
PEMERI NTAH KOTA BONTANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

TERMIN 1
PENUNJUKAN LANGSUNG

: 027 I 22121 PPK.DTSKOM r N FO.01/2021
: 15 MARET 2021.

Penyedia

Total Harga SPK

TotalTagihan Termin 1

Sumber Dana

Kode Kegiatan

Tahun Anggaran

: PT. Karya Grafika Kaltim
: Rp 99.420.750,-

(Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat
Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima

Puluh Rupiah)
: Rp 44.L87.000,-
(Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan
Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

: APBD Kota Bontang
: 5.1.02.02.01.0043
:2O2L

SUB KEGIATAN:

LAYANAN HUBUNGAN MEDIA

Nomor
Tanggal

PAKET KEGIATAN

BELANJA JASA PENULISAN DAN PENERJEMAHAN (PUBLIKASI MEDIA
oNLTNE 06)

l)

[--=z
I

"',;-n



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOTA PENCAIRAI{ DANA
Nomor : 55 nfo.03

SEf, DAHANA PET{GELUAFAiI

Supaya menaalrkan dana kepad.:

1 Pejabat Pelaksan3Teknis XeSiatan

2 Program

3 Kegiaten

4 Sub Kegiatan

5 Nomor OPA'SKPD

6 Tahun anggaran

7 Jumlah Oana Yang Diminta Rp.

lskandar, S-Sos, M.Si

Progr.m lnfumEsl d.n (orirrollrsi Publil
Pengelolaan lnformasi dan xomunllasi Publik Penr€rintah Daerah xabup.len/Kota
kyanan Hubungan Media

DP N A.! 2.L6.2.2O.20.2.21.O,..@l m! 2021

2021

np aa.87Im,0

No. Kode Rekenina Uraian Anggaran

2 6

Bcl.nJ. la'a P.nullran dan P€n .,.m.han1

99.450.0m :14.187.0@ 55 263.@0- PublikasiMedia Online 06

Jumlah 9!r.4so_0Q /l/l.trr.o@ 5t.253,000

PotonSan-Potongan

Rp.

Rp.

803.400Rp.

4.017.ffiRp.

PPh 27

Pajak Daerah

PPh 22

PPh 23

Rp.

lumlah YanS Diminta

Potongan

44.187.000

4.820.400

Rp.

Rp.

(Terbilang: Tlg. Puluh Sembilan Juta TiSe Retu5 Enam Puluh Enarrl RIbu Enam Ratus Rupiah)

Juml.h Yang 39.365Rp.

P, 200321 1 005

Teknit Kegiatan

Irlndar, S.Sos, M.sl

Bontan& tuli 2077

Catatan: PengSuna Anggaran,

Sisa

5 102 02 01004:l

Drt. O.suh.M-sl
N rP. 19570608 199203 1016



RESUME KONTRAK (RTNGKASAN KONTRAK)

6

1. Nomor dan Tanggal DPA

2. Kode Sub Kegiatan

3. Nomor dan Tanggal SPK (Surat Perintah
Kerja)

4. Nama dan Jabatan Rekanan /
Kontraktor dan Perusahaan

5. Alamat Rekanan / Kontraktor dan
Perusahaan

Nilai 5PK (Surat Perintah Kerja)

7. Nilai Tagihan Termin I

8. Uraian dan Volume Pekerjaan

9. Cara Pembayaran Sesuai Pasal dalam
kontrak

10. Jan8ka Waktu Pelaksanaan

11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
Berdasarkan Eerita Acara Serah Terima
Termin I

12. Jangka Waktu Pemeliharaan

op N A.U 2.16.2. 20.2.21.01.0000 INU 2O2r
Tanggal 04 lanuari 2027 .

2.75.O2.2.Or.O7

O27 I 22/ 2lPPK.olsKOMlNFO.01l2021, tanggal
15 Maret 2O2t t

Dirhanuddin / Direktur / PT. Karya Grafika
Kaltim

Perum Grand Taman Sari Center fiS CT/17,
Kota Samarinda, Kaltim

Rp 99.420.750,- (Sembilan Puluh Sembilan
Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus

Lima PuluhRupiah) -

Rp 44.187.00O,- (empat puluh empat juta
serratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) -

Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan
(Publikasi Media Online 06)

Sistem Termin

04 (empat) bulan kalender ( 15 Maret 2021
s/d 14 Nopember 2021 )

06 Juli 2021

Tidak Ada

Eontang, 05 Juli 2021
Pengguna Anggaran

(
r-- -*->

Drs. Dasuli. M.Si
NrP 19670608 199203 I 016

-\,---



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KOMT'ITIKASI DAN IITFORMATIKA

Gedung Graha Taman Praja, Blok I Lantai 3 Jl. Bessai Berinta Kel. Bontang L€stari
Telp. (05a8) 51 16504, 20326 Fax. (0s48) 20329

BOTTA-rG - T(ALIUAIITAIT TIUUR

REKOMf,NDASI
Nomor : 500/ 050 /Diskominfo

Berdasarkan hasil verifi kasi

1. Berita Acara Penerimaan Hasil Peke{aan
Nomor : }2Tl04TtBAPIDlVIVDiskominfo.03/2021r
Tanggal : 06 (enam) -
Bulan :Juli .
Tahun :2021/

2. Berita Acara Penyelesaian Pekeiaan
Nomor : 027l046tBAPP,nflI/Diskominfo.03l202L
Tanggal :06 (enam) .
Bulan : Juli .
Tahun :2021 .

3. Berita Acara Pembayaran
Nomor : 500 / 049 / Diskominfo.03 /
Tanggal : 06 (enam),
Bulan :Juli .

Tahun :2021 ,

Memperhafikan sural germohonan Peqrbayaran dari PT. Karya Grafika Kaltim Nomor : 00l,PPiPT.
KGK-BTG/VIU2}2| -tanggal 06 Juli 2021,serta kelengkapan dokumen yang ditetapakan maka
pekerjaan Belanja jasa penulisan dan pene{anahan (Publikasi Media Online 06) sub kegiatan
Layanan Hubungan Media kegiatan Pengelolan informasi dan komunikasi publik pemerintah
daerah kabupaten/kota Program Informasi dan Komunikasi Publik yang dilakukan oleh :

Nama Penyedia Barang/Jasa
Nomor Surat Perintah Kerja/SPK
Tanggal Surat Perintah Kerja/SPK
Nilai Surat Perintah Kefa/SPK
Terbilang

Nilai Tagihan Termin I
Terbilang

NomorNPWP

: PT. Karya Grafika Kaltim
: 027 |22|2|PPK.DISKOMNFO.O l/202 I -
: 15Marei 2021-
: R:p.99.420.750,-
: Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua
Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah

: Rp 44. 187.000,,
: Empat Puluh EmFt Juta Seratus Delapan Puluh
Tujuh Ribu Rupiah

: 86.236.039.1 -7 4 1.000

Dapat dilakukan pembayaran atas peke{aan yang dilakukan tersebut.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan sebagai dasar melakukan pembayaran pekerjaan.

Bontang,06 Juli 2021
Pengguna Anggaran

Drs. Dasuki, M.Si
MP. 19670608 199203 I 016



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KOMT'NIKASI DAN INFORMA'TII(A

Gedung Graha Taman Praja, Blok I f,antai 3 Jl. Bessai Berinta Kel. Bontang t€stari
Telp. (0548) 5116504, 20326 Fax. (0548) 20329

BOTTAITG _ KALIUAITTAX TIUUR

Nomor
Lampiran
Perihal

Bontang, 06 Juli 2021

: 800/ 051 /Diskominfo.03i2O2l
: I (satu) berkas
: Permohonan Pembararlrn
Keqiatan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Paket Pekedaan Belanja Jasa dan

Pene{emahan (Publikasi Media Online 06) pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media,
Kegiatan Pengelolan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran Paket
Pekerjaan belanja jasa penulisan dan peneqjemahan (publikasi media online 06) sebesar Rp
56.933.250,- (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus
Lima Puluh Rupiah) daftar rincian terlampir.

Demikian p€rmohonan ini disampaikan, atas persetujuan bapak, diucapkan terima
kasih.

Pej Teknis Kegiatan

Kepada
Yth. Pengguna Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika
Di-

Bontatre

r
NIP 4 200312 1 004

n

I



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DIIIAS KOMT'NIKASI DAIT INFORMATIKA

Gedung Graha Taman Praja, Blok 1 Lartai 3 Jl. Bessai Berinta Kel. Bontang L€stari
Telp. (0548) 5116504, 20326 Fax. (0548) 20329

BOIT?AITG - KALIUAITTAN TIUUR

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
Nomor : 027 l046lBAPPlylVDiskominfo.03/202 I

Pada hari ini Selasdangg al El.rrmbulan luti afl*, ooohfOu Dua Puluh Safz, kami yang

bertanda tangan ini di bawah iru

Nama/NIP : Drs. Dasuki, M.Si I MP 19670608 199203 l016
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran

berdasarkan DPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bontang Nomor DP N A. I /2. I 6.2.20.2.21.01.0000 I 00 1 I 2021 Tanggal 04

lanuan 2021

Alamat : Graha Taman Praja Blok I Lantai 3, Jl. Bessai Berinta Kel. Bontang

Lestari - Bontang
Selanjutnya disebut PIEAK Pf,,RTAMA

2. Nama : Dirhanuddin -
Jabatan : Direktur PT. Karya Grafika Kaltim'
Alamat : Perum Grand Taman Sari Center KTS CTllT,Kota Samarinda, Kaltim
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan Paket Belanja Jasa Penulisan dan
Pene{emahan (Publikasi Media Online 06), sebagai berikut :

1. Program : Program Informasi dan Komunikasi Publik '
2. Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik "

Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ,
3. Sub Kegiatan . Layanan Hubungan Media I
4 Paket : Belanja Jasa Penulisan dan Pene{emahan (Publikasi Media'

Online 06) v

. Kota Bontang,
: Dinas Komunikasi dan Informasi r
: PT. Karya Grafika Kaltim '
: 027 12212/PPK.DISKOMINFO.0 I /202 I .
: I 5 Maret 2021 '
: Rp 99.420.750,- '
: Senbilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua
Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah

: Rp 44. 187.000,- ;
: Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh
Ribu Rupiah

Dari hasil pemeriksaan dan penelitian, maka disimpulkan bahwa Paket Belanja Jasa
Penulisan dan Pene{emahan (Publikasi Media Online 06) Sub Kegiatan Layanan Hubungan
Media, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupater/Kota, Program Informasi dan Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2021, bobot
persentasi telah mencapai 40% dan nilai SPK (Surat Perintah Kerja).

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

5. Lokasi
6. Instansi
7. PenyediaBarang/Jasa
8. NomorSPK
9. Tanggal SPK
10. Nilai SPK
I 1. Terbilang

12. Nilai Tagihan Termin I
13. Terbilang

PIEAKKEDUA
PT. Karya Grafika Kaltim

PIHAK PERTAMA
Penguna Anggaran,

(

d
NIP 19670608 199203 l0l6

Drs. Dahtrfii.-trI.Si
Direktur



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KOMT'NIKASI DAN IITFORMATIKA

Gedung Graha Taman Praja, Blok 1 Lantai 3 Jl. Bessai Berinta Kel. Bontang Lestari
Telp. (05a8) s t 16504, 20326 Fax. (0548) 20329

BOIYTAITG - I(ALIIAITTAIT TIUUR

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
Nomor : 027 1047 IBAPIIP/VII/Diskominfo.0312021

Pada hari ini Selasa\anggA Elwn bdan tuli tahun Dua kibu oro Puluh Satu, kami
yang bertanda tangan ini di bawah ini :

l. Nama,NIP . Drs. Dasuki, M.Si / NIP 19670608 199203 I 016 /
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran

berdasarkan DPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bontang Nomor DP N A. 1 I 2. 1 6.2. 20. 2. 2 1. 0 1. 0000 I 00 I I 2021 Tanggal 04

lanuan 2021
Alamat : Graha Taman Praja Blok I Lantai 3, Jl. Bessai Berinta Kel. Bontang

Lestari - Bontang '
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dirhanuddin "
Jabatan : Direktur PT. Karya Grafika Kaltim
Alamat : Perum Grand Taman Sari Center KTS CTl17, Kota Samarinda, Kaltim
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah
melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa yang dipesan dari :

Nama Perusahaan/Rekanan/penyedia: PT. Karya Grafika Kaltim -

Alamat Perusahaan : Perum Grand Taman Sari Center KTS CTllT,Kota
Samarinda, Kaltim

Bahwa sehubungan pekerjaan pengadaan barang/jasa paket Belanja Jasa Penulisan dan
Pene{emahan (Publikasi Media Online 06)rsub kegiatan Layanan Hubungan Media Kegiatan
Pengelolaan lnformasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program
Informasi dan Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2021 Sebagai Realisasi Surat Perintah
Kerja/SPK Nomor : O27|22|2|PPK.DISKOMINFO.01 /2021 {anggal 15 Maret 2021 dan setelah
dilalrukan pemeriksaan/penilaian/penguj icobaan dengan j umlah/jenis barang terlampir.

Hasil Pemeriksaan dinyatakan
a) Baik
b@ik

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran
/ Pejabat Pembuat Komitrnen pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika kota Bontang.

Demikian Berita Acara Penerimaan Hasil Peke{aan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan
selanjutnya.

PIHAK KEDUA
PT. Karya Grafika Kaltim

PIHAK PERTAMA
Denguna Anggaran,

xt

irs. Dasuki. Nl.Si
NrP 19670608 199203 1 016

TTMPEL
RAT

D
Direktur

ln -l--

,/1



Lampiran :

Nomor
Tanggal

: 027 I O47 IBAPIDIVIL/Diskominfo .03 /2021
: 06 Juli 2021

No Jenis Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan
(Rp.)

Jumlah Harga
(Rp )

Keadaan saat

diperiksa
Baik Kurang/

Tidak
Baik

I Belanja Jasa Penulisan
dan Penerjemahan
(Publikasi Media Online
06)

I Jasa Media Online 52 Per
Tayang

772 500 40 170.000 /

Jumlah 40. 170.000

PPn 10% 4.017 000

TOTAL 44 ',t87 000

Terbilang : # Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah#

PIHAK KEDUA
PT. Karya Grafika Kaltim

Direktur

PIIIAKPERTAMA
Penguna Anggaran,

NIP 19670608 199203 I 016

I

I

I

I

I

I

I



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KOMIINIKASI DAIY INFORMA'TIKA

Gedung Graha Taman Praja, Blok 1 Lantai 3 Jl. Bessai Berinta Kel. Bontang L€stari
Telp. (0548) s 1 16504, 20326 Fax. (0548) 20329

BOITTAITG - XALIUAITTAIT TIUUR

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/JASA
Nomor : 027/ 048 /BAPBj/WVDiskominfo.03l202l

Pada hari ini Selasa tanggal Enambulan Juli tahtn Dua Ribu Dua Puluh Salz, kami yang

bertanda tangan ini di bawah ini:

: Nordin, SE I 197211192001121002
: Pembantu Pengurus Barang Milik Negara

Telah menerima Paket Peke{aan belanja jasa penulisan dan penerjemahan (Publikasi media
online 06), Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, Kegiatan pengelolaan informasi dan
komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, Program informasi dan komunikasi publik
Kota Bontang tahun anggaran 2021 yang diserahkan oleh penyedia barangijasa PT. Karya
Grafika Kaltim, Berita Acara Penerimaan Hasil Peke{aan Nomor : 0271047

,tsAPHP/VlliDiskominfo.03/202ltanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu,
sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
PT. Karya Grafika Kaltim Pembantu P rus Barang

M ega ra

han ln SE

Direktur NIP 19 1il 112 1002

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informasi

-

NIP 19670608 199203 1016

Nama/NIP
Jabatan

Drs. Dasuki. M.Si



Lampiran :

Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa
PT. Karya Grafika Kaltim

Dir

Pembantu rus Barang
egara

SE
NIP I9 111 00112 I 002

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informasi

Drs. Dasuki, M.Si
NrP 19670608 199203 t 0t6

No. Jenis Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan
(Rp )

Jumlah Harga
(Rp.)

I Belanja Jasa Penulisan
dan Penerjemahan
(Publikasi Media Online
06)

I Jasa Media Online 52 Per

Tayang
772.500 40. 170.000

Jumlah 40. t 70.000

PPn l0% 4.017.000
TOTAL 44. 187.000

Terbilang . ## Empat Puluh Empat luta Seratus Delapan Puluh Tuiuh Ribu Rupiah #i

Nord

I

I

lr

I



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KOMUNIXASI DAN IITFORMATIKA

Gedung Graha Taman Praja, BIok 1 l,antai 3 Jl. Bessai Berinta Kel. Bontang L€stari
Telp. (0sa8) 51 16504, 2O326 Fax. (0548) 20329

BOIYTAITG - XALIUATTAIT TIHUR

1 Nama
NIP
Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 500 / 052 /Diskominfo.03^r'll/2021

Pembantu
Mi

lskandar, S.Sos, M.Si
196902242003121005
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Selanjutnya disebut sebagai PPTK

2 Nama /NlP
NIP
Perangkat Daerah

Selanjutnya disebul sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Negara

Maka dengan ini menyalakan :

1. PPTK telah menyerahkan Salinan Dokumen Kontrak dan Berita Acara Penerimaan
Barang untuk pengajuan kontrak penagihan kepada Pengurus Barang dengan rincian

i berikut :

2. Pengurus Barang menyatakan telah menerima Dokumen dimaksud dalam keadaan
lengkap sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam Surat Pemyataan.

3. Pengurus Barang mencatat dalam daftar asset sebagai pertanggungjawaban dan
pelaporan Barang Milik Daerah.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bontang, 06 Juli 2021

ti
lola Barang

ra

lskandar, S.Sos, M.Si
.19690224 200312 1 005 Nip. 19 't 119 00112 1 002

Mengetahui,

Pengguna Anggaran,

Drs. Dasuki , M.Si

r

No Uraian Kegiatan No. SPK Tanggal
SPK

Nilai Termin
1

Ni|ai SPK
Ket

1

Belanja jasa penulisan dan
penerjemahan (Publikasi
Media Online 06)

o27tz2tztPPK.OtSKO
MlNFO.01/2021

15 Maret
2021

44.187.000,- 99.420.750,-

NtP. 19670608 199203 1 016

: Nordin, SE
: 197211192OO11210O2
: Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Bontang

rh(

!

z_-



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KOMIINIKASI DAN INFORMATIITA

Gedung Graha Taman Praja, Blok 1 Lantai 3 Jl. Bessai Berinta Kel. Bontang Lestari
Telp. (05a8) 51 16504, 20326 Fax. (0548) 20329

BOITTAITG - KALIUAITTAIT TIMUR

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 500/ M9 /Diskominfo.03 ,

Pada hari ini Selasa tanggal Enam'bulan .rzdtahun Dua Riba Daa Puluh Satu,
kami yang bertanda tangan ini di bawah ini :

Nama : Drs. Dasuki, M.Si
Jabatan : PenggunaAnggamn -

Berdasarkan DPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bontang Nomor : DPA/A. 1 / 2. 1 6.2.20.2.21.0 1 .0000
Tanggal 04 larl':a;i 2021

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dirhanuddin
Jabatan : Direklur PT. Karya Grafika Kaltim-
Alamat : Perum Grand Taman Sari center KTS CT/17, Kota

Samarinda, Kaltim
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan :

Program : Program Informasi dan Komunikasi Publik '
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah

Daerah Kabupate Kota
Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media -
Paket : Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan (Publikasi Media

Online 06) v

Penyedia Barang/Jasa : PT. Karya Grafika Kalfim r
Nomor SPK :O27|22|2|PPK.DISKOMINFO.0I(2O2I '
Tanggal SPK : 15 Maret2l2l v
Nilai SPK : Rp.99.420.750,- I
Terbilang . Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh

Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah
Nilai Tagihan Termin I : Rp. 44.187,0fi),- |

Terbilang . Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh
Ribu Rupiah

Dimana Prosentase peke{aan telah mendapat bobot 40%. Berdasarkan Surat Perintah
Perintah Kela (SPK), maka pada saat ini dapat dilakukan pembayaran 407o atau sebesar Rp
44. 187.000,- (empat puluh empat j uta serratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) termasuk
pajak-pajak.

Demikian Berita Acara
dipergunakan seperlunya.

Pembayaran ini dibuat dan ditanda tangani agar dapat

PTHAKKEDUA
PT. Karya Grafrka Kaltim

irhanuddin

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran

Dinas Komunikasi dan
Inlormatika

wu
TEMPEL

Drs. Dasuki, M.Si
Direktur NrP 19670608 199203 r 016

I



)
I<ARYA
GRAFIKA
l<ALTltvl

Bontang, 06 Juli 2021 .

Nomor
Lampiran
Hal

: @UPP lPT. KGK-BTG/VI l/2021-
: 1 (satu) berkas
: Permohonan Pembayaran

Kepada Yth.,
Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan
Diskominfo
Di-

Bontang

Dengan Hormat,
5ehubungan dengan telah dilakanakan Paket Pekerjaan Belania Jasa Penulisan dan Penerjemahan
(Publikasi Media Online 05) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, Kegiatan Pengelolaan
lnformasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program lnformasi dan
Komunikasi Publik dengan rincian pada lnvoice (terlampir), maka dengan ini kami mohon
pembayaran dapat ditransfer ke rekening kami, yaitu :

. PT. Karya Grafika Kaltim
o Bank BPD Kaltimtara Cab. Samarinda
. NO.REKENING:0011523170

Demikian Surat Permohonan Pembayaran ini kami buat, atas perhatiannya dan kerjasamanya tidak
lupa kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. Karya Grafika Kaltim

Di I

Jln. lR Sutami, Cang Pusaha, RT 02, l(el, l(arang Asam Ulu
l(ec. Sungai l(uniang, l(ora Samarinda
Telp : Ogl3 4474 47O Email: grafikakarya22T@gmail.com
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)
I(ARYA
GRAFIKA
I(ALTIM

Kepada Yth.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG

Di-
TEMPAT

INVOICE

l CAJ

Bontang 06 juli 2021

Hormat Kami,
PT. Karya Grafika Kaltim

Direktur

,ln. lR Sutama, Cang Pusaha, RT 02, l(el. l(arang Asam Ulu
l(ec. Sungai l(uniang, l(ota Samarinda
Telp:O813447447O Email: grafikakarya22T@gmail.com

No I'RAIAN VOL SATUAN
Harga Sairan

(RpJ
fumlah
IRp.]

