruhi 

keputusan untuk proses plan procurement management . organizational process asset yang 

mempengaruhi proses plan procurement management termasuk, namun tidak terbatas pada 

: 

- kebijakan formal pengadaan , prosedur , dan pedomannya . Sebagian besar organisasi 

memiliki kebijakan pengadaan yang formal. Ketika barang yang diinginkan tersebut 

tidak tersedia , tim proyek harus menyediakan baik sumber daya dan keahlian untuk 

melakukan kegiatan pengadaan tersebut agar barang tersebut ada . 

- Sistem Manajemen yang digunakan dalam mengembangkan plan procurement 

management dan memilih hubungan kontrak yang akan digunakan . 

- Sebuahsistem multi-tier selleryang memenuhi syarat berdasarkan pengalaman 

sebelumnya . 

Semua hubungan kontraktual legal umumnya jatuh ke dalam salah satu dari dua 

kelompok besar: baik harga tetap atau biaya penggantian . selain itu ada jenis hybrid 

ketiganya umum digunakan disebut kontrak waktu dan bahan . Jenis kontrak yang lebih 

populer digunakan dibahas di bawah sebagai jenis diskrit , namun dalam prakteknya ada 

juga yang menggabungkan satu atau lebih jenis ke dalam pengadaan tunggal . 

 

 



Kategori kategori Kontrak 

a. Fixed-Price Contracts 

Kategori ini merupakan kontrak melibatkan pengaturan total harga tetap untuk 

produk didefinisikan, layanan, atau hasil yang akan diberikan. Kontrak harga tetap juga 

dapat menggabungkan insentif keuangan untuk mencapai atau melebihi tujuan proyek yang 

dipilih, seperti tanggal pengiriman jadwal, biaya dan kinerja teknis, atau apapun yang dapat 

dikuantifikasi dan selanjutnya diukur. seller di bawah kontrak harga tetap secara hukum 

berkewajiban untuk menyelesaikan kontrak tersebut, dengan kerugian keuangan mungkin 

diterima. Berdasarkan pengaturan harga tetap, buyer harus tepat menentukan produk atau 

jasa yang dibeli. Perubahan lingkup dapat ditampung, tetapi umumnya dengan peningkatan 

harga kontrak. 

 

 Firm Fixed Price Contracts (FFP)(Jenis kontrak yang paling umum digunakan 

adalah FFP. Hal ini disukai oleh sebagian besar organisasi  karena harga barang 

ditetapkan di awal dan tidak mengalami perubahan kecuali ada perubahan kerja . 

Setiap kenaikan biaya adalah tanggung jawab seller, yang wajib untuk melengkapi 

kewajibanya di kontrak. Dalam kontrak FFP, buyer harus tepat menentukan produk 

atau jasa yang akan dibeli, dan setiap perubahan pada spesifikasi pengadaan dapat 

meningkatkan biaya kepada pembeli. 

 Fixed Price Incentive Fee Contracts (FPIF). Pengaturan harga tetap ini 

memberikan buyer dan seller beberapa fleksibilitas dalam melakukan kerja sama 

karena  Target kinerja yang ditetapkan di awal oleh buyer, dan harga kontrak akhir 

ditentukan setelah selesai semua pekerjaan berdasarkan kinerja seller. Intinya apa 

yang dikerjakan oleh seller itulah yang harus di bayar oleh buyer 

 Fixed Price with Economic Price Adjustment Contracts (FP-EPA). Jenis kontrak 

ini digunakan setiap kali periode kinerja penjual mencakup periode yang sangat 

lama, kontrak ini biasanya digunakan dalam hubungan kerja  jangka panjang. Ini 

adalah kontrak harga tetap, tetapi dengan ketentuan khusus yang memungkinkan 

untuk di ubah karena perubahan inflasi, atau kenaikan biaya ( atau menurun ) untuk 

komoditas tertentu. EPA klausa perlu berhubungan dengan beberapa indeks 

keuangan yang handal, yang digunakan untuk secara tepat menyesuaikan harga 

akhir. FP - EPA kontrak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dan penjual dari 

kondisi eksternal di luar kendali mereka. 

 

b. Cost-reimbursable Contracts 

Kategori ini kontrak melibatkan pembayaran (reimbursement biaya) kepada seller 

untuk semua biaya aktual yang sah yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah 



diselesaikan, ditambah biaya yang mewakili keuntungan seller akibat dari bagusnya kinerja 

dari seller. Tiga dari jenis yang lebih umum dari kontrak biaya penggantian yang digunakan 

adalah Cost Plus Fixed Fee (CPFF), Cost Plus Incentive Fee (CPIF), dan Cost Plus Fee 

Award (CPAF). 

 Cost Plus Fixed Fee Contracts (CPFF)  semua biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan kontrak kerja, dan menerima pembayaran biaya tetap dihitung 

sebagai persentase dari biaya awal proyek diperkirakan. Sebuah biaya dibayar 

hanya untuk pekerjaan yang telah diselesaikan dan tidak berubah karena kinerja 

penjual. Jumlah Biaya tidak berubah kecuali perubahan ruang lingkup proyek. 

 Cost Plus Incentive Fee Contracts (CPIF semua biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan pekerjaan kontrak dan menerima jasa insentif yang telah ditentukan 

berdasarkan pencapaian tujuan kinerja tertentu sebagaimana diatur dalam 

kontrak . Dalam kontrak CPIF , jika biaya akhir kurang atau lebih besar dari 

estimasi biaya awal , maka baik pembeli dan penjual saham biaya dari 

keberangkatan berdasarkan rumus pembagian biaya prenegotiated , misalnya, 

80/20 split lebih / dibawah target biaya berdasarkan kinerja aktual dari penjual 

. 

 Cost Plus Award Fee Contracts (CPAF semua biaya yang sah , namun sebagian 

besar biaya yang diperoleh hanya berdasarkan kepuasan kriteria kinerja 

subjektif luas tertentu yang ditetapkan dan dimasukkan ke dalam kontrak . 

Penentuan biaya hanya didasarkan pada penentuan subjektif dari kinerja 

penjual dengan pembeli , dan umumnya tidak tunduk pada banding . 

