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1. TUJUAN
1.1.Review dan analisis untuk mengevaluasi kemampuan rekanan pemasok dalam
melakukan pekerjaan seperti yang diminta
1.2.Memberikan acuan bagi pelaksanaan evaluasi hasil pekerjaan pihak ke kedua/ rekanan
pengadaan baramg dan jasa.
1.3.Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan, dan ketertiban pelaksanaan proses
evaluasi hasil pekerjaan pihak kedua atau rekanan.
1.3.Menjamin mutu proses dan output pekerjaan pihak kedua yang berkualitas.
1.4.Kegiatan ini dapat mencakup evaluasi sumber daya keuangan pemasok, kemampuan
untuk memenuhi kriteria teknis dan jadwal pengiriman, catatan kinerja dan kelayakan
untuk mendapatkan kontrak.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mengatur tentang evaluasi hasil pekerjaan pihak kedua/ rekanan setiap akhir
semester yang mencakup: proses perencanaan, proses administrasi, proses pekerjaan
(waktu) dan hasil serta kualitas pekerjaan yang dihasilkan baik pengadaan barang atau
jasa.
3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. SPs adalah Sekolah Pascasarjana IPB.
3.2. Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan
/ kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelmpk manusia untuk mencapai tujuan.
3.3. Perencanaan adalah suatu cara untuk membuat suatu kegiatan dapat berjalan dengan
baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif untuk memperkecil
kesenjangan yang ada dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3.4. Evaluasi adalah adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh
mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu
dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara
keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan
dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.
3.5. Rekanan adalah orang yg mempunyai hubungan timbal balik dl dunia usaha atau
dagang; nasabah usaha
3.6. Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak
antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan
3.7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
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3.8. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan pengadaan Barang
3.9. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ)
3.10.Surat perintah kerja/ SPK

4. KETENTUAN UMUM
4.1. Pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan evaluasi hasil pekerjaan pihak kedua/
rekanan yang dilakukan pada setiap akhir semester.
4.2. Penetapan status pihak kedua/ rekanan dilakukan oleh SPs bersama segenap
jajarannya berdasarkan nilai Indeks hasil evaluasi.
5. PROSEDUR
5.1. Rincian Prosedur
5.1.1. Evaluasi hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa semester satu
5.1.1.1. Pada akhir semester satu, SPs melakukan evaluasi terhadap hasil
pekerjaan pihak kedua/ rekanan.
5.1.1.2. SPs melakukan perhitungan dan identifikasi terhadap hasil pengisian
kuisioner kepuasan rekaanan.
5.1.1.3. Pimpinan SPs bersama-sama untuk
5.1.2. Evaluasi pelayanan administrasi dan birokrasi semester dua
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5.2 Bagan Alir Prosedur

5.2.1

Bag Umum

Pejabat pengadaan menerima data profil
rekanan
5.2.2
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1. Profil Perusahaan (company
profile)
2. SPPBJ/ SPK

1. Profil Perusahaan (company
profile)
2. SPPBJ/ SPK
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Memeriksa kelengkapan data profil rekanan

5.2.3

Bag Umum

Memeriksa kegiatan pengadaan barang
/jasa untuk kategori pengadaan langsung
5.2.4 Bag Umum
Pemeriksa melakukan Pemeriksaan
hasil pekerjaan sesuai kontrak / SPK.

5.2.5

Bag Umum

Pemeriksa mengisi Form Evaluasi Kerja
Rekanan utk setiap kegiatan dan di rekap
pada tiap semester

1. Profil Perusahaan (company
profile)
2. SPPBJ/ SPK

1. Profil Perusahaan (company
profile)
2. SPPBJ/ SPK

Form Evaluasi Kerja
Rekanan

6. DOKUMEN PENDUKUNG
6.1. Profil Perusahaan (company profile)
6.2. SPPBJ/ SPK
6.3. Form Evaluasi Kerja Rekanan
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