I Belania iasa penulisan dan
peneriemahan (publikasi media
online 061

1 jasa media online 52 Pertayang 772.500 40.170.000

Jumlah 40.170.000

Ppn 100/o 4.017.000

Total 44.147.OOO

Terbilang :

## Empat Puluh Empat luta Seratus Delapan Puluh Tuiuh Ribu Rupiah ##

I

Dirhanuddin

I



Faktur Pajak
Kode dan Nomor Seri FaKur Pajak : O2O.OOG21.12412576

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT KARYA GRAFIKA KALTIM
AIAMAT : PERUM GRAND TAMAN SARI CLUSTER KTS CT/17 RT 3'I RW OO, HARAPAN BARU , KOTA SAMARINDA
NPWP : 86.236.039.3-741 .000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : OINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG
AIAMAT: GEOUNG GRAHA TAMAN PRA'ALT. 3 BLOK IJAI-AN BESSAI BERINTA BIOK OO1 NO.OOO RT:OOO RW:OOO

KeI.BONTANG LESTARI Kec.BONTANG SELATAN Kota/Kab.BONTANG KALIMANTAN TIMUR 75325
NPWP : 00.31 3.51 3.4-7 24.O0O

No Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
Harga Jual/Penggantian/Uang

Mukaffermin

1

BELANJA PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BONTANG DI MEDIA ONLINE AKURASI.ID
RD ,14.187.000 x 1

44.187.000,00

Harga Jual / Penggantian 44.187.000,00

Dikurangi Potongan Harga 0,00

Dikurangi Uang Muka 0,00

Dasar Pengenaan Pajak 40.170.000,00

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 4.017.000,00

Total PPnBM (Paiak Penjualan Barang Mewah) 0,00

Sesuai dengan ketentuah yang beriaku, Direktorat Jenderal Paiak mengatur bahwa Faldrr Pajak ini tolah ditandatangani
s€cara elektronik sehinqqa tidak diperlukan landa rangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SAMARINDA, 16 Juli 2021

d irhan udd in

PEMBERITAHUAN Faktr tuj.k ini tcbh d{4dtan k OircldD.lt Jsdsdl F'.id( da t latt llMldDbr' pe.6.t+4 cu,
dc.lsn kct nu.n p6.enra p-D.i6k yrn! be,t k[ PERTNGATAN: P(P FE hcnatini.n Flttt P.iar y'rlg lid* sa{Ei
ddg.n k.daa yrB 6.hdaya &drlI *6u!g9!lrv.s.b9ffia lldrsrd P.'.l 13 avc (el UU PH! .*di st&si
€uai ds{En Pad la ardl {a) UU KUP

1 dari 1



RISALAH PENGADAAN LANGSUNG

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
NOMOR : 027 I22|2|PPK.DISKOMINFO.0I/202 1

TANGGAL : 15 Maret 2021

PAKET
Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (Publikosi lytedio

Online 6)

SUB KEGIATAN
Loyonon Hubungon Media

PT. KARYA GRAFIKA KALTIM
Rp.99.420.750
(Sembilan Puluh Sembilan luta Empat Ratus

Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh
Rupiah)
APBD KOTA BONTANG
2021

PEJABAT PENGADAAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dinas Komunikasi dan lnformatika

PELAKSANA :

TOTAL HARGA KONTRAK :

SUMBER DANA :

TAHUN ANGGARAN :



PEMERINTAI IKOTA BONTANC
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JalantlcssaiEerintaCcdulgCraha ftt nanpraia I anrai-;.Bon(arsl c jlix,i
l:maildisliominfuriironrarnclot!.coid'*i'hdiikominli,likh)nran'eLora.uoi,l

I eicfnn( oJJt t5 I 1a,50.t.lr,l:6 l.al\im ilc( 0jllt ):rl.]:s
BON'I'Arr'C . KALI MA]\'TAN'rIMT, R

SURAT PERINTAH KERJA

(sPK)
I Dinas Komunikasi dan lnformatika

NOTOR SPK
TANGGAL SPK

o27 tzu AP PK.D|S KOi' tN FO.01 /2021
l5 iiaret 2021

NAMA PPK lskandar , S.Sos, M.Si

PAKET PENGADAAN :

Belanja Jasa Penulisan dan
Penerjemahan (Publikasi Media

Online 6l

PT. KARYA GRAFIKA KALTIM
NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :

o27 t2! APBJ.OlSKOUtNFO.0l 12021
r TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

2021

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG
o27 t 2A d P BJ.DIS KOt{ r N F O. 0 1'20 2 I
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:

SUMBER OANA : APBD Kota Bontang Dinas Komunrkasi dan lnformatika
DPA No. OPNA.112.16.2.20.2.21 .01.0000100112021 Tanggal 04 Januati 2021

Sub Kegiatan . Layanan Hubungan Media

_ __ Tahun Anggaran 2021 .

ontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.99.120.750
Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Ratus Lima Puluh Ru ah

KTU PELAKSANAAN PEKERJAAN S (Oelapan)Bulankalender mulai 15 Maret 2021 sampai
den an 14 ber 2021

Nilai K

e 4INI
a PemeU rintah Kota Bontang

Komitmen
atas nama Penyedia
A IKA KALTIM

DIRH UDOIN

ntuk dan
T KARY

U
lJ

Pe

T-Yu_
lskantlar. S.Sos. il.Si
rFl[5566ffi6'il7]fos Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJMN
Penyedia yang d(unjuk berkewaiiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam langk? waktu yang

ditentukan Sesuai oenlan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2 HUKUMYANG BERLAKU
Keabsahan. interpretast. dan pelaksanaan SPK ini drdasarkan kepada hukum Repubhk lndonesia

3 HARGA SPK
Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serla
biaya asuransi (apabila dipersyaratkan)
Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercanlum dalam daftar kuantitas dan harga

4. HAK KEPEMILIKAN

b

a. ppK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau drsedlakan- 
sehubungan dengan jaia yang diberrkan oleh pinyedra kepada PPK Jika drmrnta oleh PPK maka

oenveOra- OerXewSlrban untirk fiembantu se€ra opt'imal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada

i,P( sesuar dengan hukum yang berlaku
b Hak kepemilikan- atas peratitari dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetiap pada PPK. dan- r"rri?*t"tatan terseout-irarus oteruat,tian repa'oa 

-cex pqg" T?1 ,S![-q:L"-I|.-:9Y.]E-tid:l
droerlukan laqi oleh penyedra Semua peralatan tersebut harus dikemballkan dalam kondlsr yang sama

;jf;;i6lffkr" iEpioi p""i"ola iengan pengecualian keausan akibat pemakaran vang walar

5 CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasal pekerlaan penyedia dan memberitahukan secara tertulrs penyedia

atas setiap cacat mutu yang Otte;ffan. FeX ifapit memelntahkan penyedia untuk me^nguji pekeriaan

;;ftft;6;;;Eri'FiK #;;;;;;ft caiiiil'ti' Finvecr'a oertingbuns iawab atas cacat mutu

se\amamasa galansr

I

' SATUAN KERJA:

NAMA PENYEDIA :



6 PERPAJAKAN
P€nyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang
dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksan'aah SPK. Semua pengeludran-perpalaxa'n ini Oian!gaI
telah termasuk dalam harga SPK.

8

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.
Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai
akibat peleburan (merge0 atau akibat lainnya.

JADWAL
a. SPK ini berlaku efeKif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang

ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah

Pengiriman.
c. Penyedia harus menyelesaikan peker.iaan sesuaijadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar

pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

ASURANSI
a. Apabila drpersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perinlah Pengiriman

sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
i. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teryadinya kecelakaan, pelaksanaan

pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan,
kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

ii. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK

10, PENANGGUNGAN DAN RISIKO
Penyedia berkewa.liban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut
disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang tlmbul dari hal-
hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:

kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
cidera tubuh, sakit atau kemalian Personel; dan/atau
kehilangan atau kerusakan harta benda, cldera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

9

a

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berila acara serah
terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia,
kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam
syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai ker.ja sampai batas akhir
garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika
kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan alau kelalaian penyedia.

11, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh penyedia. PPKdapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan
dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu
yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya
Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak
ditemukan adanya Cacat Mutu maka u.ii coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13, LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam

rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim
teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewaliban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan

pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta
menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam
surat perintah pengiriman.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian
penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan
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15. SERAHTERIMAPEKERJAAN

a Setelah pekerjaan selesai 1oo% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertuliskepada PPK untuk penyerahan peker.iaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh iengawas pekerjaan

dan/atau tim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia waiib

memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesallOO% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus

menyerahkan Sertifi kat Garansi.

16, JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin

bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan
oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan

cacat mulu tersebut selama masa garansi berlaku.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki,

mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan
dalam Sertifi katGaransi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akrbat cacat mutu dalam jangka
waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya
perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau
penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi
Daftar Hitam.

,17 PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada

saal pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputii
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalamsPK,
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut;

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambalan pembayaran kepada penyedia;
3) PPKtidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang

dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuaijadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang

setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan,
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaanl
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan

disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan
penyelesalan pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa
Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian peker.iaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapatdibuktikan
perlunyatambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan .iika
penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Peristiwa Kompensasi.

,I9, PERPANJANGAN WAKTU
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal

penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpaniangan tanggal penyelesaian
berdasarkan data penun.iang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
memperpanJang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal

d.



penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SpK.b. PPK dapat menyetujui. perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap
usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan

yang telah dicapai.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK

melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan

yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan

sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewa.libannya dan tidak memperbaikl

kelalaiannya dalam jangka waKu yang telah ditetapkan;
4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
5) penyedia menghent'kan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu

serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan

oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelan.iutan pekerjaan, dan

perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
10)PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai

dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila
diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada), dan/atau
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam halpemutusan SPK dilakukan karena PPKterllbat penyimpangan prosedur, melakukan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan
sanksi berdasarkan peraturan perundang- undangan.

21. PEMBAYARAN
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan Isrstem terminm;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pa.iak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita
Acara Serah Terimaditandatangani.

c. PPK dalam kurun waKu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari
penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk
menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengesampingkan halhal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan

atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK
sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran
Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23, PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewaliban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan
Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi
atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia
menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap S PK ini
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SURAT PERINTAH MULAI KERJA(SPMK)
Nomor : 027 122/3/PPK.DISKOMINFO.0l/2021

Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan (Publikasi Media Online 6)

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : lskandar, S.Sos, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Gedung Graha Taman Praja, Blok I Lantai 3, Jalan Bessai Berinta Kel. Bontang Lestari
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK Nomor '. 027|22|2|PPK.D|SKOM|NFO.01/2021 tanggal : 15 Maret 2021 bersama ini
memerintahkan:

Nama Perusahaan : PT. KARYA GRAFIKA KALTIM
Alamat : Perum Grand Taman Sari Center KTS CT/17, Kota Samarinda Prov. Kalimantan

Timur
Telp. 081351805747

yang dalam hal ini diwakili oleh DIRHANUDDIN

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut ini :

1. Paket Pengadaan : Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan (Publikasi Media Online 6)

2. Tanggal mulai kerja : 15 Maret 2021

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu Penyelesaian selama: 8 (Delapan) Bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
14 Nopember 2021.

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia
akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai
bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK

ng, 15 Maret 2021
U ntu n atas nama Pemerintah Kota Bontang

n data ngan Kontrak
./o

tlt

/.*

N 902

tz
003121005

Menerima n menyetujui,
Un ama PT. KARYA GRAFIKA KALTIN4

/-,/i,
\!.

Direktur
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T ENUNJUKAN PE BARANG/ JASA SPP

Bontang, 15 Maret2021Nomor
Lampiran

Kepada Yth.
Sdr.(i) DIRHANUDDIN
DiTeKtuT PT, KARYA GRAFIKA KALTIM
di Perum Grand Taman Sari Center KTS CT/17, Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur
Telp. 081351805747

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk pelaksanaan Paket Pengadaan Belanja Jasa
Penulisan dan Penerjemahan (Publikasi Media Online 6)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 010/PT9Mllllll2021 tanggal 9
Marel2021 tentang Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan (Publikasi Media Online 6) dengan
hasil negosiasi harga sebesar Rp.99.420.750 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua
Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang./Jasa.

TA},
datangan Kontrak,

S.Sos .si
242003121005

Tembusan Yth :

N o

l*
I

027 l22t 1 tPPK.D|SKOMINFO.0l/2021



Nomor

Lampiran

Perihal

027l22l9/PBJ.DlSKotVtNF0.0l /2021
'1 (satu) berkas

Laporan Proses dan Hasil Pemilihan Barang/Jasa

Bontang, '15 Maret 2021

Kepada Yth,

PA/KPA Paket Belanja Jasa Penulisan dan
Penerjemahan (Publikasi Media Online 6)
Dinas Komunikasi dan lnformatika
Di-

BONTANG

Berdasarkan atas Dokumen Pemilihan Nomor 027l22l1|PBJ.DlSKoMlNF0.0112021,langgal 08 Maret 2021, yang disusun
berdasarkan Peraturan Presiden N0.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah beserta aluran turunannya
dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang/jasa
melalui penyedia, kami Pejabat Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Komunikasi dan lnformatika telah
melakukan proses pemilihan barang/jasa non tender secara manual(offline) dan berikut disampaikan Laporan Proses dan
Hasilnya sebagai berikut :

I. PAKET PEKERJAAN
Kode Paket :

Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan (Publikasi Media Online 6)
Lokasi : Kota Bontang

Satuan Kerja : Dinas Komunikasi dan lnformatika

Nilai HPS : Rp.99.450.000,-(termasuk PPN 10%)

Sumber pendanaan : APBD
Tahun Anggaran :2021

2. SISTEM PENGADAAN
Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung (Manual Offline)

KategoriPengadaan :Barang
Kualifikasi Usaha : Kecil

3. HASIL PENGADAAN
Sesuai dengan Berjta Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 027/226|PBJ.DISKOMINFO.0I /202'l tanggal '15 Maret

2021_dan Berita Acara Pengumuman Pemenang Nonor: 027l22l8lPBJ.DlSKOlUlNF0.0li202't tanggal 15 Maret 2021

untuk paket peke4aan : Belanja Jasa Penulisan dan Penerlemahan (Publikasi Media Online 6) pada Dinas Komunikasi

dan lnlormatika dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 8 (Delapan) hari menetapkan dan mengumumkan
pemenang sebagai benkut:

Nama : PT. KARYA GRAFIKA KALTIM

Nama Penanggung Jawab Perusahaan : DIRHANUDDIN

Alamat : Perum Grand Taman San Center KTS CT/17, Kota Samarinda Prov. Kalimantan

Timur
NPWP :93.139.732.7-724.000
Harga Penawaran : (Rp.) 99.446.490,- (termasuk PPN 10%)

Terbilang (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
Harga Penawaran Te*oreksi : (Rp) 99.446.490 (termasuk PPN '10%)

Terbilang (Sembilan Puluh Sembilan Jda Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Senbilan Puluh Rupiah)

Harga Penawaran Temegoisasi :(Rp) 99.420.750 (termasuk PPN 10%)

Terbilang (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Selisih Harga Penawaran Terkoreksi terhadap Harga Penawaran Temegoisasi (Rp) 3.510 (termasuk PPN 10%)

Tehilang:0
Demikian laporan hasil pengadaan ini kami buat untuk dapat diketahui dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya

Pejabat Pengadaan,

No

Tembusan disamoaikan kepada Yth. :

NIP

rAs
032007012014

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DI NAS KOMU N I KASI DAN I NFORMATI KA

Jalan Bessai Berinta Ged u ng GrahaTa man praja Lantai3, BontangLestari
Emait d iskomjnfo@bonla ng kota.90. id Webr d iskominfotik. bonta n9 kota.go. id

Tetepon (0548) 51 1 6504,20326 Faksimite(0548) 20329
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS KOMUN I KASI DAN I NFORMATI KA
Ja lan Bessa i Berinta Ged u ng Gra haTaman praja Lantai3, BontangLestari

Emaitrdiskominfo@bontangkota.go.id Webr djskomtnfotik. bonta ng kota.go,jd
Tetepon (0548) 5116504,20326 Faksimite (0548) 20329

BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

PENGUMUMAN PENYEDIA BARANG/IASA
Nomor : O27 /22/ I I PB J.DISKOMINFO.0 I /2021

Tanggol : l5 Morel 2021

A. Poket Pekerjoon

Nomo Sub Kegioton

Poket

Sumber Dono
Tohun Anggoron
Nlloi Totol H PS

B. Penyedio
Nomo Penyedio
Nomo
Alomot

NPWP

Horgo Penoworon
Horgo Penoworon Terkoreksi

Horgo Hosil Negosiosi
Terbilong

Loyonon Hubungon Medio

Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (Publikosi
Medio Online 6)
APBD Koto Boniong
2021

Rp.99.450.000,-

PT. KARYA GRAFIKA KALTIM

DIRHANUDDIN
Perum Grond Tomon Sori Center KTS CI /17 , Koto
Somorindo Prov. Kolimonion Timur
93.139 .732]-724.000
Rp.99.446.49O,-
Rp.99.446.490,-
Rp.99.420.7 50,-

Sembilon Puluh Sembilon Juto Empot Roius Duo Puluh

Ribu Tujuh Roius Limo Puluh RuPioh

Pejobot Pengodoon,

o
NtP. 1 97 1 | 203200701 201 4

Demikion uniuk diketohui don diloksonokon sebogoimono mestinyo

Berdosorkon Surol Penetopon Penyedio Borong/Joso nomor :

O27l22l7|PBJ.D|SKOMINFO.0l/2021 tonggol l5 Moret 2021 , moko Pejoboi Pengodoon
Borong/Joso podo Dinos Komunikosi don lnformotiko Koto Bontong mengumumkon Penyedio
Borong/Joso sebogoi berikut:

I



PEM ERINTAH KOTA BONTANG

DI NAS KOMU N I KASI DAN I N FORMATI KA
Jalan Bessai BerintaGedung GrahaTaman praja Lantai 3, Bontang Lestari

Emait: d iskom info@ bonta ngkota.go.id Web: d iskom infotik. bonta ng kota.go,id
Tetepon (0548) 5116504,20326 Faksimile (0548) 20329

BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA
Nomor : O27 I 22/7 / PBJ.DISKOMIN FO.O I /202 I

Tonggol : l5 Moret 2021

Loyonon Hubungon Medio
Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (Publikosi Medio Online 6)

APBD Koto Bontong
2021
Rp.99.450.000.-

Berdosorkon Berito Acoro Hosil Pengodoon Longsung (BAH PL) nomor :

027l22l5lPBJ.DlSKOMlNFO.0'l/2021 tonggol l2 Moret 2021 , moko Pejoboi Pengodoon
Borong/Joso podo Sekretoriot Doeroh Kolo Bontong menelopkon Penyedio Borong/Joso
podo pokel tersebut di otos sebogoi berikut :

Nomo Penyedio : PT. KARYA GRAFIKA KALTIM

Nomo Alomot : Perum Grond Tomon Sori Center KTS CT/I7, Koto Somorindo Prov.

Kolimonton Timur

NPWP :93.139.732.7-724.000
Horgo Penoworon I Rp.99.446.490,-
HorgoTerkoreksi :Rp.99.446.490,-
Horgo Hosil Negosiosi : Rp.99.420.750.-
Terbilong : Sembilon Puluh Sembilon Juto Empot Rotus Duo Puluh Ribu Tujuh Rotus

Limo Puluh Rupioh

Demikion untuk diketohui don diloksonokon sebogoimono mestinyo.

Pejobot Pengodoon,

NIP. 32007012014

Sub Kegioion :

Pokei Pekerjoon :

Sumber Dono :

Tohun Anggoron :

Niloi Totol HPS :

ASr



PEMERINTAH KOTA BONTANG

D I NAS KOMU N I KASI DAN I N FORMATI KA
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BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

BERITAACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG
Nomor : 027 12216IPBJ. DISKOMINFO.0l/2021

Podo hori ini Jumot tonggol Duo belos bulon Morel tohun Duo ribu duo puluh sotu, soyo yong
bertondo tongon di bowoh ini odoloh Pejobot Pengodoon Borong/Joso Loinnyo podo Dinos
Komunikosl don lnformotiko Koto Bontong teloh meloksonokon Pengodoon Longsung untuk:

Sub Kegioton : Loyonon Hubungon Medio
Poket Pekerjoon : Belonjo Joso Penulison don Pener.iemohon (Publikosi Medio Online 6)
Sumber Dono : APBD Koto Bontong
Tohun Anggoron : 2021
Niloi Totol HPS : Rp. 99.450.000,-

A. Bohwo dolom proses Pengodoon Longsung poket peker.ioon tersebut, teloh diundong
colon penyedio borong/joso yoitu:

Nomo Penyedio : PT. KARYA GRAFIKA KALTIM

Alomot : Perum Grond Tomon Sori Center KTS CTl I 7, Koto Somorindo
Prov. Kolimonton Timur

Seteloh dilokukon evoluosi don penelition terhodop kelengkopon dokumen kuolifikosi don
kebenoron dokumen kuolifikosi, moko diperoleh hosil Evoluosi Kuolifikosi terhodop
dokumen tersebut lengkop don dinyotokon lulus kuolifikosi serto dionggop mompu untuk
meloksonokon pekerjoon Pengodoon Longsung tersebut.