 

c. Time and Material Contracts (T&M) 

Kontrak waktu dan bahan adalah jenis hybrid dari perjanjian kontrak yang 

mengandung aspek baik biaya penggantian dan kontrak harga tetap . Mereka sering 

digunakan untuk augmentasi staf, akuisisi ahli, dan dukungan luar ketika sebuah 

pernyataan yang tepat dari pekerjaan tidak bisa cepat ditetapkan. Jenis kontrak menyerupai 

cost reumbursable contractdalam bahwa mereka dapat dibiarkan terbuka berakhir dan 

dapat dikenakan kenaikan biaya bagi buyer. Nilai penuh dari perjanjian dan jumlah yang 

tepat dari barang yang akan dikirim tidak dapat didefinisikan oleh pembeli pada saat 

penghargaan kontrak. Dengan demikian, T & M kontrak dapat meningkatkan nilai kontrak 

seolah-olah mereka cost reumbursable contract. Banyak organisasi membutuhkan tidak 

sampai melampaui nilai-nilai dan batas waktu ditempatkan di seluruh kontrak T & M untuk 

mencegah pertumbuhan biaya terbatas. Sebaliknya, T & M kontrak juga dapat menyerupai 

pengaturan harga satuan tetap pada saat parameter tertentu yang ditentukan dalam kontrak. 

Tingkat tenaga kerja atau bahan Satuan dapat diatur oleh pembeli dan penjual, termasuk 

keuntungan penjual, ketika kedua pihak sepakat pada nilai-nilai untuk kategori tertentu 



sumber daya, seperti insinyur senior dengan nilai tukar tertentu per jam, atau kategori 

bahan dengan nilai tukar tertentu per unit. 

 

1.4 Tools and Techniques Plan Procurement Management: 

a) Make-or-Buy Analysis  

Sebuah analisis make - or - buy adalah teknik manajemen umum digunakan untuk 

menentukan apakah pekerjaan tertentu dapat dicapai oleh tim proyek atau harus dibeli dari 

sumber luar. Terkadang kemampuan yang dibutuhkan ada dalam organisasi proyek, tetapi 

mungkin berkomitmen untuk bekerja pada proyek-proyek lain, dalam hal ini, proyek 

mungkin perlu sumber dari luar organisasi untuk memenuhi jadwal yang telah disepakati. 

Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi keputusan make- or -buy. Jika 

keputusan membeli adalah harus dibuat, maka keputusan lebih lanjut apakah akan membeli 

atau sewa.  Make - or - buy analisis harus mempertimbangkan semua biaya - biaya langsung 

dan biaya dukungan tidak langsung. Misalnya, buy-side analisis meliputi biaya out-of - 

pocket untuk membeli produk, serta biaya tidak langsung mendukung proses pembelian dan 

barang yang dibeli. 

Jenis kontrak juga dibahas dalam make or buy analisis. Resiko yang ada antara buyer 

dan seluler menentukan jenis kontrak yang sesuai, sedangkan syarat dan keterntuan kontrak 

meresmikan tingkat risiko yang ditanggung oleh pembeli dan penjual.  

b) Expert Judgment  

Penilaian ahli sering digunakan untuk menilai input dan output untuk dari proses ini. 

Expert judgement juga dapat digunakan untuk mengembangkan atau memodifikasi kriteria 

yang akan digunakan untuk mengevaluasi proposal penjual. Keputusan hukum ahli dapat 

melibatkan jasa dari staf legal untuk membantu dengan masalah pengadaan yang unik. 

Putusan tersebut, termasuk bisnis dan keahlian teknis, dapat diterapkan untuk kedua rincian 

teknis dari produk yang diperoleh, jasa, atau hasil dan berbagai aspek dari proses manajemen 

pengadaan. 

c) Market Research  

Riset pasar meliputi survey ke industri dan kemampuan vendor tertentu. Tim 

Pengadaan dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh di konferensi, review secara 

online dan berbagai sumber untuk mengidentifikasi kemampuan pasar. Tim Pengadaan juga 

dapat mengevaluasi tujuan pengadaan, yang dihubungkan dengan perkembangan teknologi, 

serta analisis resiko agar mendapat vendor yang dapat menyediakan bahan-bahan atau jasa 

yang diinginkan 

d) Meetings 



Penelitian sendiri mungkin tidak memberikan informasi spesifik untuk merumuskan 

strategi pengadaan tanpa pertemuan dan pertukaran informasi dengan penawar potensial. 

Bekerja sama dengan pihak penawar/penjual, akan mempengaruhi pendekatan yang saling 

menguntungkan antara penjual dan pembeli. 

1.5 output Rencana Pengelolaan Pengadaan  

a) Procurement Management Plan 

Procurement management plan adalah komponen dari projek plan manajemen yang 

menggambarkan bagaimana tim proyek akan memperoleh barang dan jasa dari luar 

organisasi. Ini menggambarkan bagaimana proses pengadaan akan dikelola dari dokumen 

pengadaan melalui penutupan kontrak . Procurement management plan mencakup: 

Jenis kontrak yang akan digunakan; 

- Isu-isu manajemen risiko; 

Apakah perkiraan independen akan digunakan dan apakah mereka dibutuhkan sebagai 

kriteria evaluasi ; 

- Cara yang digunakan Tim proyek menentukan , kontraktor, atau departemen pembelian; 

- Dokumen pengadaan distandarisasi , jika diperlukan; 

- Mengelola beberapa pemasok; 

- Koordinasi dengan aspek pengadaan proyek lain , seperti penjadwalan dan pelaporan 

kinerja; 

- Setiap kendala dan asumsi yang dapat mempengaruhi pengadaan yang direncanakan; 

- Penanganan waktu yang lama untuk membeli item tertentu dari penjual, dan 

mengkoordinasikan waktu tambahan yang dibutuhkan untuk pengadaan barang-barang 

tersebut, dengan perkembangan jadwal proyek; 

- Penanganan make- or - buy desition dan menghubungkan mereka ke Perkiraan Kegiatan 

Sumber dan Mengembangkan proses Jadwal; 

- Mengatur tanggal yang dijadwalkan di setiap kontrak. untuk penyerahan kontrak dan 

berkoordinasi dengan perkembangan jadwal dan proses kontrol; 

