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REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT – MULTI DONOR TRUST FUND – PHASE II
PENGADAAN KONSULTAN LOKAL UNTUK ANALISIS KOMPOSISI BELANJA NEGARA

Kementerian Keuangan telah menerima bantuan hibah dari Bank

Dunia,

untuk

melaksanakan bantuan teknis pengadaan jasa konsultan untuk analisis komposisi belanja
negara. Bantuan teknis analisis komposisi belanja negara dimaksud akan meliputi:
A. Ruang lingkup pekerjaan, antara lain:
1. Membuat rencana kerja;
2. Membuat pedoman survei lapangan termasuk manual dan dokumen pengumpulan
data;
3. Mengawasi pelaksanaan pengumpulan data;
4. Menganalisis data primer dan sekunder untuk temuan dan rekomendasi;
5. Mendiskusikan temuan dan rekomendasi dengan pejabat di Direktorat Penyusunan
APBN dan stakeholders terkait;
6. Membuat laporan akhir; dan
7. Mengkoordinasikan knowledge sharing terkait temuan dan rekomendasi pada
laporan akhir kepada pejabat/karyawan di DJA internal (1 kali) dan pihak luar terkait
(2 kali).
B. Penyedia merupakan konsultan perorangan, dengan kualifikasi sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia dengan kondisi sehat jasmani dan rohani
2. Telah menempuh pendidikan min. S3 di bidang ekonomi, administrasi publik atau
bidang sejenis;
3. Memiliki pengalaman bekerja sama dengan instansi pemerintah sekurang-kurangnya
selama 5 tahun;
4. Ahli di bidang analisis belanja pemerintah dibuktikan dengan telah membuat minimal
3 kajian yang berkaitan dengan belanja pemerintah;
5. Memiliki kemampuan managerial skill yang dibuktikan dengan pengalaman menjabat
pada lembaga yang menangani proyek pemerintah;

6. Memiliki kemampuan komunikasi lisan dan tulisan secara excellent dalam Bahasa
Inggris; dan
7. Berpengalaman dalam proyek bantuan internasional.
C. Periode pelaksanaan pekerjaan
Konsultan akan melakukan penugasan dengan kontrak berbasis hasil untuk jangka waktu 5
(lima) bulan kalender. Penugasan akan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:
1. Merancang dan mengawasi pelaksanaan pengumpulan data: 2 bulan
2. Menganalisis data dan menulis laporan akhir: 2 bulan
3. Melakukan FGD dan diseminasi: 1 bulan

D. Estimasi Biaya
Paket

Pekerjaan

ini

diperkirakan

memerlukan

biaya

sesuai

dengan

Harga

Perkiraan Sendiri sebesar Rp 172.125.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua
Puluh Lima Ribu Rupiah)
E. Metode Seleksi
Pengadaan konsultan dilakukan dengan metode seleksi konsultan individual secara
kompetitif, dengan mengacu kepada Petunjuk Bank Dunia Guidelines: Selection and
Employment of Consultants under IBRD Loan and IDA Credits and Grants by World
Bank Borrowers dan akan dilakukan presentasi sebagai salah satu tambahan metode
penilaian dan evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan mengundang konsultan individual
untuk dapat menyampaikan surat pernyataan berminat (expression of interest) dengan
melampirkan Curicullum Vitae (CV) dalam bahasa inggris yang memenuhi persyaratan
kualifikasi penyedia disertai dengan copy lampiran bukti pendukung CV dimaksud.

Penyampaian surat pernyataan berminat dan dokumen pendukung lainnya serta
permohonan informasi lebih lanjut (pada jam kerja) ditujukan kepada:
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Anggaran
Gedung Soetikno Slament Lantai 11
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710
telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931
Atau melalui email ke: ulp.dja@gmail.com
Surat pernyataan berminat dan dokumen pendukung lainnya harus diterima di meja/email panitia
paling lambat tanggal 17 Juli 2019 pukul 12.00 WIB