Selonjutnyo penyedio menyompoikon dokumen penoworon (odminislrosi, ieknis, don
horgo) moko dilokukon pembukoon penoworon dengon hosil sebogoi berikut :

B

Penoworon Keterongon
Administrosi Teknis Horgo

Ado Ado Ado Lengkop

2. Horgo penoworon :

Rp.99.446.490,-
{Sembilon Puluh Sembilon Juto Empot Rotus Empoi Puluh Enom Ribu Empol Rotus
Sembilon Puluh Rupioh )

3. Horgo penoworon seteloh koreksi oritmotik :

Rp.99.445.490,-
(Sembilon Puluh Sembilon Juto Empot Rotus Empot Puluh Enom Ribu Empot Rotus
Sembilon Puluh Rupioh )

C. Selon.iutnyo dilokukon evoluosi don negosiosi penoworon dengon tohopon sebogoi
berikut :

l. Evoluosi Administrosi don Kuolifikosi
2. Evoluosi Teknis
3. Klorifikosi don Negosiosi Teknis don Horgo

I.



No. Unsur yon Dievoluosi Keterongon
Persyoroton Administosi

I Memenuhi Syoroi
2 Surot Penoworon berionggol Memenuhi Syorot
3 Mencontumkon penoworon horgo Memenuhi Syorot

Jongko woktu bedokunyo Surot Penoworon Memenuhi Syorot
5 Jongko woktu peloksonoon pekerjoon yong ditoworkon Memenuhi Syorot

B Persyoroton Kuolifikosi Administrosi/Legolitos Peserto
I Memiliki izin usoho sebogoimono tercontum dolom LDP Memenuhi Syorot

Memenuhi Syorot

3 Memiliki Tondo Doftor Perusohoon (TDP) Memenuhi Syorot
Memenuhi Syorot

5 Mempunyoi otou menguosoi tempot usoho/kontor
dengon olomot yong benor, tetop don.jelos

Memenuhi Syorot

6 Secoro hukum mempunyoi kopositos untuk mengikotkon
diri podo kontrok

Memenuhi Syorot

7 Pokto lntegritos Memenuhi Syorot
8 Surot pernyotoon yong ditondotongoni Peserto Memenuhi Syorot

Persyoroton Kuolifikosi Teknis Peserto
l Memiliki pengolomon Memenuhi Syorot
2 Memenuhi Syorot

Unsur-unsur selengkopnyo sebogoi berikut :

i. Evoluosi Adminisirosi don Kuolifikosi

2. Evoluosi Teknis
Apobilo penoworon odministrosi don kuolifikosi memenuhi syorot, dilonjutkon Evoluosi
Teknis. Unsur Evoluosi Teknis meliputi:

No Unsur yong Dievoluosi Keterongon
I Spesifikosi teknis borong yong diioworkon berdosorkon

contoh, brosur don gombor-gombor
Memenuhi Syorot

2 Stondor produk yong digunokon Memenuhi Syorot
3 Goronsi Memenuhi Syorot
4 Asuronsi (opobilo dipersyorolkon)
5 Sertifikot/izinlhosil uji mutu/teknis (opobilo dipersyorotkon)

Loyonon purnojuol
7 Tenogo teknis (opobilo dipersyorotkon)
8 Jongko woklu penyerohon/pengirimon borong Memenuhi Syorol
9 ldentitos (jenis, tipe don merek) Memenuhi Syorot

No. Unsur yong Dievoluosi Keterongon

I Koreksi Aritmotik Memenuhi Syorot
2 Totol horgo penoworon tidok melebihi HPS Memenuhi Syorot
3 Kewojoron horgo Memenuhi Syorot

Surot Penoworon

Memiliki kemompuon unluk menyediokon sumber doyo
monusio don peroloton yong dibutuhkon dolom proses
penyedioon termosuk loyonon purno juol (.iiko diperlukon)

6

3. Klorifikosi don Negosiosi Teknis don Horgo
Penoworon yong teloh lulus Evoluosi Teknis dilonjutkon Evoluosi Kewojoron Horgo,
yong meliputi:

4

2 | Memiliki bidong peker.loon sebogoimono tercontum
I dolom LDP

a I Uemiliki NPWP don teloh memenuhi kewoiibon I

I perpojotcon tohun pojok terokhir (SPT tohunon) 
|

C



U

Dori hosil negosiosi horgo diperoleh hosil sebogoi berikut:
o. Horgo Terkoreksi :

Rp.99.446.490,-

[Sembilon Puluh Sembilon Juto Empot Rotus Empot puluh Enom Ribu Empot
Rotus Sembilon Puluh Rupioh/

b. Horgo Negosiosi :

Rp.99.420.750,-
(Sembilon Puluh Sembi/on Juto Empot Rotus Duo Puluh Ribu Tujuh Rolus Umo
Puluh Rupioh)

k selon.iutnyo Berito Acoro Hosil Pengodoon Longsung (BAHPL) ini okon disompoikon
do KPA/PPK sebogoi dosor untuk menerbifkon SPK.

kion Berito Acoro Hosil Pengodoon Longsung (BAHPL) dibuot dengon sebenornyo
ol Pejobot Pengodoon untuk dipergunokon sebogoimono mesiinyo.

Pej t Pengodoon,

NlP. 1 97 t 1 203200701 201 4



PEM ERINTAH KOTA BONTANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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BONTANG . KALIMANTAN TIMUR

BERITA ACARA KLARIFIKASIDAN NEGOSIASITEKNIS HARGA
Nomor . 027 12215IPBJ. DISKOMINFO.ol /2021

Podo hori ini Jumot tonggol Duo belos bulon Moret tohun Duo ribu duo puluh sotu , Soyo yong
bertondo tongon dibowoh ini odoloh Pejobot Pengodoon Dinos Komunikosi don lnformotiko
Koto Bontong teloh meloksonokon Klorifikosi don Negosiosi Horgo untuk:

Sub Kegioton
Poket Pekerjoon

SKPD
Sumber Dono
Tohun Anggoron
Niloi Totol HPS

Loyonon Hubungon Medio
Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (Publikosi Medio Online
6)

Dinos Komunikosi don lnformotiko
APBDP Koto Bontong
2021
Rp.99.450.000,-

Bontong, 12 Moret 2021

Pejobot Pengodoon,

NlP. I 97 I 1 2032007 01 201 4

Klorifikosi don negosiosi dilokukon terhodop penoworon seteloh dinyotokon memenuhi
persyoroton odministrosi, kuolifikosi, teknis don horgo dengon hosil sebogoi berikut:

Nomo Perusohoon : PT. KARYA GRAFIKA KALTIM
Nomo Penonggung Jowob: Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (Publikosi Medio Online

6)
NPWP :93.139.732.7-724.000
Horgo Penoworon : Rp.99.446.490,-
Hosil Penoworon Negosiosi : Rp.99.420.7 50,-

(Sembilon Puluh Sembi/on Julo Empol Rolus Duo Puluh Ribu Tujuh
Rotus Limo Puluh Rupioh)

Dengon pertimbongon bohwo spesifikosi teknis sesuoi dengon ketentuon don efisiensi horgo
yong dopot diperto nggungjowo bko n.

Demikion Berito Acoro ini dibuot, untuk dopol dipergunokon sebogoi bohon pertimbongon
peloksonoon pengodoon longsung.

Diterimo don Disetujui,
PT. KARYA GR iKA KALTIM

DIRHANU
Direkt

DIN

k,
Noo\r-Asoi/woli



Boniong, 9 MorcI 2021
Nomor :

Lompiron:
012/PTKGK/il/2021
1 {sotu) Berkos

Kepodo Yth.
Pejobot Pengodoon
Dinos Komunikosi don lnformotiko Koto Bontong,
di
BONTANG

Perihol: Penoworon Horgo untuk Poket Peker.joon Belonjo Joso Penulison don
Penerjemohon (Publikosi Medio Online 5) podo Sub Kegioton Loyonon Hubungon
Medio Tohun Anggoron 2021 .

Sehubungon dengon undongon Pengodoon Longsung Nomor '.

O27 /22/2/PBJ.DISKOMINFO.0I/2021 tonggol 08 Moret 2021. dilingkungon Dinos
Komunikosi don lnformotiko, dengon ini komi mengojukon penoworon untuk
pengodoon Belonjo Joso Penulison don Pener.jemohon (Publikosi Medio Online 6)

sebesor Rp.99.446.49o,-(Sembilon Puluh Sembi/on Julo Empol Rotus Empol Puluh Enom
Ribu Empoi Rolus Sembi/on Puiuh Rupioh).

Penoworon ini sudoh memperhotikon ketentuon don persyoroton yong tercontum
dolom Dokumen Pengodoon Longsung untuk meloksonokon pekerjoon tersebut di
otos.

Komi okon meloksonokon pekerjoon tersebut dengon Jongko woktu peloksonoon
pekerjoon selomo 8/De/opon]hori Bulon.

Penoworon ini berloku selomo 30 (ligo puluh) hori kolender sejok tonggol surot
penoworon ini.

Surot Penoworon beserto lompironnyo komi sompoikon sebonyok I (sotu) rongkop
dokumen osli.

Dengon disompoikonnyo Surot Penoworon ini, moko komi menyotokon songgup
don okon tunduk podo semuo ketentuon yong tercontum dolom Dokumen
Pengodoon Longsung.

Penyedio,
PT. KARYA GRAFI KALTIM

Direktur
Tt IRHAN



PAKTA INTEGRITAS

Soyo yong bertondo tongon di bowoh ini:

Nomo : DIRHANUDDTN

Joboton : Direktur

Bertindokuntuk don otos nomo : PT. KARYA GRAFIKA KALTTM

dolom rongko pengodoon Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (Publikosi Medio
Online 6) podo Sub Kegioton Loyonon Hubungon Medio Dinos Komunikosl don
lnformotiko Koto Bontong Tohun Anggoron, dengon lni menyotokon bohwo soyo :

l. Tidok okon melokukon proktek Korupsi, Kolusi, don Nepotisme;

2. Akon meloporkon kepodo PA,/KPA/ APIP jiko mengetohui terjodinyo proktik Korupsi,
Kolusi, don Nepotisme dolom proses pengodoon ini;

3. Akon mengikuti proses pengodoon secoro bersih, tronsporon, don profesionol
uniuk memberikon hosil kerjo terboik sesuoi ketentuon peroturon perundong-
undongon; don;

4. Apobilo hol-hol yong dinyotokon dolom ongko l, 2, don 3 moko bersedio
dikenokon sonksi odministrotif, dikenokon sonksi Doftor Hitom, digugot secoro
perdoto don/otou diloporkon secoro pidono sesuoi dengon peroturon
perundong- undongon.

Bontong, l0 Moret 2021
PT. KARYA AFIKA KALTIM

Direktur



P on

Lo
Sum r dono
Tohu onggoron

SPESIFIKASI TEKNIS

: Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (Publikosi Medio Online
6)

: Koto Bontong
: APBD
:2021

Den on mengikuti pengodoon longsung untuk poket tersebut di oios, moko komi
don songgup meloksonokon pekerjoon sesuoi spesifikosi teknis yong

dlte kon dolom dokumen pemilihon.

Bont ng, 9 Morei 2021
PT. KALTIM

\._r_!i/
\

Direktur



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pekerjaan

Lokasi
Sumber dana
Tahun anggaran

: Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan

: Kota Bontang
: APBD
:2021

No Uraian Volume Satuan
Harga Satuan

(Rp)
Total (Rp)

Publikasi Media Online 6

1, Jasa Media Online pertayang 772,700 90,405,900

A lumlah
PPN (100/o)B

c Total

90,405,900

9,040,590

99,446,490

Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan luta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribv Empat Ratus Sembilan Puluh
Rupiah Rupiah

PT

10 Maret 2021

RAFIKA KALTIM

Direktur

1,17



FORMUTIR ISIAN KUATIFIKASI

Yong bertondo tongon dibowoh ini :

Nomo
Joboton
Berlindok untuk
don oios nomo
Alomot

: DIRHANUDDIN
: Direklur

No. Telepon/Fox.
Emoil

PT. KARYA GRAFIKA KALTIM
Perum Grond Tomon Sori Center KTS CT/17, Koto Somorindo Prov. Kolimonton
Timur
08135r805747

Menyotokon dengon sebenornyo bohwo :

I . Soyo secoro hukum bertindok untuk don otos nomo perusohoon berdosorkon surot Akto Notoris
Mourino Wohyu Hidoyoti. S.H., M.Kn Nomor : - 0l -Tonggol 17 Sepiember 2018;

2. Soyo bukon sebogoi pegowoi K/L/PD lbogi
tonggungon K,/L/?D ditulis sebogoi berikut:
sedong cuti diluor tonggungon K/L/PD"l:

Pegowoi K/L,/PD yong sedong cuti
"Soyo merupokon pegowoi K,/L/PD

diluor
yong

3. Soyo tidok sedong menjoloni sonksi pidono;

4. Soyo tidok sedong don tidok okon terlibot pertentongon kepentingon dengon poro pihok
yong terkoii, longsung moupun tidok longsung dolom proses pengodoon ini;

6. Doto-doto bodon usoho yong soyo wokili odoloh sebogoi berikut:

a. Data Administrasi

b. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Nama Badan Usaha : PT.KARYAGRAFIKAKALTIM

2. Status fr [lPusat Cabanq
3. Alamat Kantor Pusat Perum Grand Taman Sari Center KTS CT/17, Kota

Samarinda Prov. Kalimantan Timur
081351805747No. Telepon

No. Fax
Email

4. Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No. Fax
Email

5. Buktikepemilikan/peng
uasaan usaha/kantor

1. Akta Pendirian Perusahaan
a. Nomor Akta : -01 -
b. Tanggal : 17 September 2018
c. Nama Notaris : Maurina Wahyu Hidayati, S.H., M.Kn
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran : -

2. Akta Perusahaan Terakhir
a. Nomor Akta
b. Tanggal

11.-
21 Desember 2020

5. Bodon usoho yong soyo wokili tidok sedong dikenokon Sonksi Doftor Hitom, tidok dolom
pengowoson pengodilon, tidok poilit otou kegioton usohonyo tidok sedong dihentikon;

I



c. Nama Notaris Maurina Wah Hida ati S.H

c. Pengurus Perusahaan

Komisaris (untuk PT)

No Nama No. KTP
Jabatan dalam

Perusahaan

No Nama No. KTP
Jabatan dalam

Perusahaan

1 DIRHANUDDIN Direktur

E. ljin Lainnya

'1 . Surat lzin
2. Masa berlaku ijin
3. lnstansi Pemberi ljin

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

2. Pajak

1 . Surat ljin Usaha

2. Masa berlaku ljin usaha

3. lnstansi pemberi SIUP

: No.8'120012051276
Tanggal '17 Oktober 2018

: 17 Oktober 2018 s.d. Selama perusahaan melakukan kegiatan
operasional sesuai ketentuan perundang-undangan

: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro,
kecil dan Menengah Kota Bontang

: Usaha Kecil
: Jasa Media Online
:8120012051276

4. Kualifikasi Usaha
5. Klasifikasi Usaha
6. No. TDP

No Nama No. KTP Alamat
Persent

ase

1 DIRHANUDDIN 6408042008900004 Perum Grand Taman Sari
Center KTS CTl17, Kota
Samarinda Prov.
Kalimantan Timur

100o/o

M.Kn

I

Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

D. ljin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP)

6408042008900004

I

I



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DI NAS KOMU N I KASI DAN I N FORMATI KA
Jalan BessaiBerinta Gedung GrahaTaman praja La ntai 3, Bontang Lesta ri

Emait: d iskominfo@ bonta ng kota.go,id Web d iskominfotjk, bontang kota.go.id
Tetepon (0548) 5 1 1 6504,20326 Faksim e(0548) 20329

BONTANG - KALIM,ANTAN TIMUR

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASITEKNIS HARGA
Nomot : O27 12215/PBJ DISKOMI NF O.O1 12021

Podo hori ini Jumol tonggol Duo belos bulon Morel tohun Duo ribu duo puluh solu , Soyo yong
bertondo tongon dibowoh ini odoloh Pejobot Pengodoon Dinos Komunikosi don lnformoliko
Koto Bontong teloh meloksonokon Klorifikosi don Negosiosi Horgo untuk:

Sub Kegioton
Poket Pekerjoon

Loyonon Hubungon Medio
Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (Publikosi Medio Online
6)

Dinos Komunikosi don lnformotiko
APBDP Koto Bontong
2021
Rp.99.450.000.-

Bontong, 12 Morel 2021

Pejobot Pengodoon,

NtP. I 9/t I 203200701201 4

Klorifikosi don negosiosi dilokukon ierhodop penoworon seteloh dinyotokon memenuhi
persyoroton odministrosi, kuolifikosi, leknis don horgo dengon hosil sebogoi berikut:

Nomo Perusohoon : PT. KARYA GRAFIKA KALTIM
Nomo Penonggung Jowob: Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (Publikosi Medio Online

5)
NPWP | 93.139.732.7-724.000
Horgo Penoworon : Rp.99.446.49O,-
Hosil Penoworon Negosiosi : Rp.99.420.7 5O,-

(Sembilon Puluh Sembilon Juto Empol Rotus Duo Puluh Ribu Tuiuh
Rolus Limo Puluh Rupiohl

Dengon pertimbongon bohwo spesifikosi teknis sesuoi dengon ketentuon don efisiensi horgo
yong dopot diperlonggungjowobkon.

Demikion Berilo Acoro ini dibuot, untuk dopot dipergunokon sebogoi bohon pertimbongon
peloksonoon pengodoon longsung.

Diterimo don Disetujui,
PT. KARYA GR KALTIM

DIRHANU IN
Direktu

SKPD
Sumber Dono
Tohun Anggoron
Niloi Totol HPS

k
Nlor*liowoti



Lampiran Berita Acara Negosiasi Penawaran Biaya

Nama Perusahaan : PT. KARYA GRAFIKA KALTIM

No Uraian Volume Satuan
Harga Penawaran Terkoreksi Harga Perkiraan Sendiri Harga Negosiasi

Harga Satuan
(Rp) Total (Rp)

Harga Satuan
(Rp) Total (Rp)

Harga Satuan

Gp)
Publikasi Media Online 6

1 lasa Media Online ertayan 772,700 90,405,900 77 2,7 27 90,409,097 772,500 90,382,500

lumlah 90,405,900 90,+o9,o9L 90,382,500

PPN (10%) 9,040,590 9,O40,909 9,038,250

f umlah 99,446,490 99,450,O00 99,420,750

Penyedia,

PT. KARYA

Direktur

IKA KALTIM

Bontang,

Peiabat Pengadaan,

12-03-27

Total (Rp)

1,1,7

\
NtP. 797 "1',12032007012000



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS KOMU N IKASI DAN IN FORMATIKA
JolonBessoiBerinloGedungGrohoTomonprojoLontoi3,BonlongLestqri

Emoil:diskominfo@bontongkolo.go.id Webtdhkominloiik.boniongkoto.go.id
Telepon (0548)51 1 6 504,20326 Foksimite (0s4812O329

BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARA N DAN EVALUASI
Nomor : 027 /22/ 4/ PB J.DISKOMINFO.O I /2021

Podo hori ini Jumol tonggol Duo beros bulon Morel tohun Duo ribu duo puluh solu, soyo yong
bertondo tongon di bowoh ini odoloh Pejobot Pengodoon Borong/Joso Loinnyo podo Dinos
Komunikosi don lnformotiko Koto Bontong, teloh meloksonokon pembukoon penoworon untuk

Nomo Sub Kegloton
Poket

Sumber Dono
Tohun Anggoron
Niloi Totol HPS

Loyonon Hubungon Medio
Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (Publikosi Medio
Online 5)

APBD Koto Bontong
2021
Rp.99.450.000,-

PT. KARYA GRATIKA KATTIAA

Perum Grond Tomon Sori Center KTS CT/17, Koto Somorindo
Prov. Kolimonion Timur
Rp.99.446.490,-
Hodir

Peserto yong diundong teloh menyompoikon penoworon podo tonggol l0 Moret 2021
sebogoi berikut:
Nomo Peserto
AIomot

Niloi Penoworon
Kehodiron

A Pembukoon Penoworon sebogoi
berikut:

B. Evoluosi Penoworon :

l. Evoluosi penoworon dilokukon dengon metode evoluosi sistem gugur
2. Evoluosi penoworon dilokukon melipuii:

o. Evoluosi Administrosi don Kuolifikosi
b. Evoluosi Teknis

c. Klorifikosi don Negosiosi Teknis don Horgo
3. Hosil evoluosi terlompir
4. Kesimpulon Hosil Evoluosi Penoworon odoloh :

Seteloh dilokukon evoluosi terhodop perusohoon yong diundong dolom proses
Pengodoon Longsung ini, didopotkon hosil evoluosi yong sesuoi dengon persyoroton
yong teloh ditentukon dolom dokumen pemilihon (hosil evoluosi terlompir).

Demikion berito ocoro ini dibuot untuk dipergunokon sebogoi bohon pertimbongon dolom
peloksonoon Pengodoon Longsung.

Pejo t Pengodoon.