- Mengidentifikasi persyaratan untuk obligasi kinerja atau kontrak asuransi untuk 

mengurangi beberapa bentuk risiko proyek ; 

- Menetapkan arah yang akan diberikan kepada penjual untuk mengembangkan dan 

memelihara struktur rincian kerja ( WBS ) ; 

- Menetapkan bentuk dan format yang akan digunakan untuk laporan pengadaan / kontrak 

kerja; 

- Mengidentifikasi penjual prequalified , jika ada , yang akan digunakan , dan 

- Metrik Pengadaan yang akan digunakan untuk mengelola kontrak dan mengevaluasi 

penjual  

 



Procurement management plan dapat formal atau informal , bisa sangat rinci dan 

didasarkan pada kebutuhan masing-masing proyek. 

b) Procurement Statement of Work 

Pernyataan kerja untuk setiap pengadaan dikembangkan dari baseline lingkup proyek 

dan mendefinisikan hanya bagian dari ruang lingkup proyek yang akan dimasukkan dalam 

kontrak yang bersangkutan . Pengadaan SOW menjelaskan item pengadaan secara cukup 

rinci untuk menentukan apakah mereka mampu menyediakan produk , jasa , atau hasil yang 

sesuai. Sufficient detail dapat bervariasi berdasarkan sifat dari item , kebutuhan pembeli , 

atau bentuk kontrak yang diharapkan . Informasi yang terdapat dalam SOW dapat mencakup 

spesifikasi , jumlah yang diinginkan , tingkat kualitas , data kinerja , periode kinerja , lokasi 

kerja , dan persyaratan lainnya. 

Pengadaan SOW ditulis harus jelas , lengkap , dan ringkas . Ini mencakup deskripsi 

dari setiap layanan jaminan yang diperlukan , seperti pelaporan kinerja atau post-project 

operational support  untuk item yang dibeli .  

Pengadaan SOW dapat direvisi dan disempurnakan apabila diperlukan, melalui 

proses pengadaan sampai dimasukkan kedalam perjanjian ditandatangani. 

c) Procurement Document 

Dokumen pengadaan yang digunakan untuk meminta proposal dari calon penjual . 

Istilah-istilah seperti tawaran, atau kutipan umumnya digunakan ketika keputusan pemilihan 

seller akan didasarkan pada harga ( seperti ketika membeli barang-barang komersial atau 

standar ), sedangkan istilah seperti proposal umumnya digunakan ketika keputusan 

pemilihan seller berdasarkan pertimbangan lain, seperti kemampuan teknis atau pendekatan 

teknis adalah hal yang terpenting.  

Istilah umum yang digunakan untuk berbagai jenis dokumen pengadaan dan dapat 

mencakup permintaan informasi ( RFI ), undangan untuk tawaran ( IFB ), request for 

proposal ( RFP ), permintaan untuk kutipan ( RFQ ), pemberitahuan tender, undangan untuk 

negosiasi, dan undangan untuk respon awal penjual. Terminologi pengadaan khusus yang 

digunakan dapat bervariasi oleh industri dan lokasi pengadaan. 

Dokumen pengadaan struktur pembeli untuk memfasilitasi respon yang akurat dan 

lengkap dari masing-masing calon penjual dan untuk memfasilitasi respon evaluasi. 

Dokumen tersebut meliputi deskripsi bentuk yang diinginkan dari respon, pernyataan yang 

relevan pengadaan kerja ( SOW ) dan ketentuan kontrak yang diperlukan. Dengan kontrak 

pemerintah, beberapa atau semua isi dan struktur dokumen pengadaan dapat didefinisikan 

oleh peraturan. 

Kompleksitas dan tingkat detail dari dokumen pengadaan harus konsisten dengan 

nilai, dan risiko yang terkait dengan pengadaan harus direncanakan. Dokumen pengadaan 



dibuat untuk memastikan konsistensi, tanggapan yang tepat, tapi cukup untuk 

memungkinkan pertimbangan saran penjual untuk cara yang lebih baik untuk memenuhi 

persyaratan yang sama fleksibel. 

Publikasi permintaan pengadaan untuk penjual biasanya dilakukan sesuai dengan 

kebijakan organisasi pembeli, yang dapat mencakup publikasi permintaan di surat kabar, di 

jurnal perdagangan, atau di internet. 

d) Source Selection Criteria 

Source Selection Criteria sering disertakan sebagai bagian dari dokumen pengadaan. 

Kriteria tersebut dikembangkan dan digunakan untuk menilai skor proposal penjual, dan bisa 

objektif atau subyektif. 

Kriteria seleksi dapat terbatas hanya harga pembelian jika item pengadaan sudah 

tersedia dari sejumlah penjual diterima. Harga pembelian dalam konteks ini mencakup biaya 

item dan semua biaya tambahan seperti pengiriman. 

Kriteria seleksi lainnya dapat diidentifikasi dan didokumentasikan untuk mendukung 

penilaian untuk produk yang lebih kompleks, jasa, atau hasil . Beberapa Source Selection 

Criteria yang mungkin adalah: 

- pemahaman kebutuhan. Seberapa baik usulan penjual mengatasi laporan pengadaan 

pekerjaan? 

- keseluruhan biaya. Apakah penjual yang dipilih menghasilkan total biaya terendah ( 

biaya pembelian ditambah biaya operasi )? 

- Kemampuan teknis. Apakah penjual memiliki keterampilan teknis dan pengetahuan 

yang dibutuhkan? 

- Risiko. Berapa banyak risiko tertanam dalam laporan kerja, berapa banyak risiko akan 

ditugaskan untuk penjual yang dipilih dan bagaimana penjual mengurangi risiko? 

- Pendekatan Manajemen. Apakah penjual memiliki proses manajemen dan prosedur 

untuk memastikan proyek yang sukses? 

- Pendekatan teknis. Apakah diusulkan metodologi penjual teknis, solusi, dan layanan 

memenuhi persyaratan dokumen pengadaan atau mereka cenderung memberikan lebih 

atau kurang dari hasil yang diharapkan? 

- Garansi. Apa penjual menjamin produknya?, dan berapa lana jangka waktunya? 

- Kapasitas Keuangan. Apakah penjual memiliki sumber daya keuangan? 

- Kapasitas produksi dan bunga. Apakah penjual memiliki kapasitas dan kepentingan 

untuk memenuhi kebutuhan potensial di masa depan? 

- Ukuran dan jenis Bisnis. Apakah perusahaan penjual memenuhi kategori tertentu dari 

bisnis seperti bisnis kecil ( kurang beruntung, program-program khusus, dll ) seperti yang 

didefinisikan oleh organisasi atau didirikan oleh lembaga pemerintah dan ditetapkan 

sebagai syarat penghargaan perjanjian? 



- Kinerja masa lalu dari penjual. Apa penjual telah berpengalaman pada proyek 

sebelumnya? 

- Referensi. Dapatkah penjual memberikan referensi dari pelanggan sebelumnya? Untuk 

memverifikasi pengalaman kerja penjual. 

- Hak kekayaan intelektual. Apakah penjual menegaskan hak kekayaan intelektual dalam 

proses atau jasa yang mereka akan menggunakan kerja atau dalam produk mereka akan 

menghasilkan untuk proyek tersebut? 

- Hak kepemilikan. Apakah penjual menegaskan hak kepemilikan dalam proses atau jasa 

yang mereka akan menggunakan kerja atau dalam produk mereka akan menghasilkan 

untuk proyek tersebut? 

e) Make-or Buy Decisions 

 Penilihan keputusan apakah pekerjaan tertentu yang dapat dikerjakan oleh tim 

proyek atau perlu dibeli dari sumber luar . Jika keputusan adalah untuk membuat item , maka 

plan procurement dapat menentukan proses dan kesepakatan internal. Jika keputusan 

membeli maka dilakukan proses yang sama untuk mencapai kesepakatan dengan pemasok 

untuk pengadaan produk atau jasa  

f)Change Request 

Sebuah keputusan yang melibatkan barang pengadaan , jasa , atau sumber daya 

biasanya membutuhkan perubahan . Keputusan lain selama plan procurement juga dapat 

membuat perubahan kebutuhan tambahan . Permintaan perubahan diproses untuk diperiksa 

dan disposisi melalui proses Perform Integrated Change Control. Perubahan Projek Plan 

Managenen, dapat menyebabkan perubahan permintaan dan berdampak pada pengadaan.  

 g) Project Dokumen Update 

Dokumen proyek yang dapat diperbarui termasuk, namun tidak terbatas pada : 

- Persyaratan dokumentasi , 

- Persyaratan traceability matrix , dan 

- Daftar Resiko . 

 

2 CONDUCT PROCUREMENTS 

 

Conduct Procurements Adalah proses mendapatkan respon penjual, memilih penjual, dan 

pemberian kontrak. Manfaat utama dari proses ini adalah memberikan penyelarasan internal dan 

eksternal para stakeholder melalui perjanjian yang didirikan. Input, tools and techniques, and 

outputs dari proses ini digambarkan pada gambar 12-4 dan diagram alur proses digambarkan pada 

gambar 12-5. 



 

 
Selama melakukan proses Procurements , tim akan menerima tawaran atau proposal dan 

akan berlaku sebelumnya ditetapkan kriteria pemilihan untuk memilih satu atau lebih penjual yang 

memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dan diterima sebagai penjual. 

Item utama procurement, keseluruhan proses meminta tanggapan dari penjual dan dapat 

mengevaluasi ulang respon. Sebuah daftar pendek dari penjual yang memenuhi syarat dapat 

didirikan berdasarkan proposal awal. Evaluasi yang lebih rinci kemudian dapat dilakukan 

berdasarkan dokumen persyaratan yang lebih spesifik dan komprehensif diminta dari penjual pada 



daftar pendek. Selain itu alat dan teknik yang dijelaskan dapat digunakan sendiri atau dalam 

kombinasi dengan pemilihan penjual. Misalnya , system pembobotan dapat digunakan untuk : 

 Pemilihan  penjual tunggal yang akan diminta untuk menandatangani kontrak 

standar; dan 

 Membangun urutan negosiasi dengan peringkat semua proposal dengan nilai 

evaluasi tertimbang ditugaskan untuk setiap usulan. 

 

2.1 Conduct Procurements: Inputs 

a. Procurement Managemen Plan 

Dijelaskan dalam Bagian 4.2.3.1. Rencana manajemen pengadaan menjelaskan 

bagaimana proses pengadaan akan dikelola dari pengembangan dokumentasi 

pengadaan melalui penutupan kontrak. 

b. Procurement Documents 

Dijelaskan dalam Bagian 12.1.3.3. Dokumen pengadaan menyediakan audit 

trail untuk kontrak dan perjanjian lainnya. 

c. Source Selection Criteria 

Dijelaskan dalam Bagian 12.1.3.4. Kriteria pemilihan sumber dapat mencakup 

informasi tentang kemampuan yang dibutuhkan supplier , kapasitas, tanggal 

pengiriman, biaya produk, biaya siklus hidup, keahlian teknis, dan pendekatan kontrak. 

d. Seller Proposals 

Seller proposals, disiapkan dalam menanggapi paket dokumen pengadaan 

dengan membuat informasi dasar yang akan digunakan oleh badan evaluasi untuk 

memilih satu atau lebih penawar yang sukses (penjual). 

e. Project documents 

Dijelaskan dalam bagian 11.5.3.2. Project documents yang sering dianggap 

keputusan kontrak terkait risiko termasuk dalam daftar risiko. 

f. Make-or-Buy decisions 

Dijelaskan di bagian 12.1.3.5.Organisasi pengadaan barang atau jasa untuk 

menganalisis kebutuhan, mengidentifikasi sumber daya, dan kemudian 

membandingkan strategi pengadaan ketika memutuskan untuk membeli. Organisasi 

juga dibutuhkan untuk membeli produk dan membuat item sendiri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi make-or-buy decisions dapat berupa: 

 Kemampuan utama dari organisasi  

 Nilai disampaikan oleh vendor untuk memenuhi kebutuhan. 