N

o
Nomo Penyedio

Dokumen
Penoworon

Teknis

Dokumen
Penoworon

Horgo
Keierongon

I PT. KARYA GRAfIKA
KATTIM

Ado Ado Ado Lengkop

NlP. I 97 I 1 203200701 201 4

I Surot

I P.no*oron



Lampiran Evaluasi Harga

Nama Perusahaan: PT. KARYA GRAFIKA KALTIM

KOREKSI ARITMATIK

No Uraian Volume Satuan

Penawaran Penawaran Terkoreksi Seli si h

Harga Satuan
(np) Total (Rp)

Harga Satuan
(Rp) Total (Rp) fumlah (Rp) o/o

Publikasi Media Online 6

7 lasa Media Online 1,1,7 pertayang 772,700 90,405,900 772,700 90,405,900 0 0.00%

f umlah 90,405,900 90,405,900

PPN (10%) 9,040,590 9,040,590

Total 99,446,490 99,446,490 0.00o/o

Bo n tang,

Peiabat

72-03-27

ngadaan

NIP. 19 2032007012000

li



Sub Kegioton
Poket

Sumber Dono
Tohun Anggoron
Nomo Perusohoon
Horgo Penoworon
Penoworon Terkoreksi

Prosentose Terhodop HPS

EVALUASIAD MINISTRASIDAN KUAI IFIKASI

Loyonon Hubungon Medio
Belonjo Joso Penulison don penerjemohon
6)
APBD Koto Bontong
2021
PT. KARYA GRATIKA KATTIM

Rp.99.446.490,-
Rp.99.446.490,-
99%

Bontong, 12 Morel 2O2\
Pejob IPengodoon,

(Publikosi Medio Online

Syorot- Syorot Substonsiol
Pemenuhon
Persyoroton

Ketero
ngon

A Persyaratan Administasi
1 Surat Penawaran ditandatangani oleh direktur/ wakil direktur/ kepala cabang l\4emen u h i

2 Surat Penawaran bertanggal Memenuhi

3 Mencantumkan penawaran harga Memenuhi

4 Jangka waktu berlakunya Surat Penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana
tercantum dalam LDP

Memenuhi

5 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP

lvlemenuhi

B Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Peserta
1 Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP Memenuhi

2 Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP Memenuhi

3 Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi

4 Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpalakan tahun pajak terakhir
(SPT tahunan)

E Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap
dan jelas

Memenuhi

6 Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang
dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
3) Kartu Tanda Penduduk.

l\ilemen u h i

7 Pakta lntegritas l\4emenuhi

Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
1) yang bersangkutian dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,

tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan

sanksi daftar hitaml
3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani

sanksi pidana; dan
4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/

Lembaga/ Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai
pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti
diluar tanggungan Negara

Memenuhi

c Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta
1 Memilikl pengalaman:

a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurangl (satu) pekerjaan
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak
b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok /grup yang sama
paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak

Memenuhi

Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan
yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (Jika

diperlukan)

Memenuhi

Hosil Evoluosi Lulus

NIP. 112032007012014

Nol

l8

I

I

I

Memenuhi 
I



Sub Kegioton
Poket

Niloi Totol HPS

Sumber Dono
Tohun Anggoron

Nomo Perusohoon
Horgo Penoworon
Penoworon Terkoreksi

Proseniose Terhodop HPS

Evoluosi teknis dilokukon terhodop peserto yong memenuhi persyoroion odministrosi don
kuolifikosi:

: Loyonon Hubungon Medio
: Belonjo Joso Penulison don Penerl'emohon (Publikosi Medio Online

oJ

: Rp.99.450.000,-
: APBD Koto Bontong
: 2021

PT. KARYA GRAFIKA KALTIM
Rp.99.446.490,-
Rp. Sembilon Puluh Sembilon Juto Empot Rotus Empot Puluh
Enom Ribu Empot Rotus Sembilon Puluh Rupioh
99%

NlP. I 97 I 1 203200701 201 4

No. Unsur-Unsur yong Dievoluosi Persyoroton
Minimol

Pemenuhon
Persyoroton

I Sesuoi
KAK/Spesifikosi

Teknis

Memenuhi

2 Stondor produk yong digunokon

J Goronsi

4 Asuronsi (opobilo dipersyorotkon)

Sertifikot/izinlhosil uji mutu/teknis (opobilo
dipersyorotkon)

6 Loyonon purnojuol

Tenogo teknis (opobilo dipersyorotkon)

8 Sesuoi LDP Memenuhi

9 ldentitos (jenis, iipe don merek) Memenuhi

Hosil Evoluosi Lu lus

EVALUASITEKNIS

Spesifikosi leknis borong yong ditoworkon 
I

berdosorkon conloh, brosur don gombor-gombor 
I

I

5

I

7 I

Jongko woktu penyeroho n/pengirimon borong

I Sesuoi I

I rnr/spesirirosi II teknis I

I

Bontong, 12 Moret 2021
nejobfl Pengodoon,

K
Nqor Asp/owoti



Penyedio
Niloi Totol HPS

Sumber Dono

EVATUASI KEWAJARAN HARGA

: Loyonon Hubungon Medio
: Belonjo .ioso Penulison don Penerjemohon (publikosi Medio Online

6l
i PT. KARYA GRAFIKA KALTIM
: Rp.99.450.000,-
: APBD Koto Bonlong

Yong diniloi dolom evoluosi horgo meliputi:

- Koreksi Aritmotik
- Kewojoron Horgo

A. Koreksi Aritmotik
Koreksi Aritmotik dilokukon untuk memenuhi syorol seperti podo doftor terlompir dengon
hosil sebogoi berikut:

No Nomo Penowor Niloi Penoworon
(Rp)

Niloi Penoworon
Terkoreksi (Rp)

Kesimpulo n

1 PT. KARYA GRAFIKA KALTIM Rp.99.446.490,- Rp.99.446.490,- Memenuhi

B. Kewojoron Horgo Penoworon
Seteloh dilokukon koreksi oritmoiik, selonjutnyo dipertimbongkon kewojoron penoworonnyo
dengon hosil sebogoi berikut:

No
Nomo

Penowor

Niloi
Penoworon

Terkoreksi (Rp)
Niloi HPS (Rp) Persen terhodop

HPS

Kesimpulon
(Wojor/Tdk

Wojor)

PT. KARYA
GRAF KA

KALTIM
Rp.99.446.490,- Rp. 99.4s0.000,- 99% Wojor

Bontong, 12 Motel 202)
Pejobot Pengodoon,

NtP. I 9Zt 120320070120) 4

Sub Kegioton
Poket

I

,l



Sub Kegioton

Poket

Sumber Dono
Niloi Totol HPS

KLARIFIKASI PENAWARAN

Loyonon Hubungon Medio

Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (Publikosi Medio Online
6'

APBD Koto Bontong
Rp. 99.450.000,-

Apokoh songgup don bersedio meloksonokon pekerjoon sesuoi dengon horgo
penoworon yong ternegosiosi sebesor Rp. 99.446.490,-(Sembilon Puluh Sembilon Julo
Empot Rotus Empol Puluh Enom Rlbu Empol Rolus Sembilon Puluh Rupioh), termosuk pojok-
po.lok tonpo mengurongi volume serto kuoli.fos pekerjoon?

2. Apokoh songgup don bersedio meloksonokon don menyelesoikon peker.loon selomo
sebogoimono yong teloh ditentukon dolom dokumen Pengodoon Longsung?

Penyedio
PT. KARYA G IKA KALTIM Pejobot Pengodoon,

DIRHANU DIN
NrP. r 97 I 1 203204701 201 4

PEMERINTAH KOTA BONTANG

DI NAS KOMU N IKASI DAN I NFORMATI KA
Ja lan Bessai Berinta Gedu ng Gra haTaman praja Lantai3, BontangLestari

Email.r diskominfo@ bonta ng kota.go. jd Webr diskominfotik. bontang lota.go. id
Telepon(0548)511 6504,20326 Faksimite(0548\20329

BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

I

uo!r*)io*ori
Direktur



JalanBessai BerintaGedungGrahaTaman praja Lantai3, Bontang Lestari
Emaitr d iskominfo@ bonta ng kota.go, jd Webi djskomjnfotik. bonta ngkota.go. id

Tetepon (0548) 5 1 1 6504,20326 Faksimite(0548) 20329

BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

Nomor
Lompiron

: 027 / 22/ 2/PB J.DISKOMINFO.o I /202 I

: I berkos
Boniong, 08 Morei 2O2l

Kepodo Yth.
SdT. D eKtuT PT. KARYA GRAFIKA KALTIM
di - o o

Perihol : Pengodoon Longsung untuk Pokel pekerjoon loyonon Hubungon Medio podo
Dinos Komunikosi don Informotiko Koto Tohun Anggoron 2021

Dengon ini Soudoro komi undong untuk mengikuti proses Pengodoon
Longsung poket Pengodoon Borong/Joso Loinnyo sebogoi berikut:

Poket Pengodoon
Nomo poket pengodoon: loyonon Hubungon Medio
Lingkup pekerjoon : Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (Publikosl

Medio Online 6)_

Niloi totol HPS : Rp 99.450.000
(Sembi/on Puluh Sembi/on Juto Empol Rotus Umo
Pu/uh Ribu RupiohJ

Sumber pendonoon :APBD Bontong Tohun Anggoron 2021

2. PeloksonoonPengodoon
Tempot don olomot : Gedung Groho Tomon Pro.io, Blok I Lontoi 3, Jolon

Bessoi Berinto Kel. Bontong Lestori
: {0548) 5116504,20326, Foksimilie (0548) 20331Telepon,/tox

Website : hitp://diskominfotik.bontongkoio.go.id

Soudoro diminto untuk memosukon penoworon odministrosi, teknis don horgo,
secoro longsung sesuoi dengon .jodwol peloksonoon sebogoi berikul:

Apobilo Soudoro membutuhkon keterongon don penjeloson lebih lonjut,
dopot menghubungi komi sesuoi olomot tersebui di otos sompoi dengon
botos okhir pemosukon Dokumen Penoworon.

Demikion disompoikon, otos perhotion don portisiposi Soudoro diucopkon
terimokosih.

Pelo t Pengodoon.

No Kegioton Hori,/Tonggol Woktu

o Pemosukon don Pembukoon
Dokumen Penoworon

Seloso sd. Robu /
9 sd 10 Morel 2021

08.00 s.d. l5.OO wito

b Evoluosi, Klorifikosi Teknis don
Negosiosi Horgo Jumot / 12 Morct 2021 08.00 s.d. 15.00 wito

c Penondotongonon SPK Senin/ l5 Moret 2021
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DAFTARHADIR
PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomo Sub Kegioton
Poket

Hori, tonggol
Iempot

Sumber Dono
Tohun Anggoron

Nomo Sub Kegioton
Poket

Hori, tonggol
Tempot

Sumber Dono
Tohun Anggoron

Loyonon Hubungon Medio
Belonjo Joso Penulison don Penerjemohon (publikosi Medio
Online 6)
Robu. l0Moret202l
Gedung Groho Tomon Projo, Blok I Lontoi 3, Jolon Bessoi
Berinto Kel. Bontong Lestori

APBD
2021

DAFTAR HADIR
NEGOSIASIHARGA

Loyonon Hubungon Medio
Belonjo Joso Penulison don Pener.iemohon (Publikosi Medio
Online 5)
Jumot, l2 Moret 2021

Gedung Groho Tomon Projo, Blok I Lontoi 3, Jolon Bessoi
Berinto Kel. Bontong Lestori

APBD
2021

Pejobot Pengodoon,

No Nomo Penyedio Nomo Wokil /
Joboton

Tondo
Tongon

l PT. KARYA GRAFIKA KALTIM DIRHANUDDIN
/Direktur

No Nomo Penyedio Nomo Wokil /
Joboton

To ndo
To nqo n

l PT. KARYA GRAFIKA KALTIM DIRHANUDDIN
/Direktur

NtP. I 97 I 1 2032007 01 201 4
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PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS KOMUN IKASI DAN I NFORMATIKA
Jalan Bessai BerintaGedun gGrahaTaman praja Lantai3, Bontang Lestari

Emai t: d iskominfo@ bonta ng kota.go.id Web d iskominfotjk. bonta ng kota.9o. id
Tetepon (0548) 5 1 1 6504,20326 Faksimite(0548) 20329

BONTANG . KALIMANTAN TIMUR

Soyo yong bertondo longon di bowoh ini

l. Nomo : lskondor, S.Sos, M,Si

NIP :196902242003121005

Bertindok Sebogoi : Kobid Pengeloloon lnformosi don Komunikosi Publik seloku PPK

2. Nomo

NIP

Bertindok Sebogol

: Noor Aspiowoli

: \97\12O32OO7O12O14

: Pejobot Pengodoon

Dolom rongko Pengodoon longsung untuk Sub Kegioton : Loyonon Hubungon Medio dengon

ini menyotokon bohwo soyo:

A. Tidok okon melokukon prokiek Korupsi, Kolusi don Nepotisme (KKN);

B. Akon meloporkon kepodo pihok yong berwojib/berwenong opobilo mengetohui odo

indikosi KKN di dolom proses pengodoon ini;

C. Akon mengikuti proses pengodoon secoro bersih, tronsporon, don profesionol untuk

memberikon hosil kerjo terboik sesuoi ketentuon peroturon perundong-undongon;

D. Apobilo soyo melonggor hol-hol yong teloh soyo nyoiokon dolom PAKTA INTEGRITAS ini,

soyo bersedio dikenokon sonksi morol, sonksi odministrosi serto diiuntut gonti rugi don

pidono sesuoi dengon ketentuon peroturon perundong-undongon yong berloku.

Pejobot Pengodoon,
Bontong, 08 Morei 2021
Kobid Pengeloloon lnformosi
don Komunikosi Publik
sebogoi PPK

NIP. 197112032007012014

Iskandar. S.Sos, M.Si

NrP. 196902242003121005

PAKTA INTEGRITAS

K
Noor Aspiawati



DOKUMFN PEN,IILIHAT{

Nomor : O27 / 22/ 1 IYBJ.DISKOMINIO.OI12021

Tanggal : 08lvlaret 2O2l

PENGADAANI Id,NGSUNG

Pqabutt Pengadaaa paAa, Dfias Koflunikasi dan Informatifta

Pemerintah Kota Bontmg Tafu;rl^ lurrg;arun 2O2l
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BAB I. T]NDANGAN PENGADAAN I"A.NGSUNG

Nomor :_
larnpiran: 1 (satu) berkas

[kop surat K/L/PDJ

[tempatJ, _ltan$alJ _ [bulanJ _ [ahunl

Kepada Yth.

Perihal: Pengadaan lanSsunS untuk Paket pkerlaan pada
t K,/L,/ PDI Tah u n A nggara n

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung pakef
Pegadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan
Nama paket pengadaan
Lingkup pekerjaan
Nilai total HPS
Sumber pendanaan Tahun Anggaran _

2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat :

Telepn/Fax :

Website :

[Ruang, Gedung, Lantai,,/alan, dstJ

Saudara diminta untuk memasukan Wnawaran administrasi, teknis dan harga, x.cara
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiata n Ha,"i/Tanggal Waktu
a Pemasukan dan Pembukaan

Dokumen Penawaran
_/ _s.d._/ _ s.d._

b Evaluasi, Klarifikasi Tek-nis dan
Negosiasi Harxa

C Penandatanganan SPK

Apabila Saudara membutuhkan ketemngan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubunSi
kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen
Penawar1an.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada

[anda tanganJ

IK,/L,/FD]

[nama lengkapl

Rp-

di_



BAB TI.INSTR.UKSI KEPADA PESERTA (IKP)

1

A.UMUM

tlutup
Pekedaan

3. Perbuatan yang
Dilarang dan
Sanksi

Administrasi/
Iegalitas
Peserta

1 Pes€rta menyampaikan Wnawaran atas paket penEadaan BaranE
dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) xbagaimana
tercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket pengadaan xbagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Uraian sinSkat paket g'ngadaan xbagaimana tercantum dalam LDP.

1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan
dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam
kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai
kontrak.

1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daeruh sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dzlam LDP.

'l .7

I.8

Namat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

Website Satuan Kerja/ Kementerian / Le.mbaga / Perangkat
xbagaimana tercantum dalam LDP.

Daerah

1.9 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Sumber DanaPengadaan ini dibiayai dari sumber p.ndanaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

4.lararryan4J Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan Wrannya,
Fertentangan menghindari dan mencegah perlentangan kepentingan baik secara
IGpentingan langsung maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1
antara lain meiiputi:
a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat

Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan pe.ngadaan di Kementerian / kmbaga / Perangkat
Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pej abat Pengadaan baik
langsung maupun tidak langsung mengendalikan atal)
menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/kmbaga/
PeranSkat Daerah xbagai pimpinan dan/ atau penSurus badan usaha
dan/ atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

Penyedia dan pihak yang terkait dengan g.ngadaan ini berkewajiban untuk
mematuhi etika p.ngadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai
berikut:
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam lcr-ntuk dan caru

apapvn., untuk memenuhi keinginan penyedia yanS berlentangan
dengan Dokumen Pengadaan langsung, dan/ atzu peraturan
prundang-undangan;

b, membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan
lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen
Pengadaan la ngsu ng i n i .

a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;

b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;

c. Memiliki Ta nda Daftat Perusahaan (TDP);

d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
L. t _...._ .--:^1- r - '.^ r-t.:.-

5. Persyaratans.1 Untuk pesetta yanS berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi
Kualifrkasi administrasi/legalitas meliputi:



e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantot deng n
alamat yarg benar, tetap danjelas berupa milik sendiri atau
sewal

f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri
pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
3) Kartu Tanda Penduduk.

8. Pakta Integritas;
h. Sumt pernyataa n yang ditandatangani Pesefta yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegialzn usahanya
tidak sedang dihentikan;

2) yan9 bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak
sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) yangbertindak untuk dan atas nama badan usaha trdak
sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan

4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
g.gaw ai Kementerian/lemba9a / Perungkat Daerah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang
mengambil cuti dilual' tanggunSan Negam.

5.2 Untuk pesefia Wrorangan, persyaratan kualifikasi
administrasi/legalitas meliputi:
a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia sepefti Kafiu

Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili
Tinggal;

b. memiliki Nomor Pokok W ajib Pajak (NPWP) dan telah
memenuhi kewajiban prpajakan tahun terakhir;

c. menandatangani Pakta InteSritas; dan
d. Surat pemyataa n yang ditandatangani berisi:

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan

pertentanSankepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau x.dang

menjalani sanksi pidana; dan
q ljLdak berstatus Aparatur Sipil NeSara, kecuali yang

belsangkutan mengambil cuti di luar tanSgunSan Negara.

6. kncyaratanPersyaratan kualifikasi teknis meliputi :

Kualifikasia. Memiliki pengalaman:
Teknis Peserta 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang I (satu)

pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pe.ngalaman
subkontrak; dan

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup
yang sama paling kurang I (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3
(tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontmk.

b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan
Wralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk
layanan purna jual (ika diperlukan).

C. DOzuMIN PENGADAAN LANGSUNG
7. Isi DokumenDokumen Pengadaan langsung terdiri dari :

Fengadasn a. Undangan Pengadaan LanSsung;
Irngsung b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);

c. lrmbar Data Pemilihan (LDP);

d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. Bentuk Dokumen Penawaran:
f. Pakta Integritas;
g. formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).



D. PENYIAPAN DOKUMXN PENAWARAN

8.I Dokumen Penawatan ter.diri dari Penawatan Arlministrasi, penawaran
Teknis, Penawa ran Harga, Pakla Integritas, dan Formulir Isian
Kualifikasi, sebanyak 7 (satu) rangkap dokumen asti.

8.2 Dokumen Penawaran Adminishasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran,yang didalamnya mencantumkan :

1) tanggal;
2) masa berlaku penawa ran sebagaimana tercantum dalam LDP;
3) harga Wnawaran (dalam angka dan hurufl; dan
4) tanda tanga.n oleh :

a) direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi;
b) pe nerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan

perusahaan/ pengu rus koperasi yan1 nama penerima
kuasanya tercantum dalam akta p.ndirian/ anggaran
dasat;

c) pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan
Wflrsahaan / Wngurus koperasi yang namanya tidak
tercantum dalam akta pendirian/ anggaran dasar,
xpanjang pihak lain tersebut adalah pe,ngurus/karyawan
prusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai
tenaga keda tetap dan mendapat kuasa atau
pendelegasian wewenang yang sah dari direktur
utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus kope rasi
berdasarkan akta pendirian/ anggarun dasari ataa

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor
pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur u ta ma/ pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan

contoh, brosur dan garnbar -gambar;
b. standar produk yang digunakan;
c. garansi;
d. asuransi (apabila dipersyaratkan) ;
e. s.rtifikat/ izin,/hasil uji mutulteknis (apabila dipersyaratkan);
f. layanan purnajual;
8. ten ga teknis (apabila dipersyaratkan);
h. jangka waktu penyerah an/ pe.ngiriman barang

sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
i. identitas (enis, tipe dan merek).

8.,1 Dokumen Penaw atan Harga yang terdiri dari:
a. Rincian harga pe,nawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
b. Jumiah total har3.a Wnawatan;
c. Biaya ovethead dan keuntungan serta semua pajak, bea, rctribusi,

dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila
diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan

Wrgadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga
penawaran

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta lntegritas dan Formulir lsian
Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak
sebagaimana tercantum pada klarsul 8.2 h:utuf abJtit 4).

E. PENYAMPAIAN DOKIJMEN PENAWARAN
9. PenyampaianPenyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat

Dokumen Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan LanSsung
Penawaran

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARITIKASI DAN NEGOSIASI
IO. Pembukaanl O.l Dokumen Penawaran drbuka pada saat penyerahan dokumen

Penawaran Wnawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan La118sung.

lO.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang
meliputi:
a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta lntegritas; dan

8. Dokumen
Penawaran dan
(ualifikasi



I 1. Evaluasi dan 17 .7 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi wnawaran yang metiputi:
Nqgciasi a. eyaluasi administrasi dan kualifikasi;
Fenawaran b. evaluasi teknis; dan

c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
1 l 2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

a. Penawaran dinyatakan memenuhi p.rsyaratan administrasi, apabila
surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
7) ditzndatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir

4);
2) mencantumkan penawaran harga;
3) jangta waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari

waktu sebagaim ana tercantum d.alam LDP; dan

4) jangka waktu pelaksana an pe.kerjaan yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktu sebagaimana tercanfilm dalam LDP.

bJika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat
Pengadaan menyatakan Pengadaan langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan

Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi
pada klausul 5 dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap pesefta yanS memenuhi
persyamtan administrasi dan kualifikasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuaidengan yang ditetapkan
r.bagaimana yang tercantu m di spesifikasi;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur
Qnss and fail;

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus
dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen
Penawaran Teknis sebagaimana tefiapat pada klausul 8.3.

f. Jika peserla tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan
menyatakan Pengadaan LanSsun8 gagal, dan mengundang Pelaku
Usaha lain.

1 1.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan
harga.

b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara
Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.

c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
dilakukan Pengadaan Iangsung ulang mengundang Pelaku Usaha
iain.

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan langsung.

Berita Acara Hasil Pengadaan knSsunS harus memuat hal-hal
sebagai berikut:
a. tanggal drb:uatnya Befita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga Wnawaran dan harga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu bpabila ada\

12.Pembualan
Berita
Acara Hasil
Pengadaan
IangsunS

1.2.7

72.2

G. PENERBITAN SPItsJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Ibnerhitanl3.7 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsu n8
SPPBJ kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan

I,angsunS.

PPK sebetum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas lapomn hasil
Pengadaan LangsunS untuk memastikan:
a.-bahwa pro-ses nengadaan lrnSsung sudah dilaksanakan sesuai

prosedur; dan
h iahura r-alnrr Penvedie mcmiliti Lpmamnrtqrr rtrtttlz

73.2



1.3.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil pengadaan langsung, maka ppK
menerbitkan SPPBJ.

1,3.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan
data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.

13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka
PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan
disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan
melakukan pembahasan bersama terkait perbeda an Wndaryl atas
hasiL Pengadaan Lantsu n8.

1 3.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan
atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/ KPA paling lambat 6
(enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

l{.Peru,adatangln 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yanS meliputi
-an SPK substansi, bahasa, rtdaksional, angka dan huruf sefta membubuhkan

paruf pada setiap lembal SPK.

74.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdili dari:

1) SPK asli peftama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang
ditandalangani oleh penyedia barang; dan

2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada
bagian yang ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya Anpa dibubuhi meterui., apabila diperlukan.

14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia
adalah sebaSaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

Page 8 of 24



BAB III. IJ,MBAR DATA PEMIUHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

BrSran II(P
No.
IKP

Isian Ketentuan

1 LINGKUP
P[KER.JAAN

1.1 Kode RUP :

1.2 Nama paket peng,adaan: Belarda Modal Peruonal Computer
1.3 Uraian singkat paket Wngadaan : Penyediaan Peralatzn dan

Perlengkapan Ikntor Bela4ia Modal Personal Computer
1.5 Nama Satuan Ke$a/Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan

Informatika
1.6 Nama Pejabat Pengadaan: Noor Aspiawati/NlP.

197112032007012014
Alamat Pejabat Pengadzan: Gedun8 Graha Taman Praja, Blok I Lantai
3,.Jalan Bessai Berinta Kel. Bontang If,stari

1.8 Website Satuan Kerja Pelangkat Daerah: www.bontangkota,gojd
1.9 Website Aphkasi SISE : www.lpse.bontangkota,go.id

2 SUMBERDANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
APBD Kota Bontang,
Nomor DPA :, 2.1 6.0 1.2.06.02,
Tanggal : 04 Januai 2021,
Kode Rekening : 5.2.O2.IO.O[.OOO2,
Trhtn Anggarur:. 2O2l
Dinas Komunikasi dan Informatika Ibta Bontang

J PERSYARATAN
KUALIFIKASI
ADMINISTRASI,/
LEGAITTAS
PESERTA

5.7 .a Surat Izin Usaha: Surat Izin Usaha Perdagangan 6ruP)
Nomor:812O012021587 blg4l18 Oktober 2O18 (Surat Ijin
Usaha Perdagangan)

5.1 .b bidang pekerjaan: Perdagangan besar Komputer dan perle4gkapan
Komputer

8. DOKUMEN
PENAWARAN
DAN
zuALITIKASI

8.2.a Masa ber'laku surat penawaran: Io(Sepuluh) hari kalender
8.3.h Jangka waktu penyerahan /peng iriman barang: 25 (Dua puluh lima)

hari kalender.

Page 9 of 3l
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BAB IV. DAITAX.KUANTITAS, SPESIFTKASI ]IKNIS DAIVATAU GAI4BAR

Daftar Kuantitas, Spesifikasi Tekn is dan/ atau gambar diisi oleh pejabat pengadaan

berdasarkan Daf\ar barang yang lerdapat dalam rincian HPS yang ditetapkan oleh PPK

Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pejabat Pengadaan berdasaryan spesifikasi teklis
dan gambar yang telah ditetapkan oleh PPK.

Spesifikasi dapat diuraikan berupa antara lain:
1. Karakteristik ukuran, dimensi, bentuk, bahan,warna' komposisi, dan larn-lain;
2. Knerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;
3. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO dan lain-lain;
4. Pengepakan;

IGterangan

No. Uraian Barang
Spesifikasi Tehis don/ ata;t

Gambar
Satu.an Volume

Publikasi Media Online 6

1
Advetorial Pemkot Bontang + Foto

Kegiatan
Situs Media Online Akurasi.id tayang 1,77

Kategori 3 Viewer 2001 s/d 20.000

materi maksimal 2000 karakter

I I

*ra* E r

5l
E

bte.*hrA.'.1

iikLrasi.

Irx. J,

FF!F-i

I



BAB IV. DATTAR KUANfiTAS, SPESITIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

1

2

3

4

Keterangan

Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis danlatau gambar diisi oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan
Daftar barang yang terdapat dalam rincian HPS yang ditetapkan oleh PpK.

Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan spesifikasi teknis dan
gambar yang telah ditetapkan oleh PPK.

Spesifikasi dapat diuraikan berupa an6m lain:
. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan,warna,komposisi, dan lain-lain;
. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;
. Standar yang digunakan: SNI,JIS, ASTM, ISO dan lain,lain;
.Pe kan

No Uraian Barang Spesifikasi Tetnis &n/atau Gambar Satuan Volume

Belanja Modal Personal Computer

1 Notebook
LAPTOP DELL LATITUDE 5490 17 8650U 8GB
256GB SSD WIN 1O

Processor Onboard : 8th Gen Intel@ Core'w i7-8650U
( Quad Core, SM Cache, 1.9GH2,15W, vPro)

Memori : 8GB DDR4 2zl00MHz

Display : 14' UHD 1366X768 Anti-Glare Non-Touch

,WVA Camera & Microphone, WLAN/WWAN Capable

SSD ; 2s6GB

Webcam : HD (720p) capable webcam, microphone

Wireless Network : Intel@ DuaFBand Wireless-Ac
8265 Wi-Fi + BT 4.2 Wireless Card (2x2)

Keyboard : Single Pointing Keyboard, English

BACKLITE KEYBOARD

Bua h 7

2 Notebook
Asus Zenbook Flip UX451UA DS74 X360 Touch i7 8550U

16GB 512ssd 14" W1

Spesifikasi :

DISPI-AY:

- 14" LElbacklit Full HD (1920 x 1080)

PTATFORM & PERFORMANCE :

- Processor: lntelo Core'" i7-8550U Processor (8M Cache,

up to 4.00 GHz)

- Memory: 16GB RAM

- Storage : 512G8 SSD

- Graphic Card : MX150 2GB

PORT & SLOT :

- 2 x USB 3.1 Gen 1+ 1x USB 3.1 Genl(TypeC)
. HDMI

- MicroSD card

- 3.5mm Combo Audio Jack

OS + Apps :

- Windows 10

Bua h 1



BAB Itr. I.EIVAAR DATA IEI,IUIIAN (I.DD

TEMBAR.DATAIEMIUHAN

BaSian trP No.
IKP Isian Kebntuan

I IINGKI.'P
PEre&IAAN

1.1 Kode RUP :

7.2 Nanra paket pengadaan : Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan
@ublikasi Media Online 6)

"t.3 Uraian singkat paket pengadaan : Iayanan Hubungan Media Bela4ja
Jasa Penulisan dan Penerjemahan (tublikasi Media Online 6)

1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan
Informatika

1.6 Nama Pejabat Pengadaan: Noor Aspiawati/NlP.
197112032007012014

1.7 NamatPejabatPengadaan: Gedung GrahaTaman Praja, Blok I Lantai
3,.|alan Bessai Berinta Kel. Bontang Lestari

1.8 Website Satuan Keria Perallqkat Daerah: www.bontandrota"Co.id
1.9 Website Aphkasi SPSE : wwwlpse.bontaqgtota.So.id

, SUMBERDANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pe.ndanaan:
APBD Kota Bontang,
Nomor DPA : DPN Ll / 2.16.2.20.2.21.01.OOOO / OOI / 2OZl,
Tanggal: 04J8.J,lvarizozl,
Kode REl(cning : 5.1.02 O2.OL.OO43
Tahun Anggaran 2O21
Dinas Komunilasi dan Informatita Kota BontanC

5 PERSYARATAN
zuAUHKASI
ADMINISTTASI/
LEGAIITAS
PESENTA

5.7.a Surat Izin Usaha: Surat Izin Usatu Perdapngan (SI[f)
Nomtr : 812@12031276 targgl 17 Olfur 2Ol8 (Swat Ijin
Usaha Pedacancal0

5.1.b bidang pekerjaan: Aldifita.s I(anb Berita oleh Slvzsta

8. DOKIJMET.I
TDNAWARAN
DAN
zuAIJHKASI

Masa berlaku surat penawaran: 7 (tujuh ) hari kalender
8.3.h Jangka waktu penyerahan/ pengirimanbarang: 8 (Delapan) hari

kalender.

Page9of3l
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BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUKSURATPENAWARAN

[Kap Surat]

Nomor :

l,ampiran :

_[tem pa t/, _ [farygal _ [bulanJ _ [tah u nJ

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada IK,/L,/PD]

di

Perihal '. Penawaran Pengadaan [diisi nama pekerjaan]

Sehubungan denga n undangan Pengadaan LanSsunS nomor:
tanggal untuk pengadaan

R

dengan ini kami mengajukan Wnawaran
[diisi nanu pkery:aanl sebesal'

Penawatan ini sudah memperhatikan ketentuan dan Wrsyarutan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan LangsunS untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan p.kerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama _ hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama
tanggal surat penawaran ini.

hari kalender sejak

Surat Penawaran hsefta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surzt Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
I PT/C V/Fi rm a / Kop ta s i./ Pe rora nga n J

Nama I€ngkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TXKNIS

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Haryia

Daftar Kuantitas dan Har3a diisi sesuai dengan item Wkeiaan yang tercant\rn dalam
spesifikasi.

No Uraian
Bararg

Spesifikasi
Teknis

danlatzu
Gambar

Satuan Volume Identitas
Barang yang
ditawarkan

1 [Diisi uruian
jenis Barangl

[diisi satuan
unit Baru gJ

[diisi volume
anit Baratgl

II

-

Volume rKDNNo Unian Banng Satuan

mlah m
10%PPN -

l



BAB YI. PAKTA INTEGRITAS
[Pakta btegritas Badan Usahij

Saya yang brtanda tangan di bawah ini:

Nama [natna wak sah badan usahaJ

Jabatan

Befiindak untuk : Yl / CY / f irmal Koperasi
dan atas nama [pilih yang sesuai dan cantumkan nanaJ

dalam rangka pengadaan [isi sesuai dengan K,/L,/PDJ
dengan ini menyatakan bahwa'.

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kr:lusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PAIKPA / APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk

memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketenruan Wraturan perundang-und angan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia

dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Httam, digugat secara Wrdata
dan/ atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peruturan perundang-undangan.

tempa tJ, 

-[ta 
nggalJ 

-[bu 

lan J ItahunJ

[Nama PesertaJ

[tanda tanganJ,

[nama lengkap]

[iabatanl

[Pa k ta In tegri ta s Pe roru nga n J

PAKTA INTEGR,ITAS

Saya y^ngllr-rtanda tangan di bawah ini'.

Nama I

[diisi n om or KTP/S lM,/ Pa spi
Alamat

Pekerjaa n

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan pada
lisi sesuai dengan K,/L/PD dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PAlKPA/APIPjika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme dalam prcses pengadaan ini;,
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk

memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 7,2, dan 3 maka bersedia

dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara pe,'data
dan/ alm dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

tempa

[Nama Peserta]

pada

[tanda tansan],

tJ, 

-[tan&tall 

-[bulanJ 
-1s21rrr1

No. Identitas



BAB VII. FORMTIUR ISIAN KTIAIJTIKASI

TORMULIR ISI,AN KUALITII(ASI UNTUK PESI,RTA BERBENTUK BADAN

USAHA Saya yang Wftanda tangan dibawah ini:

Nama

No. Identitas

Jab^tan

Bertindak untuk
dan atas nama

Alamat

Telepon/Fax

Email

[nama badan usahal

[diisi dengan no. KTP/SIM/Pasp{

[cliisi sesuaipbatan dalam akta nota sJ

[diisi nanta badan usahal

menyatakan dengan sesungguhny a bahw a:

1. saya secara hukum be*indak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan
lakta pendirian,/angarun dasar/surat kuasa, disebutkan secaru jelas nomor dan tangal
a l:ta p n dirian./angga ra n dasat/su ra t k u asal;

2. saya btkan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pgawai K/L,/PD yang sedarg cuti di]uar
tansgunsan K/L/PD ditulis sebagai furikut: "Saya merupakan pegawai K,/L,/PD yang
sedang cuti dtluar langgungan K/L/PD"l

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat perlentangan kepentingan dengan paru pihak
yang terkait,langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam,lidak dalam
pengawasan pngadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. data-data badan usaha yan9 saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status

3. Alamat Kantor PuMt

No. T€lepon

No- Eax

E-Mai1

4. l{amat Kantor Cabang

No. Telepon
No. Fax

E-Mail
5 Bukti kepemilikan /1r nguasaan

usaha/kantor
tempat

Page 13 of 24
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I Akta Pendirian Perusahaan/ Atggaran Dasar Koperasi

a. Nomor

b. Tangal
c. Nama Notaiis

d. Nomor Pengesah an/ pndaflarat
[contoh: nomor ptgeuhan Kemerlleian
Ilulun dan HAM untak yang brbenluk

ffl
2. Pentbahan Teral<hir Atta Pendirian

Perusahaan / Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor

b. Tanggal

c. Nama Notaris

1 c on toh : prxtujuan./bukti laptan dari
Kementetian Hukum dan HA.t4 untuk
yzutg berlentuk PTJ

B. Iandasan Hukum Pendirian Badan Usaha

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Persenoan Terbatas (P-D

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/

Paspor/ Surat
Keterangan Domisili

Tin*gal

Jabalat dalam Badan Usaha

D.lzinUsp,ha dan Tsnda Daftar Perusahsan CIDP)

1. Surat Izin Usaha

2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

4. Kualifikasi Usaha

5. Klasifikasi Usaha

6. No. TDI'

[. Izin tainnya tapabila dipryantfunl

I

2

3

Surat lzin No-Tanggal 

-
Masa berlaku izin
lnstansi pemberi izil

No. Nama

nomor (arlu Tanda
Penduduk (KTP)/

Paspor/Surat
Keterangan Domisili

Tinggal

Alamat

F

1

Nama nomor Karhr Tanda
Penduduk (KTP)/

Paspor/ Surat
Keterangan Domisili

Tinggal

Jabatan dalam Badan Usaha

I-I

Data Keuargan

Suzunan Kepemilikan Soh.am (untuk Pl)/susr.nan Persero (untuk CVlFirma)

Persentase

No.

: No-Tan2qial _



2. P$ak

Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporar^ Pajak Tahun
terakhir (SPT tahunan)

No.-lanlgal _

c. Data Personalia (Tenaga ahli /telais/terampil badan usaha) [apabila diprlukan]

N.r Namir
TgL/bln/tht

lahir
Tingkat

Pendidikan
Jabatan dalam

pckerjaan
Pengalaman

Kc'rja (tahun)
Profesi/

keahlian

Tahun
S€rtifikal/

linah
I 2 3 I 5 6 7 It

---
-

H. Data fasilitas / Peralata.n/ Perleng$apan [apabila diprlukanl

I. Data Pergalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

J. Data Pekerjaan yang se&ng dilaksanalon

No
,lenis

Fasilitas/ Peralalan /
Pe rlengkapan

Tumlah
(apasitas

atatl outwt
paAa saat ini

Me rk
dan tipe

Tahun
pembuatan

Kondisi
(%)

[okasi
Sekarang

Bukti Status
Kepemil.ikan

I 2 3 4 5 (l 8 1l

III
I-II-r----IEEI

No.
Nama
Pakcl

Pekeriaan
kelompok

(J(rup)
Ringkasan

Lingkup
Pekerjaan

lpkasi

Pemberi
Pekerjaan

Kontrak
Status

Penyedi
a dalam
pelaksa

naan

Pekerja
an

Tanggal Selesai
fekerjaan

Berdasarkan

Nama
Alamal/

Telepon

No/
Tanggal

Nilai Kontrak
BA

scrah
t eruna

(l) (3) (.1) (s) (tl) (7) (8) (e) 00) (r l) 2)

I

clst

Prqqres Tcrakhir
Pembcri Pekerjaan

Kontrak

Namat/
Telepon

Status
Penyedia

dalam
pelaksanaan

Pekerjaan No/
Tanggal

Nilai
Kontrak

(Rencana)
(%)

Prestasi
Kerja

(%)

No
Nama Pakcl
Pekedaan

Ringkasan
Lingkup

Pekeriaan

Lokasi

Nama

5 (i E I l0 nI 13 4

II IIIIIII IIII II

r______--lI-



Demikian Formulir lsian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan pnuh
rasa tanggunS jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/ dokumen yang
saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha
yanS saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi
Daffut Hifum, gugatan secara Wrdata, dan/ atau pelaqrun secara pidana kewda
pihak berwenang sesuai dengan ketentuan Wrafi)ran perundang-undangan.

_ltempatJ, _l[tangsal/ _ [bulanJ 

- 

[tahunl

W/CY /Fftma/Koprasi
[pilih yar6 sesuai dan cantumkan nanal

[rckatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tanganJ

@)
[iabatan dalam badan u.sahal

TORMULIR ISIAN KUAUFIKASI UNTUK TESERTA PERORANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas : 

- 

[diisi dengan no. KMSIIlI/Paspd

Alamat

Telepon/Fax

Enrail

ft:atyltakan dergan sesungguhnya bahwa:
1. saya secaru hukum mempunyai kapasitas untuk menand,atangani Kontrak.
2. saya bukan sebagu pegawai Kemenbrian/Ie mbaga,/Peratgltat Daerah [bagi pgawai

Kementeian/Iembaga/ PerurEkat Daerah yang sedang cuti diluar tangungan Negata ditulis
xbagai berikut: <bya merupakan pgawai lGmentedan/kmbaga/Penrqkat Daeuh yarry sedang
cuti dilwr a4guttgan Negan"l,

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat per&ntangan kepentingan de ngan para pihakyang

terkait, larysung maupun tidak langsung dalam pricses pengadaan ini;
5. saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilarq tidak pailit

atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-datayang saya sampaikan adalah sebagai berikut:

A. Data Adminirtrasi
'I . Nama
2. Pekeriaan

Alamat Rumah

3. No. Telepon

No. Fax

Alamat Kantor
4. No. Telepon

No. Fax

E-Mail
5. Nomor Identitas (KTP,zSM/Paspor)

1. lzin : No Tanqqal

2. Masa berlaku izin
3. lnstansi pemberi izin

B. Izin lrinnya [apbih diptryaratkanJ



C. Data Keuangan

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir

: Tahun_ tan1sal _

No

Jenis

Fasllitas / Peralatan/
Perlengkapan

Jun ah

Kapasitas
ltau

oulput
pada saat

ini

Merk

dan
tipe

Tahun
pembuatan

Kondisi
(Y")

tokasi
Sekarang

Bukti Status
Kepemilikan

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Pembc'ri I'ekerjaan
KLrntrak

Tanggal Selesai
Ibkerjaan

Berdasarkan
No Nama Paket

Pekerjaan
kelompok

(grup)
Ringkasan
Lingkup

Pekerjaan

Lokasi

Nama
Namat/
Telepon

No/
Tanggal

NiLai

Status
Penyedia

dzlam
pelaksana

an
Pekerjaan

BA
Serah

Terima

Konlr
ak

(l) (2') (l) l4t (5) 17) (8) (9) (to) (lr) (t2)

l

dsl

I
F. Data Pekerjaan yang sedans dilatsanakan

Ncr
Nama
Paket

Pekerjaan

Ringkasan
lingkup

Pekerjaan
Lokasi

Pemberi Pekerjaan Slatus
Penyedia

dalam
pelaksanaan

Pekerjaan

Kontrak Prqgres Tcrakhi

Nama
Namat/
Telepon

No/
Tanggal

Nilai
Kontrak

(Rencana) (%)
frestasi

Kerja (%)

i ..t 4 6 7 i) 1t

Demikian Wrlnyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika
dikemudian hari ditemui bahwa data/ dokumen yang saya Mmpaikan tidak benar dan ada
pemalsuan, maka saya bemedia dikenakan sanlsi adminishztif, dikenakan sanksi Daftar Hitam,
digugat secara Wrdata dan/ 

^lau 
dilaporkan xcara pid,ana sesuai dengan peraturan perundang-

]urd'angan.

- 

lxmpatl. ltan*a 

- 
lbulanJ 

- 

lahunl

Penyedia

[rcfutkan meterai Rp 6.(DO,-
tanda tanganJ

@allaJets@O
page l7 of24

D. Data fasilitas/Peralatan/Perlengkapn lapbila diprlukzn]

f,. Data Pengalaman Perusahaan dslam kurun waktu 3 tahun terakhir.

mI

I I

iI
(6)

tt
tt

5 8 10

L ltt



BAB VI[. BENTLIK STJRAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nama PPK:

Nama Penyedia:

PAKET PENGADAAN :

[kop surat satuan ke4'a Pe1'abat Pembuat Kornitmen/

SATTJAN KXRJA :

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

NOMOR SL:RAT LNDANGAN PENGADAAN LANGS(INC

TANGGAL ST]RAT LINDANCAN |I'NCADAAN LANGST]NC

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENCADAAN I-ANGSI:NG

TANGGAL BDRITA ACARA HASIL PENGADAAN IANGSI]NC

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA,/DPA
Tahun AnSSa|an _ untuk nata anggaran kegiatan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_
rupiah).

WAKTU PELAKSANAAN PEKERIAAN: hari kalender

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Pembuat Komitmen

htama lenskapJ
tan

[tanda targan dan cap (1ika salinan as]i ini untuk
prcyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen

maka rckatkan neterai Rp 6.OOO,- )J

[nama len*kapl
[/abaanl

LINGKUP PEKIRJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum daiam
SPK.

2. HUKUMYANGBERLAKU
Keabsahan, interprctasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarka n kepada hukum Republik
Indonesia.

3. HARGASPK
a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
b. PPK membayar kepada penyedia sebeur hatga SPK.

c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead sefta biaya
asuransi (apabila dipersyaratkan).

d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KEryA (SPK)

1

page

I

!