 Resiko yang terkait dengan  memenuhi kebutuhan di biaya efektif  

 Kemampuan internal dibandingkan dengan komunitas vendor. 

g. Procurement Statement of Work 

Dijelaskan dalam bagian 12.1.3.2 Procurement statement of work memberikan 

suppliers yang jelas dengan menyatakan tujuan, persyaratan dan mendapatkan hasil 

yang terukur. Statement kerja adalah komponen penting dari proses pengadaan dan 



dapat diubah sesuai kebutuhan memalui proses ini sampai persetujuan akhir di dapat. 

laporan kerja mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada : 

 Specifications, 

 Quantity desired, 

 Quality levels, 

 Performance data, 

 Period of performance, 

 Work location, and 

 Other requirements. 

h. Organizational Process Assets 

Dijelaskan dalam Bagian 2.1.4. Elemen aset proses organisasi yang dapat 

mempengaruhi proses Perilaku Pengadaan meliputi, tetapi tidak terbatas pada: 

 Daftar calon dan penjual memenuhi syarat sebelumnya  

 Informasi tentang pengalaman masa lalu yang relevan dengan penjual, baik 

dan buruk  

 Perjanjian sebelumnya  

Setiap kali perjanjian wewenang sebelumnya, peran pembeli dan penjual telah 

di putuskan oleh manajemen eksekutif. Dalam beberapa kasus, penjual mungkin sudah 

bekerja di bawah kontrak yang didanai oleh pembeli atau bersama-sama oleh kedua 

pihak. Upaya pembeli dan penjual dalam proses ini adalah untuk secara kolektif 

mempersiapkan statement procurement yang akan memenuhi persyaratan proyek. Para 

pihak kemudian akan menegosiasikan kontrak akhir untuk penghargaan. 

2.2. Tools and Technique Conduct Procurement 

a. Bidder Conferences 

Konferensi penawar (kadang-kadang disebut konferensi kontraktor, 

konferensi penjual, dan konferensi pra-bid) adalah pertemuan dengan semua calon 

seller dan buyer sebelum pengajuan tawaran atau proposal. Konferensi ini digunakan 

untuk memastikan bahwa semua calon seller memiliki pemahaman yang jelas dan 

pemahaman yang umum tentang pengadaan (baik teknis dan persyaratan kontrak), dan 

tidak ada penawar yang menerima perlakuan istimewa. tanggapan terhadap pertanyaan 

dapat dimasukkan ke dalam dokumen 

b. Proposal Evaluation Techniques 

Dalam pengadaan yang kompleks, dimana pemilihan sumber akan dibuat 

berdasarkan respon seller dengan kriteria pertimbangan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, proses peninjauan evaluasi formal akan ditentukan oleh kebijakan 

pembeli pengadaan 



c. Independent Estimates 

Untuk item pengadaan yang berjumlah banyak, organisasi pengadaan dapat 

memilih untuk mempersiapkan perkiraan mandiri, atau memiliki perkiraan biaya yang 

telah disiapkan oleh estimator profesional di luar sebagai benchamrking pada 

tanggapan yang diusulkan 

d. Expert Judgment 

Expert judgement dapat digunakan dalam mengevaluasi proposal penjual 

mencakup keahlian dari disiplin fungsional seperti kontrak, hukum, keuangan, 

akuntansi, teknik, desain, penelitian, pengembangan, penjualan, dan manufaktur. 

Evaluasi proposal dapat dicapai oleh tim review multi-disiplin dengan keahlian di 

masing-masing area yang dicakup oleh dokumen pengadaan dan kontrak yang 

diusulkan 

e. Advertising 

Seller potensial sering menempatkan iklan di sirkulasi umum seperti Koran 

atau publikasi perdagangan khusus. Beberapa organisasi menggunakan secara online 

sumber daya untuk berkomunikasi permohonan kepada komunitas penjual. 

f. Analytical Techniques 

            Dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi kesiapan vendor  ke 

keadaan akhir yang diinginkan, menentukan biaya yang diharapkan untuk mendukung 

penganggaran, dan menghindari pembengkakan biaya akibat perubahan. Dengan 

mengamati performansi masa lalu, tim dapat mengidentifikasi area yang mungkin 

beresiko, dan yang perlu diawasi dengan ketat untuk memastikan keberhasilan proyek 

g. Procurement Negotiations  

Negosiasi ini memperjelas struktur, persyaratan dan ketentuan lain pembelian 

sehingga kesepakatan bersama dapat dicapai sebelum penandatanganan kontrak. 

Negosiasi disimpulkan dengan dokumen kontrak yang dapat dieksekusi oleh buyer dan 

seller. 

2.3 Output Conduct Procurement 

a. Selected Seller 

Seller yang dipilih adalah seller yang dinilai berada dalam kisaran yang 

kompetitif berdasarkan hasil dari proposal atau evaluasi penawaran, dan yang telah 

dinegosiasikan dalam draft kontrak yang akan menjadi kontrak sebenarnya ketika 

penandatanganan kontrak 

 



b. Agreement 

Kesepakatan/perjanjian pegadaan meliputi syarat dan kondisi, dan dapat 

menggabungkan  item yang ditentukan buyer  mengenai apa yang kontraktor akan 

lakukan atau berikan. Ini adalah tanggungjawab tim manajement proyek untuk 

memastikan bahwa semua perjanjian memenuhi kebutuhan proyek.  

- Pernyataan kerja atau deliverables ,  

- Garansi , 

- Jadwal awal, 

- Dukungan produk , 

- Pelaporan kinerja , 

- Batasan kewajiban , 

- Periode kinerja , 

- Biaya dan pengikut , 

- Peran dan tanggung jawab , 

- Hukuman , 

- Tempat Penjual kinerja , 

- Insentif , 

- Harga, 

- Asuransi dan kinerja obligasi , 

- Pembayaran istilah , 

- Persetujuan subkontraktor, 

- Bawahan, 

- Tempat persalinan ,  

- Ubah permintaan penanganan ,  

- Kriteria Pemeriksaan dan penerimaan  

- Pemutusan klausa 

c. Resource Calendars 

kalender mengenai  kebutuhan akan sumber daya yang diperlukan pada proyek 

disini dijelaskan berapa , apa ,dan kapan sumberdaya itu  diperlukan. 

d. Change Request 

Perubahan permintaan untuk rencana manajemen proyek , yang harus di setujui 

oleh CCB yang mungkin saja akan mempengaruhi segala aspek dalam management 

proyek. 

e. Project Management Plan Update 

Elemen-elemen dari rencana manajemen proyek yang dapat diperbarui termasuk, 

namun tidak terbatas pada: 

- Biaya awal, 

- Lingkup dasar, 

- Jadwal awal, 



- Rencana pengelolaan Komunikasi, dan 

- Rencana pengelolaan Pengadaan. 

f. Project Document Update 

Dokumen proyek yang dapat diperbarui termasuk, namun tidak terbatas pada: 

 Persyaratan dokumentasi, 

 Dokumentasi Persyaratan traceability, 

 Risk register, dan 

 Stakeholder register. 