I

I

I

[tanda tarqan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan

meterai Rp 6.000,- )l



4. HAK KEPEMILIKAN
a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/ bahan yang terkait langsu ng atau disediakan

sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh ppK
maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan
tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas Wrulatan dan barang/bahan yang disediakan oleh ppK tetap pada ppK,

dan semua p:ralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK *rakhir atau
jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembaiikan
dalam kondisi yanS sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pen8ecualian
keausan akibat pmakaian y^ng wajat.

5. CACAT MLTTU
PPK akan memeriksa setiap hasil peke4aan penyedia dan memberitahukan secara terlulis
penyedia atas setiap cacat mutv yanS ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk
menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat m:utu. Penyedia bertanggung
jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, rrtribusi, dan pungttan lain yang
sah yang dilcr-bankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran
perpajakan ini diar'ggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN,/ATAUSUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/ alau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pe.rgantian nama
penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merser) atau akibat lainnya.

8. JADWAL
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal

yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keda yanS tercantum dalam Surat

Perintah Pengiriman.
c. Penyedia harus menyelesaikan pkerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar

pengendaliannya dan penyedia teiah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK

dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah

Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan p.ralatan yanS mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,

pelak*naan p.kerjaan, serta pekerja untuk pelaksan aan pe.kerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawamn dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK

beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanSgunS jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atav luntutan hukurn, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terh^dap PPK besefia instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan
dengan klaim yang timbul dari hal-hal Lrerikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai
dengan tanggal g.nandatanganan lcr-rita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kel'usakan Wralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; danlatau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai keda sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara
serah terima, semua risiko kehilangan atau keruukan hasil pekedaan ini merupakan risiko
penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau
kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanSSunSan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai, batas
akhir garansi, harus diperbaiki, drganh atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya
sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atzu kelalaian

n edia.



11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan Wngawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk
melakukan pengawasan dan pemerikaan atas semua pelaksa naan pkerjaan yang
dil aks an akan oleh penyed ia.

12. PENGUJTAN

Jika PPK atau Pengawas Pekeqiaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat
Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba
menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya
peryujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap
sebaga i Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASrL PEKERJAAN
a. Pemeriksaan p.kerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan

Wkeriaan dalam rangka Wngawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pkerjaan. Hasil
pemeriksaan peke{aan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekedaan.

b. Untuk merekam Wlaksanaan Wketja n, PPK dapat menugaskan Pen8awas Pekerjaan
dan/ atau tim teknis membuat foio-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi
pekerjaan.

14. WAKIU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekerjaan pada tanqgal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program
mutu, sefia menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tangSal penyelesaian yang
ditetapkan dalam surat perintah pngiriman.

b. lika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau
kelalaian pnyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan
tambahan Wpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeqaan selesai 1OO% (seratus persen), penyedia mensajukan permintaan secara
tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekedaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan

dan/ atau tim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/ atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib

memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dai harga SPK dan penyedia harus

menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari proJusen pabtlkan $rka ada) berkewajiban untuk

menjamin bahwa selama penggunaan *cara wajar,, Barang tidak mengandunS cacat matu
yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain,
bahan, dan cara keria.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa Saransi berlaku.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah

ditemukan cacat rn]uto tersebut selama masa garansi berlaku.
d. "ferhadap pemberitahuan cacat muta oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki,

mengganti, dan/ atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan
ketentuan dalam Seft ifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akjbat cacat filutu
dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sefiifikat Garansi, PPK akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban
untuk membayar biaya perbaikan atau WngEantian tersebut sesuai dengan klaim yang
di,ajukan secara teftulis oleh PPK.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan
Sanksi Daftar Hitam.



17. PERU K
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Petubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal tetdapat pe.rkr"daan antara kondisi lapangan

pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh paru pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SpK;
2) menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerlaan.

c. Untuk kepentingan prubahan SPK, PPK dapat d ibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada pnyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/ atau instruksi sesuaijadwal yang

dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan

yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan / penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan p.laksanaan p.kerjaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tefientu yang tidak dapat didoga

sebelumnya dan dixbabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/ atau keterlambatan
penyelesaian pekeqaan maka PPK berkewajiban untuk membay ar ganti rugi dan/ atau
memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasa rkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata
akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pe.kerjaan hanya da$ diberikan jika berdasarkan data
penunjang dan perhittngan kompensasi yang diajukan oleh lrenyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ aau prpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan
jika penyedia gagal alau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

9. PERPANJANGAN WAKTU
a. Jika, te4adi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal

penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta prpanjangan tanggal penyelesaian
berdasarkan data Wnunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
memperpanjang tanggal penyelesaian pekery'aan secara terh-rlis. Perpanj angan tang1al
penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui prpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMTJTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada p.nyedia sesuai dengan prestasi

pekerjaan yang telah dicapai.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kjtab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan

SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila'.
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/ atat pemalsuan dalam proses

Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) Wngaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN danlatau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan p.ngadaan dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang;

3) penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yanS telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam prcg.ram

mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3

) kzli;

I

I



8) penyedia selama Masa SPKgagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang
ditetapkan oleh PPII

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda w.laksanaan atau kelanjutan pe.kerlaan,
dan perintah telsebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) had; dan/ atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pe.mbayaran untuk pembayaran tagihan angsuran
sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
l) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atas Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabi\a diberikan);
2) penyedia membayar dend a keterlafibalan (apabila ada); dan/ atau
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan kartna PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN danlatau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Wngadaan,
ma ka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peratu ran perundanS -u ndangan.

21. PEMBAYARA.N
a. pe.mbayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

I) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan deng an [sistem tetmin/pembayaran secara rekaligus],
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) , dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai IOO% (seratus persen) dan
Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (qjuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan Wmbayarun dad
penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pmbayaran kepad,a Pejabat
Penandatan9an Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdaqt ketidaksesuaian dalam perhitungan angs:u-ran, tidak akan menjadi alasan untuk
menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan
prestasi sementara dengan mengesampingka n hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA
a. Jika pke4aan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan g,kerjaan karena

kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda
kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (fidak termasuk PPN) untuk setiap
hari keterlambatan.

b. PPK mengen atan Denda dengan memotong p.mbayarun prestasi pekerjaan penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAI-AN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksa naan pe.kerjaan Jika perselisihan tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui tayanan
Penyelesaian SenSketa, arbitra& atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima
komisi atau keuntunsan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini.
Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syal?t ini merupakan pe.langgaran yang mendasar
terhadap SPK ini.
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BAB Ix. BENTTJKDOKUMEN I/,IN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYED1A BARANG/.IASA

[kop surat K,/L,/PDJ

Nomor : [tempatJ, 
-[tan$all 

- 

[bulanJ 

- 
ltahunJ

lampiran :

Kepada Yth.

di

Perihal : Penunjukan Penyedia BaunS untuk Pelakunaan Paket PenSadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal
tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar
kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjrt dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari ke{a setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudaru, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Presiden No. I6Tahun 2018 tentang Pengadaan Barung/Jasa.

Satuan Kerja

Pejabat Penandata n8a n Kontrak

[tanda tanganJ

t@naJilsksl
{labatanJ
NIP:

Tembusan Yth. :

IPA,/KPA K,/L/PDJ
IAPIP K,/L,/PDI
fPelabat PengadaanJ

......... dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

1

2
ll

[kop surut K/L/PDJ

SURAT PIRINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Paket Pekerjaan :

Y ang bertanda tangan di bawah ini :

[nama PeJabat Penandatangan Kon trukJ
faba tan Pelabat Penandatansan Kon lra kJ
lalamat satuan kerlia Pelabat Penandatangan KontrakJ

selanjutnya disebut sebagai Pejabat ?etandatangan Kontrak;
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Nomor:



berdasarkan SPK
memerintahkan:

nomor tanggal bersama ini

[nama Penyedia BararEJ
[a lamat Penyedia Baru ngl

yang dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

l. Rincian BaranS:

No. /enis Banng Satuan Kuantitas
Ukutan

Harga
,Sztuatt

Total
Hatga t

2. Tanggal barang diterima :

3. Syarat-syarat pekeqiaan : sesuai dengan W$yatatan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian : selama hari kalender dan pekerjaan harus
sudah selesai pada tanggal

5. Alamat pengiriman barang :

6. Denda: 'ferhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/IOOO (satu permil) dari Nilai SPK (tidak
termasuk PPN).

[tempatJ, _ltanggalJ _ [bulanJ _ [tahunJ
Untuk dan atas nama
Penandatangan Kontrak

[tanda tanganJ

[nana ]ergkapl
lnbatanl
NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama Penyedia/

[tanda tanganl

lnana lerwkaol

|iabatanJ

Semuajenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (pajak
Pertambahan Nilai).

I

I



6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewaiiban untuk membayar semua paiak, bea, retribusi, dan pungutan lainyangsahyang
dibebankan oleh hukum yang bedaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap
telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHANDAN,/ATAUSUBKONTRAK
Ponyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.
Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai
akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang
ditetspkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai k€r.ia yang tercentum dalam Surat Perintah
Pengiriman.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuaijadwal yang ditentukan.
d. Apabila peny€dia tidak d6pat menyelesaikan p€koriaan sesuai jadwal karena keadean diluar

peng6ndaliannya dan penyedia telah melaporkan k€jadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapal
melakukan penjadwalan kembalipelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaralkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman
sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
l) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teriadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap
kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya: dan

b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK

IO. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK

beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung iawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau luntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut
disebabkan kesalahan atau kelalaaan berat PPK) sehubungan dengan klalm yang timbul dari hal-
hal berikut terhitung seiak tanggal mulai kerja sampaa dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1 ) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/alau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai keria sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah
terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia,
kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam
syarat tni.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekeriaan seiak tanggal mulai kerja sampai batas akhir
garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika
kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
P.PK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekeriaan yang
dilaksanakan oleh penyedia. PPKdapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan
dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan peker.iaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan penguiian Cacat Mutu
yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menuhjukkan adanya
Cacat Mutu maka penyedia berkewaiiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak
ditemukan adanya Cacat Mutu maka u,i coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam
rangka 

. 
pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan

dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeriaan.
b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim

teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan peke4aan
pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mltu, derta
menyelesaikan peker,aan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam
surat perintah pengiriman,
Jika p6ke4aan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian
penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan
tambahan perpaniangan waktu p€nyelesaianpekeriaan.



d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua
pekeriaan

I5, SERAH TERIMAPEKERJAAN

a. Setolah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengaiukan p6rmintaan secara tertulis
kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan tehadap hasil pekeriaan,
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeriaan dapat dibantu oleh pengawas pekeriaan

dan/atau tim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeriaan, penyedia wajib

memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

SPK.
f Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus

menyerahkan Sertifi kal Garansi.

I6. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan 6ika ada) berkewajiban untuk menjamin
bahwa selama penggunaan secara waiar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang dasebabkan
ol6h tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan carakerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c- PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan

cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki,

mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam iangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan
dalam SertifikatGaransi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka
waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi. PPK akan menghitung biaya
perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalul pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK
akan melakukan perbaikan tersebut. P€nyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbeikan atau
penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

I Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi
Dafiar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalur adendum SPK.
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada

saat pelaksanaan dengan sPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
l) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalamSPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jeniskegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pe.iabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

I8. PERTSTIWA KOMPENSASI
a- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

l) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeriaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPKtidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuaijadwal yang

dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk k€ lokasi sesuaijadwal,
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang

setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya

dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

a. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan
penyelesaian pekeriaan maka PPK berkewaiiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

b. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi .yang diaiukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata
akibat Peristiwa Kompensasi.

c. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan iika berdasarkan data
penuniang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada ppK, dapat
dibuktikan perlunyatambahanwaktu akibatPeristiwa Kompensasi.

d. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian peker.iaan jika
penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dlni dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKIU
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekariaan akan melampaui tanggal

penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian
berdasarkan data penuniang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekeriaan



memperpanjang tanggal, penyelesaian pekerjaan secara tertulis. perpanjangan tanggalpenyelesaian harus dilakukan melalui adendum SpK.
b. PPK dapat .menyetujui. perpaniangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap

usulan tertulis yang diajukan olehpenyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSANSPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena lerjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi

pekerjaan yang telah dicapai.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kilab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK
melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
l) penyedia terbukfi melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan

yang diputuskan oleh instansi yang beruenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/alau pelanggaran persaingan

sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang,
3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki

kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeriaan;
5) penyedia menghentikan pekerjaan dan p6nghentian ini tidak tercantum dalam program mutu

serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga)

kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan

oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelaniutan pekerjaan, dan

perintah tersebut tdak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/alau
l0) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai

dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kosalahan penyedia:

I ) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila
diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada);dan/atau
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam halpemutusan SPKdilakukan karena PPKterlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan
sanksi berdasarkan peraturan perundang- undangan.

2I. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuani
I ) penyedia telah menga.iukan tagihan disertailaporan kemajuan hasilpekeriaan;
2) pembayaran dilakukan dengan Isrlster,, terminlpembayaran secara sekaligusl;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai '100% (seratus persen) dan Berita
Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari
penyedia harus sudah mengajukan surat perminlaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk
menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA
a. Jika pekeriaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeriaan karena

kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada
PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dad nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari
k6terlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memolong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran
Denda tidak mengurangi tanggung iawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedaa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai
semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau
setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan
Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPKtelah atau akan menerima komisi
atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dariSPKini. Penyedia
menyetu.iui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini
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Tahun Anggaran

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bessai Berinta C.rcdung Crraha Taman Praja Lantai 3, Bontang l,€stari

Email; diskomurfo@bontangkotago.id Web: diskominfotilqbontang kota"go.id
Telepon (0548)5116504, 20326 Faksimile (0548) 20329

HARGA PERJ(RAAN SENDIRI
REKAPITULASI HARGA

Dinas Komunikasi Dan tnformasi

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pernerintah Daerah Kabupaten/Kota

Layanan Hubungan Media

Publikasi Media Online 6

Kota Bontang

202L

Bontang , 01 Maret 2021

Ditetapkan Oleh,

Komitmen

-wo\.- $
-/- S.Sos M.Si

Pembina (IVla)
NIP. 196002242003121005

No Uraian
Unit/

Satuan
Volume

Harga Satuan
(Rp )

]umlah
(np)

Per
Tayang

"t17 772.727,27
I. Publikasi Media Online 6

90.409.090,59

lumlah 90.409.091

9.040.909PPn 10%

lumkh Biaya 99.450.m0
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAI{ LAYANAN HTIBUNGAN MEDIA

SATKEUSKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INT.ORMATIKA
NAMA PPK : ISI(ANDAR, S.SOS, M.SI

NAMA PEKERIAAI\ : PI]BLIKASI MEDIA ONLINE 6 (AKI]RASI.ID)

TAHIIN ANGGARAN 2O2I



1 LATAR
BELAKANG

Pentingnya peran serta media Online yang semakin marak dalan penyebar
luasan hasil Kine{a Pemerintah Kota Bontang kepada masyarakar sebagai
wujud peningkatan teknologi informasi.

z MAKSUD
TUruAN

DAN Malksud drn tujuan :

Maksud pekerjaan / pengadaan barang Publikasi Media Online 6
(Akurasi.id) adalah untuk menginformasikan kepada masyarakar terhadap
s€gala hasil pembangunan dan kine{a pemerintah kota bontang di tahun
202'l

3 TARGETiSASARAN Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan barang/jasa Publikasi
Media Online 6 (ALurasi.O adalah masyarakat pengrmjung situs media
online Akurasi.id

4 NAMA
ORGANISASI
PENGADAAN
BARANG *Kll-/D[ :Pemerintah Kota Bontang

*Suker/SKPD : Dinas Komrmikasi dan Informatika

{.PPK : Kegiatan Kemitraan dengan media massa

SUMBERDANA
DAN PERKIRAAN
BIAYA

6 JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
PEKERIAAN

Jangka waktu pelaksanaan pek{aanlpengadaanbarang /jasa adalah : selama
8 (delapar) Bulan Kalender, atau sejak ditandatanganinya surat pe{anjian
ke{a/ SPK (Kontrak).

7 TENAGA
AHLI/TERAMPIL

Tenaga ahli,/taampil yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah war:tawan/
penulis berita yang telah bersertifikasi

8 SPESIFIKASl
TEKNIS

Spesifikasibarang/ jasa yangakandiadakan, meliputi :

L Peliputan kegiatan Pemkot Bontang ( Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan)

2. Jenis media ymg digunakan : media online Akurasi.id

3. Advetorial pemkot Bontang maksimal 2.000 karakter

Bontang,0l Maret 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Iskandar, S.Sos.. M.Si
NIP. 196902242003 12 1005

5.

Nana organisasi yang menyelenggmakan /melaksanakanpengadaanbarang :

I

I

a. Sumber dana yang diperlukan rmtuk membiayai pengadaan barang/jas
Publilkasi Media Online 6 (Akurasi.id) adalah A"BD Kota Bontang tahun
2021.

b. Total perkiraanbiaya yang diperlukan untuk pengada"n barang/jasa
Publikasi Media Online 6 (Akurasi.id) qdalah

Rp. 99.450.000,- ( Sembilam Puluh Sembilm Juta Empat Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah)
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Latar belakang

Gambaran umum perusahaan

Visi dan Misi

Produk

Legalitas Perusahaan
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ELAKAN G

PT Karya Grafika KaItim adalah
perusahaan multimedia

berkedudukan di Kota Samarinda
memiliki berorientasi bisnis di

bidang media cetak.' media online.'
media penyiaranr parcPtakan-'

serta periklanan dengan
memfokuskan diri pada cakupan
wilayah Kota Samaninda.' Kota

Bontang., Kabupaten Kutai Tifiur^ r
Kabupaten Kutai Kartanegara dan
beberapa kabupaten,/Kota lain di

provinsi Kalimantan Timur
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BARAN

U M PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan
2. Alamat Kantor Samarinda

: PT Karya Grafika Kaltim
: Perum Grand Taman

Sari, Cluster KTS CflL7,
Harapan Baru, Loa

Janan llir, Samarinda
: Jl HM.Ardans No.06 RT 23
Kec. Bontang Selatan
Kota Bontang

:01
: Dirhanuddin
: Barang dan Jasa

Percetakan, Barang Hasil

Cetak ( Majalah, Koran),
lnformasi dan Teknologi,
Event Organize6
Advertising.

: - Bank Kaltimtara
001L523170

- Bank Mandiri
148-00-1645940-9

Alamat Kantor Bontang

3. Nomor Akte Pendirian
4. Direktur Utama
5. Kegiatan Usaha

6. Account Bank
PT. Karya Grafika Kaltim
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VIS a Menjadi perusahaan media yang

terintegrasi, dengan fokus pada

media online, cetak, penyiaran

dan percetakan dengan konten
berkualitas untuk memenuhi
kebutuhan pasar

Memberikan konsep informasi,
berita, hiburan, edukasi, bisnis

dan periklanan yang terpercaya
dan dapat diandalkan di

Kalimantan Timur
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RODUK

PERCETAKAN
a PT Karya Grafika Kaltim menyediakan layanan jasa

Perceta ka n/Printing untu k berbaga i kebutuha n
bisnis, promosi, perkantoran, event dan lain-lain.

Kami memahami saat ini, kebutuhan printing telah
menjadi bagian yang utama dalam kegiatan
sehari-hari. Oleh karena itu kualitas, waktu, dan
harga adalah prioritas layanan kami.
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RODUK
MU EDIA PRODUCTION

Bidang produksi PT Karya Grafika Kaltim
menghadirkan layanan digital kreatif untuk segala

kebutuhan multimedia anda. Dari pembuatan
Photo dan Video shoting, Photo dan Video
Editing, Desain grafis, Pembuatan Website,
aplikasi program, dll. Keseluruhan kami kerjakan
secara profesional untuk menghasilkan kualitas
terbaik

Video

lfebsite

Graphic
Design

Photo
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PORTAL BER]TA

a

www.akurasi. id
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PEMERI NTAH REPTIBLTK L\DONESIA

IIOiTOR INDUX BERUSAHA (NIB)
u200t2051276

Pe.rsintt R+uuik tdslcai. c.q. 1,.afu8. Pdgcloh rhn Fcayrkrggar! OSS b..d.rut& l$Glnri Prs.l 24
.yd (l) Pc..tr$ P.irarifih Nomor 2a T.hoo 20lt ta.nrtts Pchytnrn Pe.izidn Bcrushs Tari[Egnsi Scrya
Elcttroilq rncrstitlrn NIB tcn&:

Nrrna Penjsd|,rn
Alarnat P6|,5sllrrtr , X6. , K(,l!

PT KARYA GRAFTKA KALTIM
P.nm Ci..d Teo.n S..i Cb.r KTS Cr/I 7, Xol
S.orind., Prop f(di$sr Ti6r,.
86-216-039.3-741 .(m
Gl 351 to:t 7,r7

Lilat llmdnn
Uh.t LrmIir.,l
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NIB Edrp.l(8 iLnritE Fdh Udr drh rra\l d*.r.- &gitt hcrr.rh dr t .l*r dr. Gidif-
lcgier ri.b. $aj L.t..urll F(jrrn p6.ud4{rd4E

NPWP
Nonor Tckp6
NmFg
Efi.il
Nlnr KEU
Kod. KBll
StatrE Paotasn Modal
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PEilIERINTAE REPUBLIK INIX)N ESL{

NOMOR INDUK BERT'SAHA (MB)
E120012051276

No,

I PERDAGANGAN BESAR PAXAIAN 46$2
PERDAGANGAN BESAR TEKSIIL. PAXAIAN DAN
ALAS KAXI LAINNYA

l PERDAGANGAN BESAR BANANG PERCETAXAN DAN
PENEXBTTAN DAI.AM BERBAGAI BENTUI(

4(A1?