 

3. Control Procurement 

Proses mengelola hubungan dalam pengadaan, pemantauan kinerja kontrak, dan membuat 

perubahan dan perbaikan kontrak yang sesuai. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa ia 

memastikan bahwa kinerja baik penjual dan pembeli memenuhi persyaratan pengadaan sesuai 

dengan ketentuan hukum perjanjian. 

Baik pembeli dan penjual akan mengelola Procurement Contract untuk tujuan serupa. 

Mereka dituntut untuk memastikan bahwa kedua pihak memenuhi kewajiban kontrak mereka dan 

bahwa hak-hak hukum mereka sendiri dilindungi. Sifat hukum dari hubungan kontraktual 

membuatnya penting karena tim manajemen proyek menyadari implikasi hukum dari tindakan 

yang diambil ketika mengendalikan pengadaan apapun. Pada proyek yang lebih besar dengan 

beberapa penyedia, aspek kunci dari administrasi kontrak adalah mengelola hubungan antara 

berbagai penyedia. 

Control Procurement meliputi penerapan proses manajemen proyek yang sesuai dengan 

kontrak dan integrasi output dari proses ini ke dalam keseluruhan manajemen proyek. Integrasi ini 

akan sering terjadi di berbagai tingkat ketika ada beberapa penjual produk, jasa, atau hasil yang 

terlibat. Proses manajemen proyek yang diterapkan dapat mencakup, namun tidak terbatas pada: 

1. Mengarahkan dan Mengelola Proyek Kerja. Untuk memberi arahan kepada penyedia jasa 

di waktu yang tepat. 



2. Kontrol kualitas. Untuk memeriksa dan memverifikasi kecukupan penyedia produk. 

3. Melakukan peningkatan perubahan kontrol. Menjamin bahwa perubahan disetujui dengan 

benar dan orang yang membutuhkan mengetahui perubahan tersebut. 

4. mengendalikan risiko. Untuk memastikan bahwa risiko telah diantisipasi. 

 

Control Procurement juga memiliki komponen manajemen keuangan yang melibatkan 

pembayaran pemantauan kepada penjual. Hal ini memastikan bahwa persyaratan pembayaran 

yang ditetapkan dalam kontrak terpenuhi dan bahwa penjual mendapat kompensasi terkait 

dengan kemajuan penjual, sebagaimana didefinisikan dalam kontrak. Salah satu masalah utama 

ketika melakukan pembayaran kepada pemasok adalah bahwa ada hubungan yang erat dari 

pembayaran yang dilakukan untuk pekerjaan dicapai. 

 Tinjauan proses Control Pengadaan dan dokumen adalah seberapa baik penjual 

melakukan kontribusi berdasarkan kontrak dan menetapkan tindakan perbaikan bila diperlukan.  

 Kendali Pengadaan meliputi mendapatkan rincian yang diperlukan untuk mengelola 

setiap masalah awal dikontrak pekerjaan (untuk penyebab, kenyamanan, atau default) sesuai 

dengan klausul pemutusan perjanjian. Rincian ini digunakan untuk proses penutupan Pengadaan 

untuk mengakhiri persetujuan. 

 

3.1 Control Procurement Inputs 

a. Project Management Plan 

Project Management Plan menjelaskan bagaimana proses pengadaan akan 

dikelola dari pengembangan dokumentasi pengadaan melalui penutupan kontrak. 

b. Procurement documents 

Dokumen pengadaan berisi catatan pendukung yang lengkap untuk administrasi 

proses pengadaan; ini termasuk pengadaan penghargaan kontrak dan pernyataan kerja. 

c. Agreements 

Perjanjian ini memerlukan pemahaman antara semua pihak, termasuk 

pemahaman tentang tugas masing-masing. 

d. Approved change requests 

Approved change requests dapat mencakup modifikasi syarat dan kondisi 

kontrak, termasuk pernyataan pengadaan pekerjaan, harga, dan deskripsi dari produk, 

jasa, atau hasil yang akan diberikan. Semua perubahan terkait dengan pengadaan secara 

resmi didokumentasikan secara tertulis dan disetujui sebelum dilaksanakan melalui 

proses kontrol Pengadaan. 

e. Work Performance reports 

- Technical documentation. Dokumentasi teknis penjual dan informasi penyerahan 

lainnya yang disediakan sesuai dengan ketentuan kontrak. 

- Work performance information. Laporan kinerja penjual menunjukkan kiriman yang 

telah selesai dan yang belum. 

-  



f. Work Performance data 

- Sejauh mana standar kualitas kepuasan, 

- Biaya yang telah dikeluarkan atau dilakukan, dan 

- Identifikasi faktur penjual yang telah dibayar. 

Semua data yang dikumpulkan adalah sebagai bagian dari pelaksanaan proyek. 

 

3.2 Control Procurement tools and techniques 

a. Contract change control System 

Sebuah sistem kontrol perubahan kontrak mendefinisikan proses dimana 

pengadaan dapat dimodifikasi. termasuk dokumen, sistem, prosedur penyelesaian 

sengketa, dan tingkat persetujuan yang diperlukan untuk otorisasi pelacakan perubahan. 