PERDAGANCAN BESA.R BET,BAGAI MACAM
MATERIAL BANCUNAN

4663t

5 PERDACANGAN ECER,AN BENBAGAI MACAM
BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN. MINUMAN
ATAU TEMBAKAU BUKAITI OI
SUPERMARKETiT,fl NIMANKET (IRADI SIONAL)

471t2

6 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR

7 PERDAGANGAN ECER,AN PERAI-ATAN DAN
PERLENGKAPAN RUMAH TANC,CA LAINNYA DALAM
SUB@ITONGAN 4759

8 PERDACANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI
APOTIK

4Tr22

9 PERDAGANGAN ECERAN X,ITI UMA DAN LOS
PASAR MESIN KANTO

l0 PENERBITAN SI.'RAT KABAR, 
'URNAL 

DAN DULETN
ATAU MA'.AJ-AH

5E130

PENERBITAN PTRANTI LUNAT (S(TTWARE) 5t300

t2 INTEI\ET SERVICE PRO\,'IDER 6192 r

I3 AKfl\'TTAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA 61912

AKTTVITAS JASA TNFORMASI LAINNYA YTDL 639S0

PERIKLAN AN ?3100

D.ogro t.ldtro b.h*8 NIB tsrd.rt [.o!,. bctrb untuL Nr't KBLI d.|l Kode KBIJ yrag
ta.Gaatrm Aht! le$r& iri
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SI'RAT KBTENATGAX DOIIsILI PER,UAAIIAAT

YanS bcrtaida tangar di ba*ah ini :

Nama : Drr. ZrlHff
Jabatao : arbltEl

MctEt! rak r bahra
Nrfia
ALE t

PI. trII!'A OII'IIA IiILTII
Bumi hEgtasi Kcrrcana Blok D2 No. 17. RaI. 33

Kclursl8r Harapon Baru l(ccamatarl Lra

Janen llir Kota Samarinda

Mala-h crnang bener bahwa PT. KARYA ORAFIXA KALTIM berdquirili /
bcrtempat tinggal di Ferul't Gr.nd Teoan S.ri Clustrr KTS CT/ 17 Rlr. 3l (clui.h.n
Harapan B.ru ri.ca.Errt8n Loa JEna[ tlk.

De-miLisn Surat l(ctcrangan Do,rEi.sili Pcrulehsrn ini dibu..t agar tira
dipc'8ulalrar lcbagaiEana mcltiflya.

Samarinda, 03 Oktob.r 20 la

Ar. Llrsr! ErnF! hrn
t b,.trr!a

Ihr. ZUL(Ir!J
P. r96512012u)A{rr l(xl8
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOAJANANILIR

KAITTOR KELI'RAHAN IIARAPAN BARU
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lrrffAr prftN rArAAN IqErA!6A!Lporu5.u

F.ami }?ng be*andatanEan di bawBh inr

l- Nama

Tempatngl. Llhk
l(rBarEBnetaraan
P€l.riarn
lebatan
AIamBl

rrt rltlDfiv
N..r8, n}Agustur IglE
l.dcresia
Waat2*.aa
Dir.lfi, tT- x.trlA Gn tlA IAtIIL
il. lr. sotrmi- RT 22, [e[ fr.dng Asam Ukr, tec. s.figai l(l,oFng,
i(ote 5.mariloa
eamxxxlBlllmaIr iI.

2. Naml
Tempat/rd. Ehir
(ew!rtEn Egaraan
Pete{aan
Jabatin
Ahrirr

ttAWANruIN5AID€WI
ficer6, 12 Ltei 19!10

indcrcri.
Wir?swista
Iottis.ir 7I. lltrtrA GR^ftA (tllm
I lr. Su1ilt1i, RT lZ, i.l. l€rrnE Asan utu ter. Sungai XlJnFr€,
Ioti Sornarind!
6a0ma905rflxn6il tl

bahwa lami sebaBai p€ndii dar pefietenB sahim seni lEretsi drn l(ofliraris PeGeroan Terbaras
Gen'"ialai bahf. tanpEl leardulan d.n *..rtor Pf- IIXYA GllftrA IAfl l, adikh b€,tedudukan di
f,otB Sarnarinda ProtiF5a felma ai Tiy r di Prturn Grdod iamai Sari fiS CT/17. RT 31, (eluidh..l
HEilpEri BEru, (Eamrr& LoEjrnan llir. (Jhr SrrrErinda.

ht'lilian s.,ir.t Pemydlaan mi dbuat dengrt s€,beflamt/.., reipf aoa pal-aan dari frftat lnan4un ir€a
urtuk dapal diperEixial.n scbEgator-l1a mertinya.

Se'Il..hda. 17 S€f,ternber lfil8
Hglmat f,ami,
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NOTARIS
MAI'BINA WAEYU EIDAYATI, S.H., M.KN

Sl( TEITTER, H,KUT OAX HAI RI
llOt{OR : AllUOrOGtH.0:L0l.IAt{1 1{ 20ta TlllGcAL 06 PEBRUARI z0i4

SK IGPALA BADAT PETTANAHAil IIASIONAL
NOIIOR : 2,XEP-17.!rU:ml6 TAttccAL 06 JAi|UARI zo.ts

SALINAII' IURUI{AN / GROSSE AKTA

T.nlgal 1'l ::It 2lr a

Att lgl PtrDrnllr Pg8sEnorlt lrSDarli

PT. rlill 0nrli ({ (lLrII

Jl. B.ngturlng R.y. I Eloh A No. a2E
Krl. S.rfrp.F nr .tr l(G. S.rn rlnd. Ul,.r. - S.rmrlnda 75119

TClrF.x : 03lt 77fo7OO Em.lt : rn urln Sogm.it.com

llornor: - ll -
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IXTA PF"XDIRIA PER$trR(IAX TERBi'TAS

PT. I{ARYA GRATII(A T(ALTIX

l{cm.or: O I
j hdr hfif,r rru - s€'rm. tr.awf,l l7-o9-?O18 (tu.1uh belas -----------
ict tcrnbe. drra rrbu ddapan bt{asl- gutul 15 eo $ITA {liaa -*
tralss Wakttr Indoaeere Tearg,ahl

-U€,lshadsp kq>.rd.a sava- lrAURtl{A WAt{YtI IiIDAYATI, ------
Sarjea lfllhrr}l , $sgjst€( I{€,1otar1€1rur, Notaris dr Krrta -'-------
.3e .al[df," d.i%rG .tbtdrs 6tch rilll-rtk}r y.frg oaoa- ------
asrnerya ntdr dfubtrthaa garh bqElr ahr akta rnr dan -----
tdah dikanal o1eh. sa3'*- !,lotant

1 Tuad DIRIIS,MJDIIiN- t,&hf di l{caa, pada ta$ga]
?O-o8- 1e9c (dua ptrluh idgurt[5 5lritm s€rab]an ratur --'- .

sedbla,l palrbl, Wart*.aq qrargfl F€gara Indocras6, -------
b{rt."{.dt tiosgd di (*e $agario.da, Jalan k sutaal. ..---

Btrhra 
"ata"q$a 

2?, I(durebsr lf.eraf,rg Asolm Ulu.
Nficstlrtafr Sun$,r Nu.aJr(rg, g€ec€,r'lg Iiarnt Tafida --------
Psrduduk dengdr n?rrr,r,r lnduk Kq>eadudukan {!{iX} ----
fts804200a9000r14.
nyor{i aX^ArATl FI^ITRI !}AEIDEIIiI, lahr di ltlcera p-rda ---

i tmg8al l2-O5- I99O {dua brd+ lld tfibrr stmblnn {.1$rs --

3altlb{ta luhbl W$aBwditr. qlsigs €gffia Iodoatfra, ----

h€st el}* t ogal d, trotrr Srfiafinda, Jalan k 3utar1, -----
auhl3 Tetagu 2?. Kdurahaa xaraag A3ar Ulu, -------.--
fecalrata 3r4ta fuqar& pecrgeg l(a.tu T{odi --------
Farrdrrduk dengur No,!f,{rr }odut Keperdudulm il{f$ , ----

- neaghadry telah dik lral olch ssyr; t{otaru, bcadarrkan ----
rderrttas taag o.crefoe- pedrbathaa-

- Fara pcnEhadap meoeraagtao brlse d€og{rr *.rrt

.i



.fii€rrgurerrgr @o d.err .tasg ben+'enang, telah sepak"at dan -- -----

:sdr4ju uatrk bersama-sama mendir*an $uatu l,€rs€roflr1 .----.-

terbatag deagao ffrggfirsa darx scbagannm.a yetrg t€rmust ---'

dalarn akta perrch*an ial {uatukrdqfu.tarva c.uhrp disrngkat --

deog-.al "Aoffiaras DasarJ sefuagar beeilrrt :

!{AIIA I,AIT 'TEIIPAT KEDUDUKAI{

Pa*al 1.

1. Ferser<rm terbatas ian bernama

PT. NARYA GRATIKA KALTIM

iatau crrkup discfu,ut derrgaa rarsa PT. EGIi v.rrrg

selarlutnya dal*sr Asggaraa' Dasar iai drsrngkat derrgan ----
"Fasero*n"), berkecludrrkan di l(ota Sarnariada

2 Ferssoaa dapat a,eobuka cabaag'cabaos atau perrvakilan-

perwalnlarnl.a di teopat-ternPat lsr11, bf,rk ddalan
rtraupua' dilu*r rrdayah Republik krdsnesia sebagaiu.rrra ---

yaag ditetapkan oletr Direfosi, dengaa ps*etuJuaa darr ------

Pa*al 2.

Perseroqa iai drdinkaa untuk rraktu yarrg trdak ditsrt-rkan
lamaaya

NAJTSUD DAI{ TUTJLTAT

Pl*at 3.

1 ldaksud dan tqluaa ptrs€roan irr iateh o.elatsaaaksn ------

kegiatan rrsaha dalam bidaag;asa" perdsBryrgao dan

pscetakaJr.

2 Uatuk aencapai ruahsud dm hrjrran tersebut drntas

kssoafl dapat ruelaksanakan kegtataa usahs sebsg.'rr -----

3

tbecku

aela}sa'r*km kegratan usaha3*sa pdayano'l intFnr€t -

I

I Derwaa [omrsals
I

I ----------- IIAI|GHA UIAI(TL BERDIRIIrY.I pERSERCIAT
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srwre rDrpfid€r varig meo.1.di.ek.an kontcrr da].eo -----

bentuk rrr{ormasl ,l:arlg dapat herup.e tuLsafl gtuar b.rr.

susra, anrttrf,sr. atau koEtbnasl darl sesruaova d.dam

teatuk il"grtal, termasuk soltrrare apll"kasr ufltuk -----
ttuaduh. teroasuk luga;asa ruultioedra laoa3,a; -----

seba.e'ar drstnbutor. sugpher - lerreransrr, grosrr. -------
kogtrsloocr dan keag.enan {p6u' alqlnr}l dafl bcrb.agar -

maca,D barang perdaga ga') dari untuk bertraga: -----

penrr.atlaan. bark perr.lsahaar-peru s.rhaan dalam ----

flegerrr flriupun perusahaaa-perusa-haan lrrar aeqerl- -

Perdag.aagar oad.r r.rlrurnnya. baik atas perhrtungan

seodrrr aaupun ata6 taflgguagal prhak la:a sccara --

korolsr, t€rrnssuk pula perdagaagm rupor. ekspor, --

lokal darr aotar pulau irnt€nn-ruknrl:
rndakmakaa kegiataa uraha padagaag.aa berbagai

rnacam baraog, tffoasuk oak.lflarl. mmuuan dao --

teanbakau, tekstl, pakaran. baraag dari kuht kn.r'rr- -

karrran dao bahan baogunan, ruesm t€lrsrasut rn esm

karrtor da.r knoputer, perlmglap.rn mdustrl bar aJrg

kepertu-en ruoah taogga, obat-obaraa, teraasuk -----

rdnman suara dao radeo dalas kaset, arlnumct fa,r
icn|, Digntal lirlro i. ns lDVDi, komprrter daa

perlerrgkapan kooputer dan puantr luaak, drska. ;it
audro dan pte radeo kosong CD dao llVD kosoog, ---

perleagtapan telepoa dan trxnurukasr.
meojalankan usaha dalao bdalg percetatao

terolasut kcgratao pcrcctakan surat kabar, oa;alah,
tablord, yurod, parnpl6, buku dan brosut, poster. ---.

katalog pcaiklaoaa. lxocpestus dan rllan cetak ------.

XAI\



laran-rra, kalender dan baraag-barmg cetiktto
komersral larnnva dan baraag-braog cetakan

larnrrya hagd mesra eetqk- ofts€t, thsc foto daf,

sgerrisa_:,'a, tcrruasulr pula ueocetak ulacg melalur -

koargutec, peqiilidaa lernber cttakas, misalnya ------

oeql.edr buku- b'rosur, rajalah, katnlog darr

scbagarnr:a, tsaasuk desarn dan cetak grals, -----

ftteopy, sablon- pergrkdaa, kartcraage dur
peagepakan serta pembuatan reklase dan

perrklanm {odaertisrngf, yang ocieputr ptoduksr bah

perildaam, ptreocaraarr dan pcmbahrr media, rkl.rn

dr surat kabar, rnqalah daa tablord, radro, tele,nsr. --

rnlernet. daa gedra laroa"'r.a;

f Mdaksanakan kegrataa usaha dalao bulanglasa, ---

kecuahjasa dalam bidang hukua daa palak;

Pa*aI 4.

Uodal dasar perscraaa berSralah Rp IOO.OOO OOO.- ----

{serahrs juta flrgrah}, terbagi atas !o0 {dua ratus} leq.be

sahaa. ma3rtrg-raasrrrg saharn berailai ncmiaal

Rp SOO.{X)O.- {lla.a ratus rrbu ruprah}
'J Dan grodal dasar tssebrrt. te{ah diteopatkan ole.h para

pendrn, r,'ertu

a Feoghadap Tuaa DIRHAiiIUDDIN ttrsebut, sebaayak.

{trga puluh delapaa} lembar sahalr, deagatn adar -----.

rolnrasl at&u sch€ssr Ep. l9.OOO.OOO,- {smbdaa trel.c

jutarupiah)
b Penghadap Nyonya EIGSTATI KITRI SARIDTWI

tersc$ut, *abanyak f? {dua bdas} lanbar sa-ham. -----

deogan ailai c<xniaal afau s&eaar Rp 5 OO0 Oo{1.- ---

I

I
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icrrao irrta rup,rah|,

rdrrn*my* harguatah 6(} $ima puluhl ltmbar '

saha atatl c+ib*ar ltp, ?s..octo.Ofi,,- {dua puhrh lirn a --'

Juta ruPrehl -------------
'1OOq6 ttetatus p€rieo| dart rilai os'rni.el seti*p salram yt
telah ditmpatkan tssetrut dratas, atau sduruhsy& ----'
berjrrrnl6fi Rp. 25.*O.OO.,- ldu* puluh haaluta ruFah]
tcihh &sc,tor lr€auh d €sg€o rrang tunar kepada Persecoar

r oleh maring'rufrstcg pcndrfl pada saet penaadatsnganarl

okta pentlical rm

4 Saham-sahas -rinng fla$h dalm erapurar. ataa
i &ke{uarkas clcb p€(s e{ou rnrclrrut heperhraa rnodal -

Fe{se{o,er, dangar pareeturrrar iapat Umuu Feoegurg
Ssh@.
Paa pegug aa&myaog naeaEytr tcrcatat dal,aa Dal

F€@+gag Sahau aeopurryar hat terletitr dahulu untul
o.errgasrlnl ba6ran atae sahanr yang hendak d:kdua:'kan

rtu da-lam Sengka r*:aktu 14 ieopat bdas) hal sqst -"----
taaggal pcaawaran drkfarkaa daa aasing-masng -------
p€e€aog sabffi bcrkr&cqaabil b*grr* beriabaog ,

dmgan judah sah@ yegaceka nil.Li {proporsicasl'
Apabla setdstb dilakuhm p€nffisran t€rnveta ra asih ad,

sisa sahelrn yaag betuo di.ro tril bagranal,'a aeJca Dr*ei
berhak oe'naq'artan sr:a sahanr te;r.eebut kepada *-----
p{:rnepoang Brlh,.rrn yatg masih bcrornat
Apnbrla g;tel*ir lavet,langk* wa*fu 14 {empat bclas} tral
terh*tuag sg*t peo.trnarm tqq{i pe@€geg sahaf, ----
terebat aash ada gr*a *ahq'n yaag Gdfik .firqbrl bagf€

ol& perncg*rg llhas, C*rctri hrue ierrtee'aka.onva --
kepada hatyw*o pcrraroe yug barrniaat tsle.brh dahu
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dan tnla s€t€iah peoawaran pada katyawan pe{s€ro€ri rtr

masih ada sisa sahm 1'aag trdak r{ia'+bl hagaa, D:rekr

bshak sreaawarkaa cr*& 8alr& ters€but kryada prhak

kdiga.
-------saIrAr

PrsJ 5.
t. Semua eaharn vang &keluarkao oleh perseroaa adalah -

I sah*tt atas o.af,la
I

2. Yaag boleh rnp*nrlilri dao rempergUnalran hal atas sa-hr

I hany'alah WarS Hegara Indoaesia daa/atau badan huk

I noa*ror".
3. Bir*cfosbsrpacan8r*rri iffiaog fltau s*u badan ----

hulmm sebagai p€a.*it alari satu sahffi-
Apabrla sshaf, karena sehab apnpun aenjadr milih ------
befoerapa craag, rnaka mereka yang s66rklri becsnala- -

eaoa rtu &traybkaa uatlk uaua3uk s€:or&ng drantara

mff€kf, atau seqrang lain sebagai kuasa oerefta btrs.ral
dao yaag drtuaguk atau drben kuasa rtu sq;al,ah v. arrg ---

bcrhEt rneclperguqakan hnk,.vang drbetrkan oleh hukut
atas sahaa ters€,but

Sdaaa ketcrrtuaa dalam ayat 4 dratas bduq ddalsarral

saka parfl p€e€gaflg sahas tessebut trdak bshak ------

meageluarkn suara dalam Rapat Uaua Ferneg.rng sah

*edxagkaa peaba.yaran deradea uatuk saharn rtu -------

&tassuhksn
Storaag F€ecgasg srhl'rl !&firurut hukua barus tundu

kepada Aogttaa Da*ar daa kapada settru,r, kepuhrsan 
"v

&embrl dgr6arr sEh da16fl Rapat Ugrua Ftaoqang Sah.:

srta perahrraa peruadaag-ur:daagaa yaag berlaku ----
Fergeroaa cctupuayai ? (dua) pmqaag sa.he

6,

I

I

I
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Pars{roaa dapat Ecr}g*rartaa surat sahsra

3 Apabrla &keluarkan surat sahafi, eaka uritrL tla? -----

Surdt toilrhi, lsh*gr da?Ert dikr{uartao sebagai bukti --

s.ilulg pcm.Bffig seltrn
Ir6d* r*rr{t rthara arhxagryc}arur drcaturakao. : ---

a. Hcaa da* alaaat pcrucgarrgtshaa;

b Nomo'r surat sahrf,:
c Tcnggal perrg*.luaraa 6urat saham,

d. Nriar aomrnal rahar ,

5 Pada suf,at kofufttrf sahaar *lnrraagaya ha-us -----------

chcaatumkar:'

a. I{afia d*- alamat pelacgarrg sahea;
b }l<wror suret kole*td sahafi:
t Turggal pengduaran surat xaham;

d $rlar ne,srnai sahaan;

e. Jucrlah saharn;

G $ruat s*hqtr dari Eurd hol*tif sabac harus
ditandataagaoi oileh scatmg f)ire*rtur dan Detc,an ------

pExcGArTI StrHA',fl SAHAtf -* .-..- .-- "-..

I,asal 7.

Apabila surat *aharr rucat atsJrt ri,!.qt dapal dip{kat la:
maka atat p{rauntrrfro a*rc&a yaag berkcpeatrogan Di:
atrn aerqe{usrLrn *urat rahara pcagaaA., s€felrh sur
ertrrr"r yrf,g t!1t* ctffi &rk d+pat d+akff ters*ut --

kepad* Direkrr

It

I
I

i

t----"---



l. $urat sahao sebagaiaan* d'*naleud df,la.n eyat I han-rs --

dimustahkrn daa oleh flrrck* &buat berita acara urltok --
ddapcrkan dalaa Eapat IJr[ irn P.t!]€garrg Sahas
berrkutnya

Apalnla sur&t sabrrrn blmg aata al.rs perurrlrt.lat mseta

.vatg tuteprrrri.rEaa, Dircksr aLan reagduartafl surat. -.--

lahac peaggantr sctelah ra€tturut pendapat Drr&sr

kehilangaa itu culnrp dibuktr*aa daa dengan la.mrnan J'.crrc

&pendang perlu oleh lrlr*si uohrk trap perrstira ]'ang *-:

s€*.€ilab surat Bahao p€ngge& t€ts*trt diLeluarbarr a'a-'i< a

iutrt eqhra.raag dmyatakaa hilro8 tas€but tidl.k beri.shr

lagi terhadap P€rieroarr

Scoua biaya uatuk p€agdustan surat sahf,o pelrg.ratt rtu

&tatrfflrog ole;h pea egan6 sa.hrrn yaog berkepenti.g* ----

I(d.€otuaa dal*ra paeal 7 a, autatrs autaoahs jug"a - --- --
bcdrku bagr pcagcharao rur*t Lolddd srbaa peoggant --

..-. DAFTAR PEilEGASC $ATTAE DAIC DAfTT.R HHITSUS -..,.