Sistem kontrol perubahan kontrak terintegrasi dengan sistem kontrol perubahan yang 

terintegrasi. 

b. Procurement Performance reviews 

Sebuah tinjauan kinerja pengadaan adalah review terstruktur kemajuan penjual 

untuk memberikan ruang lingkup proyek dan kualitas, dalam biaya dan jadwal, 

dibandingkan dengan kontrak. Hal ini dapat mencakup review dari penjual dan pembeli 

inspeksi, serta kualitas audit yang dilakukan selama pelaksanaan penjual jasa.  

c. Inspections and Audits 

Inspeksi dan audit yang dibutuhkan oleh pembeli dan didukung oleh penjual, 

sebagaimana ditentukan dalam pengadaan kontrak, dapat dilakukan selama 

pelaksanaan proyek untuk memverifikasi kepatuhan dalam proses kerja penjual atau 

kiriman. Jika disahkan oleh kontrak, beberapa tim inspeksi dan audit dapat mencakup 

personil pengadaan pembeli. 

d. Payment Systems 

Pembayaran kepada penjual biasanya diproses oleh akun sistem pembeli setelah 

sertifikasi kerja kepuasan oleh orang yang berwenang di tim proyek. Semua 

pembayaran harus dilakukan dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan kontrak. 

e. Claims Administration 

Perebutan perubahan dan potensi perubahan yang konstruktif adalah 

perubahan yang diminta oleh mereka di mana pembeli dan penjual tidak dapat 

mencapai kesepakatan tentang kompensasi untuk perubahan atau tidak setuju bahwa 

perubahan telah terjadi. Perebutan perubahan bervariasi disebut klaim, perselisihan, 

atau banding. Klaim didokumentasikan, diproses, dipantau, dan dikelola sepanjang 

siklus hidup kontrak, biasanya sesuai dengan ketentuan kontrak. 

Jika para pihak sendiri tidak menyelesaikan klaim, itu mungkin harus ditangani 

sesuai dengan alternatif penyelesaian sengketa biasanya prosedur yang ditetapkan 



dalam kontrak berikut. Penyelesaian semua klaim dan sengketa melalui negosiasi 

adalah metode yang disukai. 

f. Records Management System 

Sebuah sistem manajemen catatan digunakan oleh manajer proyek untuk 

mengelola kontrak dan dokumentasi pengadaan dan catatan. Ini adalah satu set dari 

proses, fungsi kontrol terkait, dan alat-alat otomatisasi yang dikonsolidasikan dan 

digabungkan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen proyek. Sistem ini 

berisi arsip dokumen kontrak dan korespondensi. 

3.3 Control Procurements: Outputs 

a. Work Performance Information 

memberikan dasar untuk identifikasi masalah saat ini atau potensial untuk 

mendukung klaim nanti atau pengadaan baru. Dengan melaporkan kinerja vendor, 

organisasi meningkatkan pengetahuan tentang kinerja pengadaan, yang mendukung 

peningkatan peramalan, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan. Laporan kinerja 

juga membantu dalam acara tersebut ada perselisihan dengan vendor. Informasi kinerja 

meliputi kepatuhan pelaporan kontrak, yang menyediakan pengadaan organisasi 

mekanisme untuk melacak kiriman tertentu yang diharapkan dan diterima dari vendor. 

Laporan kepatuhan kontrak mendukung komunikasi dengan vendor ditingkatkan 

sehingga potensi masalah yang ditangani segera untuk kepuasan semua pihak. 

b. Change Requests 

Perubahan permintaan untuk rencana manajemen proyek, rencana anak 

perusahaan, dan komponen lainnya, seperti dasar biaya, jadwal awal, dan rencana 

pengelolaan pengadaan, mungkin hasil dari proses kontrol Pengadaan. Perubahan 

permintaan diproses untuk diperiksa dan disetujui melalui Lakukan Change Control 

Terpadu proses. Diminta tetapi perubahan belum terselesaikan dapat mencakup arah 

yang diberikan oleh pembeli atau tindakan yang diambil oleh penjual, yang pihak lain 

menganggap perubahan konstruktif untuk kontrak. Karena setiap dari perubahan 

konstruktif mungkin dibantah oleh salah satu pihak dan dapat menyebabkan klaim 

terhadap pihak lain, perubahan tersebut secara unik diidentifikasi dan didokumentasikan 

oleh korespondensi proyek 

c. Project Management Plan Updates 

Elemen rencana manajemen proyek yang dapat diperbarui meliputi, tetapi tidak 

terbatas pada: 

- Rencana pengelolaan Pengadaan. Rencana pengelolaan pengadaan diperbarui untuk 

mencerminkan disetujui 

mengubah permintaan yang mempengaruhi manajemen pengadaan, termasuk dampak 

terhadap biaya atau jadwal. 



- Jadwal dasar. Jika ada slippages yang mempengaruhi kinerja proyek secara 

keseluruhan, baseline jadwal mungkin perlu diperbarui untuk mencerminkan harapan 

saat ini. 

- Biaya awal. Jika ada perubahan yang berdampak biaya proyek secara keseluruhan, 

baseline biaya mungkin perlu diperbarui untuk mencerminkan harapan saat ini. 

d. Project Documents Updates 

Dokumen proyek yang dapat diperbarui meliputi, tetapi tidak terbatas pada, 

dokumentasi pengadaan. Dokumentasi pengadaan mungkin termasuk kontrak pengadaan 

dengan semua jadwal mendukung, meminta perubahan kontrak yang tidak disetujui, dan 

perubahan permintaan disetujui. Dokumentasi pengadaan juga mencakup setiap penjual-

dikembangkan dokumentasi teknis dan informasi kinerja pekerjaan lain, seperti kiriman, 

laporan kinerja penjual dan jaminan, dokumen keuangan termasuk faktur dan catatan 

pembayaran, dan hasil inspeksi-kontrak terkait. 

e. Organizational Process Assets Updates 

Elemen aset proses organisasi yang dapat diperbarui meliputi, tetapi tidak terbatas 

pada: 

• Correspondence . Syarat dan kondisi kontrak sering memerlukan dokumentasi aspek-

aspek tertentu dari komunikasi pembeli / penjual, seperti kebutuhan untuk peringatan 

kinerja tidak memuaskan dan permintaan untuk perubahan kontrak atau klarifikasi 

tertulis. Hal ini dapat mencakup hasil yang dilaporkan audit pembeli dan inspeksi 

yang menunjukkan kelemahan penjual perlu untuk memperbaiki. Selain persyaratan 

kontrak khusus untuk dokumentasi, catatan lengkap dan akurat tertulis dari semua 

komunikasi kontrak tertulis dan lisan, serta tindakan yang diambil dan keputusan yang 

dibuat, dipelihara oleh kedua belah pihak. 

• Payment schedules and requests (jadwal pembayaran dan permintaan). Semua 

pembayaran harus dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi kontrak pengadaan. 

• Seller performance evaluation documentation ( dokument evaluasi kinerja Penjual). 

dokument evaluasi kinerja Penjual disiapkan oleh pembeli. Evaluasi kinerja seperti 

mendokumentasikan kemampuan penjual untuk terus melakukan pekerjaan pada kontrak 

saat ini, menunjukkan jika penjual dapat diizinkan untuk melakukan pekerjaan pada 

proyek-proyek masa depan, atau menilai seberapa baik penjual melakukan pekerjaan 

proyek. Dokumen-dokumen ini dapat membentuk dasar untuk terminasi dini kontrak 

penjual atau menentukan bagaimana hukuman kontrak, biaya, atau insentif yang 

diberikan. Hasil evaluasi kinerja ini juga dapat dimasukkan dalam daftar penjual yang 

berkualitas yang sesuai. 

4.  Close Procurements 

Pengadaan adalah proses menyelesaikan setiap pengadaan. Manfaat utama dari proses ini 

adalah bahwa ia mendokumentasikan perjanjian dan dokumentasi terkait untuk referensi di masa 



mendatang. Input, alat dan teknik, dan output dari proses ini digambarkan dalam Gambar 12-8. 

Gambar 12-9 menggambarkan diagram aliran data dari proses. 

4.1. Close Procurements: Inputs 

Close procurements adalah proses menyelesaikan setiap pengadaan. Manfaat 

utama dari proses ini adalah bahwa ia mendokumentasikan perjanjian dan 

dokumentasi terkait untuk referensi di masa mendatang. Input, alat dan teknik, dan 

output dari proses ini digambarkan dalam Gambar 12-8. Gambar 12-9 

menggambarkan diagram aliran data dari proses. 

 

 

Proses Close Procurement juga melibatkan kegiatan administrasi seperti 

menyelesaikan klaim terbuka, memperbarui catatan untuk mencerminkan hasil akhir, dan 

pengarsipan informasi tersebut untuk penggunaan masa depan. Close Procurement 



membahas setiap kontrak berlaku untuk proyek atau fase proyek. Dalam proyek-proyek 

multifase, jangka waktu kontrak hanya dapat diterapkan untuk fase diberikan proyek. 

Dalam kasus ini, Close Procurement menutup pengadaan (s) berlaku untuk fase proyek. 

Klaim yang belum terselesaikan dapat dikenakan litigasi setelah penutupan. Syarat 

kontrak dan ketentuan dapat meresepkan prosedur tertentu untuk penutupan kesepakatan. 

a. Project Management Plan 

Rencana manajemen proyek berisi rencana manajemen pengadaan, yang 

menyediakan rincian dan pedoman untuk menutup pengadaan. 

b. Procurement Documents 

Untuk menutup kontrak, semua dokumentasi pengadaan dikumpulkan, 

diindeks, dan mengajukan. Informasi tentang jadwal kontrak, ruang lingkup, 

kualitas, dan kinerja biaya bersama dengan semua dokumen perubahan kontrak, 

catatan pembayaran, dan hasil inspeksi katalog. Informasi ini dapat digunakan 

untuk pelajaran informasi dan sebagai dasar untuk mengevaluasi kontraktor untuk 

kontrak masa depan. 

4.2. Tools and Techniques   

a. Procurement Audits 

Review terstruktur dari proses pengadaan yang berasal dari proses Rencanan 

Pengadaan manajemen melalui Control Pengadaan. Tujuan dari audit pengadaan adalah 

untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan yang menjamin pengakuan dalam 

penyusunan atau administrasi kontrak pengadaan lainnya pada proyek, atau proyek-proyek 

lain dalam organisasi. 

b. Procurement Negotiations 

Dalam semua hubungan pengadaan, penyelesaian akhir yang adil dari semua 

masalah, klaim, dan sengketa oleh negosiasi adalah tujuan utama. Setiap kali penyelesaian 

tidak dapat dicapai melalui negosiasi langsung, beberapa bentuk alternatif penyelesaian 

sengketa termasuk mediasi atau arbitrase dapat dilakukan. Ketika semuanya gagal, proses 

litigasi di pengadilan. 

c. Records Management System 

Sebuah catatan sistem manajemen digunakan oleh manajer proyek untuk mengelola 

kontrak dan dokumentasi dan catatan pengadaan. Dokumen kontrak dan korespondensi 

diarsipkan melalui catatan sistem manajemen sebagai bagian dari proses close 

procurements. 

3. Outputs 

a. Closed Procurements 

Pembeli, biasanya melalui administrator pengadaan yang sah, menyediakan penjual 

dengan resmi ditulis melihat bahwa kontrak telah selesai. Persyaratan untuk close 



procurements formal biasanya didefinisikan dalam syarat dan kondisi kontrak dan 

termasuk dalam management procurement plan. 

b. Organizational Process Assets Updates 

Elemen aset proses organisasi yang dapat diperbarui, tetapi tidak terbatas pada: 

- Procurement file 

Sebuah set lengkap dokumentasi indeks kontrak, termasuk kontrak tertutup untuk 

dimasukkan kedalam file proyek akhir. 

- Deliverable acceptance 

Dokumentasi formal penerimaan pengiriman-penjualan yang disediakan mungkin 

diperlukan untuk disimpan oleh organisasi. Close procurements memastikan 

dokumentasi ini merupakan persyaratan kesuksesan. Persyaratan formal untuk 

penerimaan penyampaian dan bagaimana mengatasi kiriman yang tidak sesuai 

biasanya didefinisikan dalam perjanjian. 

- Lessons learned documentation 

Pelajaran, apa yang telah dialami, dan rekomendasi perbaikan proses, harus 

dikembangkan untuk file proyek untuk meningkatkan pengadaan masa depan 

 

 

 

 