Pers€rtaa Eet€sdaharr daa oe6irapan Dsft.ar trem €gan5; -

ialarn da:r l}aftar Ehuzus dl tempat kedu*ukan Perssoan
$alm Daft.r PmcB.aE $ahaa itu drcatat: -^------.---'- --

a nama d*a alanst Fara p@EiEng saharn;

b. 3uafah, aomsr dalr taaggal pcrolcbao Surat Kolehrl ---

sallrra yaag.tirnililcr pata p€o1€*a,,g sahaa,

d

jualarh vang dis*tor fltas setiep saharn.

oms da*. alea' dan orair6 atx,r bada* hukum '------
yaltg ac{npunyar hat Eadai aias cahar'* dr.n tangirl ----
pcrokfuan h*k gadar ter*ebuE --------

-)

F}

t

I

I e. hctcrrp8-rr l)anyeto(ao, iabAa dalag berrtrrlc larcr --- --- - '
{-

1
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F_,

f kaeraagua !*rrrar:a Sery disaggap pedu oleh Bre&sr

Dalas Dafta Khusus &catfit keteraagan rnerrgena.r -----

kepemilitaa saha*r anggota Dn{kd dao Des'an Komiszu

b€*erta kftrargmya dalre Fcrg{oaa daa#atau pada --

Ferseroafl lasr *fia targsal taha.m itrl rtrpsoleh

P€{il€Earrg si,h.se' haruc oeobmtahukan *etiap

paqiadsh*n t tspat ASgd dryaa arrat Lepada Drek:

fulffOA ,.!*-*-;-*--s
- Sel&rna p@berita&uar. itu btiluo dilakukaa, aaka segl

paagfjilm darr peabcrita-huan kepada pemescaflE saham

adalah sah 3ift* dral*natlsn pada alamo.t p".m eg.rng *al

,qang pairng atht &catat dala Daft.r Fem.e6ang -aatras
Dk*i tcrkwqiibarr ucut o.eayragaa dan aeraelihar,

Ddr hmcgargsaham,ltqD**x Xhurus sebaik- ----

bai@a.
Sctrap paegsng sahaa berhak a.elihat Daftar k'egar
3aharn daa Ilaftar libusus pada waktrr ja*r kcrja Xaatc

P€rsetroas.

-PEtll{DilHAf }IAl( -{TtlS sAHi}I

1 Pemmdahan hak atas sa.ham harus berdasarkan akta --

pemiad*hln hak yang ditandatangaru oleh -r'ang
memrndalrlan dan rranE rr€ncria.l p.tnindahaa atau --
kuasanya varry sah

? .Alta pemmd*hr*n hak scbag*iuana di'r'skud ttalar a5

I t *t", 5atn*.61's &sempsikaa k€Iplda Fersgoan. ------.
3. Pec€aag sab.& yug bailr& 4crniridabtsn saharay',t

harux renawatkaa te{tehih dalrrrhr *eeara terhdis kry*
pGm€E rlg nfrhfla lata dargarr ceoyebutkaa harea s€rr.a

I

i
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persyaratarr peqyualaa dtrr memberrtahukan kepeda ---

Drreksi se.,ara tertuhs t€otsng penae'efan tssebut -----
Par* pe*negacg sahaa larmya bffhaft mrmbdr saham -

y'ang drtawarkaa dalao;aa*s wahu 30 itrga puluhi hs

sqak ta*gg*l p€nffiataa r€sua degao peercrbangaa --

juolah eaharu 3'aag &odib masing-a.asrag

:'t Fers€rofin wqjib meojamrn bahwa sesrua sa.haq ]'aflg --

drtawarkaa sebagaunana dioaksud daLua ayat 3 d:beh

dengen harga yaog r.aJar dao drbayar hrnar dalaor .3O {t
puluh] han t<brtung sgakpen*raras drlakulraa ------

Dalae hal Perwoaa tidilk dfipaf menjarra tedats,anar

hetcutuas r*qaiamadiorkeud dalaf, Eyal 5 perneg,

sabffi dapat meaawarkxn da3 cruqual sahasrnr.a kepe

kar]'awaa oeodahr:lur Fen,f,waran kepada oraog larn --.
dengan harga dan persyarataa ]'Rrlg s{lrua

Pemryaag sahaa Xtttg menararkan sahamaya

aebagarzcarra dir[aktud dalarn flyat 3 berhak asrank
ksbah p€rrffif,ren terse&$t sstdah leratnya jangka. --

waktu yang dimatsud dalam aJat 4

8. Kcharusa* ocaawarkan saham kepada peoegang sahe

larri haava dapat drlalnrkao satu kali
9. Pcm.iodabaa ha-k atas sahara hanS'a drpert'ole.hken apnl

| *r*rr" keteatuan dalaa "A,oggaraa Dasar telah drpauh
I0.!&rla hari paaggrtf,n Rapat Ulous Fmegaag Saham --

saapai dagaa hari rapat rtu, panndaha:r hak at,qs ---

saham tidafo drpc*kenaokan

1l Apab,rla karena warlsfto, peckawioan atau sebab-sebab

larn sahas trdak lag rneojadl rniHk {I*r6a Fqa:.t Irdor
atau badao hukum lads*eera fitau apatda seora;n3 ----

1ro€gr*cg eatr*rn kehilasgaa kerrargaaegaraarl ---- - - --

I

I

I
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lndoacxrurya, araka dalm Sangta waktu I lsritu! tflhtltl
orafig atau badan hulnrs tsrchrt diwagbkaa uotuk --
oealaal atrrr ucaind*ikar hdr atas sahaa rtu kqrad.e

so.r*nq Wnrgf, tlegara Indo*:ccia at&u sutrtu badan -----

hukuc lodoneaa, aenuflrt tctatuafl .AtrgBataf,r Dasfu.

i rz s.fnoo kctdrrtuan tcm€tut dalaa ayat l l pa*al rs bdur
rldatsanatal. rn aka suara lurs drkeluar ken dalm Ra1'r

Uruurn lre{regailg *ahsa unurk *ahaa rtu dranggap trrla

*ah, *odog$ pe'tltq'r*o dctaderl *tas s8-ham rtrr --

drtuada

t

Pasa I 10.

Fer*eroaa druruo dan ful.opn oleh suatu Direksr.r:ang -

terdrri dsr sco,r*ag f,*rckur atau l€hrtr. apabila dranc*ka

Ecbrh dtri recrang Dtr€kttr, anla sooraog <iiantararta -

dapat drangkat tebagai Dir*nrr Ut*rtr.a

Yang boldr sefuegar Engota xlirekgi hanl'alah --

Warga il€gsra lnakrflesia yang ccoerruhi persyarataa ---

s€suar pryattrrs. peruada*g-uadaagan 3raa6 b€dahu --
3g'6 *lgBvt Dirchi *a6lat olch Rapat Urruo
Fcoc6ug -ttabaru, aaeing*.a*iog uahrL Sogha rraku,
ftrma! tahua dan derrgarr trdat meaguraagr ha* Rspd ---
Uaura Magaa,g Eatr*a ustuk rnea.berbentikaosv. a ---
twaltu-ur,rlorr
Para aagg.ota Dre&sr dopat diber ge$ daalatfiu tu.aJEtrIgl

3'ang Srmlabava drteoortanr olc*r Rrpat Uasu,s pco€aag

Sahren daa rwooang tcrsfut d*l Eapat UGuE --------
Pearegang$ahao *apat *lmpa&*arr kclada Dcrrrfla -----.

Komi**rla.

Apahila ol*r suatr mbabl*betao anggota Direksr lcwcr:g

A

5

I
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Eska dalas Jaaglda nalctu 30 {tr6a puluhi trari sejak ----

t-erjadr lcrwongan, haru* disdeag.tr"tkna. Rapat l-Imum --

FeraeEarq 3ahas. urrtutmeog:i lowongan itu, derrgel --

o eapcehatikaa ketatuaa sebagaim aa a drm akel r d dalas

ayat 2.

Apabila alefu. suatu sebab f,paprs eemua;abatarl f,nE€.rta

Direksi lowoo.g aaka d.rlaa jaagka waittr paliag lama 3O

Itrg.a puluhi hur sc{at terjadrnSra lorrong.aa terset'ut harr
dr.selco.ggasekari Rapat Uoauo. kegang Sa-ham, u-r-:tuk

margaagkat Direksr baru, dea uatuk srfi.€rrtara Pss€troa

&urus oleb Desrar Koaisryie
Beor rg rfiffigta Dire&8i b€rhak aerrguad:rrkaa drri daa
jabatanrlva dergan ra errberit*ukaa secara tertulis -- -- -

aengeaai a.qlcsudfiva tssebut keg,ada Pssero.m

selrurangn3.* lO itige puluhi hafi setrelum tanggal

pengua.duraa dr:laya.

I Ja.batar .sflffista Drreksr bsakhir apab:la.

a, kebilaagaa tesargaaegaraaa krdonesia;

b. nagundurkaa diri ssuai denganketentuaa a],ftt 7.

c. tidak lagj ssre$uhi p€f,sraaatao peruodaag-undnn5

I y**e b€ilaku

d. aarniaggal dunra,

e &berh mtrkaa b trd.rsarkan keputusar Rapat tJmi tm
Femep-anE Saham.

TUGAS I]AN WEWI'}I,{ITG DIR}:}I$I
Pera-l 11.

Direksi berteagguag j xrrab penuh dal"ta meiaksevr.dces

tugaffrya ur*r* kepeettingan Pecssoasr deLs&. ru*ca3al
aahsrrd dna hrjuannya

t



B.qlor.k€R.f f eoL A No' {?S Istlt^f,rl{mrsltt I
Fd (05.11 ,?616 lr? 00r 33540 I srs I

4

S€trap $lggota llrr*sr rapb dangarr itkad bark darr penuh-

tfrriffiuf,gJs'*b malialankm tugasnya dangao tafog- -'-----

,adrhtta p*struaa llcrqadiag-uoda*gaa yaag berlahr ---
Dk€hi bcrhak E*aAii P€r.g<oa didalas dan drluer ------

Pengadilao teotrag *egala bxl dm dalao segala kgadi*n, -
E.rrg:lrat Perseroan dagalr p,hat lab dao pibat laln ------
dcagar P.r**roar. s€rta lr€qsla$tan segala tmdakan, ------

ba*ylag ctogGfii frgcetrusao Gautrnrrl kep*mrkhan, --

al(aa ta*pr deogao pcabateiaa bahra urrtut :

a meminjaa atau raeuiqjaakan uaog atas

Persero*a {trd*k termasuk meagsabil uaag Ferseroan -

dr banh];

aeadrritaa ruatu usaha baru atflt hrut sefta pada ---"

perurah*an l*in b*rk di dalafi tnaupun di luar negen;-

hau* deogan pffsefuJuan tertulis terlebih dahulu d.rn ----
atau su:at-eurat ]'asg trrrut ditmdataagao ole*:. De+:a-a -'--

Perbrratan hukura uatuk fE{flgalihk*fl, rnelepaskan hat ----
*tau o€qsdlkan Jarrrrrrf,a utang seluruh atau sebasran -----

besar hrta tc&*yaan :rerc€roaa dalas satu tahrrn buku ---

bak dal*p ratu transaksi atau be*:erapa trassaksr f&ng ---
berdri sendryr ataupun yar:g berkartaa satu sarnfl larn -.----

barut merrd*pat pcrsc*uJum Rrirat lraum P€@egartg -------
Sabart yag &hdirier dbrtilipara pce€asg *aha-o --

1'uag rarailiti paling lca$ht % (frga ptr capatl dari Jlrmish
sdurui cafram dcagua hak suar* r'aag sah dan drsetu.l ur ---

olefo pahng ee&tit % {ug.a per eopati dan jrrrnl.qh gel:rnrh --

suara vang dikduarkan secsra sah dalam rapat
Ferbuatas hukus uai-ut meogalihkaa atau men;adrkao ----
*efoagar jmrnrn utang atau rnelepaskan hak atar herta ----

afirtra- --------

b

I



6

kekaya.-rn perseroarr sebagarmana diratsud dalas .tv.:t
wajib pula diusupkan dalaa ? iduai surat kab.rr hanar

berbahasa Indooesra vang beredar di teurp.rt kedudukar
perseroaa pa&ry Iambat 30 itga pufuh) hari terhitung -
sgak drlakukaa pcrbuatan hukuo t€trselut

Dirdrtur Uta.aa berhsk dasr berq'enaog trertrndnk ..-

uatr:k daa atas nama Drrelrsi srrta mevalo.li Pc.rserc

Dalam hal Drrektur Utasa tidsk hadn atau ----------
berhalangaa k.ersra e eba.b apapun Jug-a, h.rl aaa.a t
palu drbukrkan kepada prbak ketrga, maka seqra,

anggota. Direk* laiaefa bshak dan berrrenang -----

bcrtiadae unhrk &t atas rlrrrra Dif€&si sertft infi"a
Perseroalr.

Direksi uotuk perbuataa ttrterltu bcrhak pula meng,a:r,

seoratrg atau lebb. setagar q'akil atau kuasanya dengao

aembcrikm kqladaaya krkuasaan yang diatur dalas. s

kuasa-

Fecbasialn tuga* dm scseafllg s€tiap anggota fdreksr

drtetagkan otrah R*pat Uarrs, Pee%mg Salram dan ----

wffeaarrg terse*rut oleh Rapat Uor:c Feoegang Sabas

dapat dilirapahkan kepada Daa'a* Xomrsafis.

tralarn hal Fgrse.oag Ef,."rpur\,r"ar kepotingan yRsg ----

bcrterrtangan deogan kqrcl:trngaa prrbadi Beoraag .engEl

Dirdrsi, saka Ferseroaa akan diwsloli oleh anggota Ix
lairnya dan dalam hal Pss€roarl meopunyai kepettrng

yaag brteatqsgaa dengan kepcntlagen s€luruh alggot.

Drrekci, o.aka dalam hnl iru Pers€troan d$rakili oleh Denr

Xomisarrs

-.RAPAT DIREKSI

a.

b.

Fasel lt-



ruux^ rAt{YU fiIDAtat, sll. M.(,1
f. 8.rah.h3 f.F I Ed( A Ho. {2S

lAM.ttdllDa 7'5rt9
r ) frrc1tn H7 mr t398t lse :

roT^Rls / PPAI

I Rapnt fdre&si dapat &ad*taa setrap rraktu brlamarra -'-
diperdug perh oleh rGctrnt atau leforh angota Drdcs

at'rr-ats3 perrniataan tertulir dari seorang stau leb'rh ---

anggota Ko{rsflr'rs 8tfiu atfls pccErrrtaen tertlrlG 1 is€.tu
ptmegfiag sahas atf,rt lebih vaag beruarna-s*Ea offal
tl 10 lsatu per segrluhi b*gran da:r juanlah sdurub satrr

denga.a hak srrera *vaag sah
-_! Panffiilan Rap*t Brrel*r d*nkukao ole$ enggota Dueksi

yrc6 bcrhck ta*a*ili eu+tri E!{rurut keterrtuaa pasa-

I t Anggarsa Dasa( rni

Pangplan Rapat Dr*si harus disamparkan dqar sur
tetreatst at'tr dengan surat 1.'alg &tampaik.ro leogsr:ng

kepada setrap angota Dnclrsr dcogao roenda-pat ta:rda

tcriaa paliag lambat f4 (rapst Hasi han sebelum rap

diadckaf,, dcagtn trdak EsonlrorbrtusBkan taaffial ----
pangplaa dan tang*l :apat

I e Paagdan rapat itu harur oeacaatumkan eeara. tfiatgi
rraktu dan te.mpat rapat

Fapaf" fltr*tr dr.rdakaa itrteapat kedudukan Perssosn
at6tr tcap.et Legretao u*ahe Fcrssroan, Apalxla seslua -

*rrfgota firclrei h€dir.t;q dimakili, paog1aa terlebh -

dahulu tersdbrrt tidak diq.ardtan dsn Rapat Etretsr da

dradak*n diomrapua _1uga dan berhak mengamtnl -----.

k€firrtusafl -rang rah dan aerrgrkat

6 Rapa.t Ilreksr &giapn oleh &rekur Utasa Dalar, ha

Ihrektur Utama hdalc de.pat hadir atau bcrh.slaagac ha
roa:ra tidak pcdu &butrtrkao klpada pihak ketrga, mak:

Rapat Drre*n altrr dipmpaa olch se*raag aaggota Bire
yacg eprfih oltfo dgn dtri trrggpta Dtr*i*i ya:rg hadu --

teoracg arrgsstr DirciEsi akps diwak li datraa Rapat ---

1

1

I



Drre&si haaya oleh anggota Drreksr lainaya berdasarkan ----
sur.st kuasa

Rapat Direksi .qdalah sal' daa berhak aeogaabd kryutusan
y*ng aagrkat apaUla lcfoih dari % {satu pcr duai dan ------

3ualah aagota Dirdrsr hadir atau dru ahili dalam Rapat ---
I{eguhrsaa Rapat ftrrdrsr h*rus dia"'bil berdasarkaa

mus3'awarah ustuk sufekat. Dalas hal keputusan ber- ---

dasarkao musyawarah untuk mufakat trdak tercapan -------

raaka kq>utusan dlasrtnl dengan p€muagutan suars -------

berdassrknn suara setu;u palrag sedikitlebih dari % lsatrr
ps dual dari jrnlrh tuastl ya4 aah 3uag dike{uarkao -----

dalsrqlaL

I

l0..Apabila Buara .r'aag setuju dan yang tidak setuju be11obarg

I m.alca Ketrua Rapat Drre:ksr yang akan E€o€ntukarl
ll a Setr*p anggota Drrelcsi yaag hadrr herhak usrgeluar-

kan I {*atu} suara daataabahan I {satui rufira untuk
s€tlap angota Direfo*r l,aiayalg dinrtkrlml'a

Peauagutan iuara u€ogcriai diri o(sag ddalrukar ---

derrgaa surat suara tsfutup taapa t*nd"rt.rog.en

sedaagkan pemungutf,n suara rufflgenzu hal-hal larn -

drlakukan secara hsan hecuah Ketua Rapat

aeneotukaa laln taopa ada keberatan dal yang had:r

Suara blanto dam susra yaag tidak sah dianggap adal
drkeluqrkea cecara sah daa &aoggap trdak ada ssta
tidak ddxtuag dalam ff€neotukan jumlah sua{6 lrars

c

'' r..i! , I i-

I r:.Dir*Ui dapat Juga rnetrgesrtil keputusaa yang sah tiflp-l
roeagadakas Bapat Dir€&si, deagaa keteatuan seruua ----

aaggota Dir&Bi td*lt &bcritahu secara tertuhs darr sernrr

anggota Dir€hsi fierrnberitf,a pasetrujunn magertar rrsrrl

Ir

I
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7. Jabatan etrggota Dffan Kooisaris ber.akhlr apabtlr.

kefulangan kerarga.aeg*raaa ladoasia;
merrgundurkan drn ssuan derrgan ketentuaa a,f iat 6,

adak lap aeraedtruhi pee*yaratan perundang-rrndang

yang belaku ; ---*---------
d msrin"eEal duaia:

dibsherrtikan berda*arkan k€putus."o Rapat Llsum

a

b

c

?-

Peuegaag Sahae
TUGAS IJATI WEIf,IEHANG I.}Eq'AN I{OIf,I9AIrI-q ,-.-.

Fasal 14.

1 Daraa Koarsars a€iahutarr pengaqrasfll. s.tas

keb{faksanaaa Dreksr dfifar, merrjalalkat Prrsero,rri sdt

aa.berikan fiasihat kepada Dreksi
D€safr KomisanB baik bersaaa-garnfl rnautlun sieridin- -

sendrri setiap waktu dafaa jao keq* kantor Perseroan --

b€rhak narm*ruki bmgua,arr das halas.as atau tern"pat -

l,ain yang dryagtxtaktmatan yaag dihra*ai ole*r Perseroi

dm b*ba&GtnGrik" tam{ra pcenbukuan, surat dan a.l

hrkti laimya, oa.criksa daa a.eacocol*an keadaan ---

uaag kas dan larn{aia serta berhak untuk oecgetahur -

segala tiodnkaa vaag tel*h diial*nkan sleh Direksr -------

3 Drreksi dan e{tlap arggota Drreksr regib urrtuk
meobgilaa peojelasao tentaog segala hal yang

drtarrvaken ol*r flelvan Koaisarie
4 Demaa Kmr**ris setrap walrttr berhak umberheotrken

uairrb 3ee€ltfrre Bemang ateu lefoih afrgg.ota Bireksr. ----

apabila aaffitlta Dir**i terstbut b€trtrfldak berteatangan

drrrgan Aagguaa Darat dsrr atau Psattrtaf, Perunde

rrrtdaagaa ya*g berlaku

i

I

5 PemberheErtiaa s€m€atara itu harrrs drbentahuk.tn kq:;r,

I

I



yafig bersfitrgkutaa, drsstar alasaaaya-

6 Dalsm laogka rra*h.r palag l*rrrbat 30 itrga puluh) ha* ---
s*udabpcobahectiao seilentara itu, Deira* Xorcrsans -

dirqjibkan untut mrryeloggarakan Rapat Umum

Pemeg.rag 3ahars 1'aag atan memutuskaa apakah anggo

Drreksi t'ang basangkutan akan drberhentikan ceteru$nl?

atau dikembabkan kepada kedudukannl'a semula.

sedaogfuan trrggota Dneksi yaag diberhentik.ta sementsta

itu diberi kcseupataa untuk hadrr guaa selnbela d:a ----
7. Rapat tersdut dalas q1,flt 6 paeal rai dlprmpn aleh -------

Iiomisans Uta:n,l dan apabnla ra trdat hadr- oleh sal,ih --

seor€Jrg anggota Dwa.a Xorur*aris lanns1,6 dan apabda trde

ada eeora.agpurr aasate Dervso Xomrefrrie yang hadrr, ---"

mah* rapat drpfuaprn ofuh talah iewarlgymg epilih ------
oleh dar dst mtrt crcka yaag hadir. Ketidalfiadrran -

tersebut tidak perlu dibuhikas krpada pihak lzulr

8. Apabda Rapat Umum P€o€aag Sahaa tasebut tldak ----

dr.rdakan dalas gaagk.r nralrtr-r. 30 (trga puluhi h"Tr setelah

pem.berhentraa sematsra rtu ualta prmbcrhentian

re&.€otara itu aea;adr bat*l demi hukuo, da yang -------

bersangfutan b€hnk cetgabat kembali labataflaya smul,
9 Apabile s€&urub a$ggota Dir€&Bi drberberrtikas setrrentare-

dan Pcrreroan trdak a.rapuay*i rcera*grua anggata -----

EIir€&i, rna'ha untuft sr*rrl{tt&'* Dem.a Kamiserie dr- --- --

qiibkan untuk seogurus Fers€rom. $*Ifim hal demikraa

Deuran Ko'sjsaris behalc untuk mmberikao t*rrasaafl --

s@.€otara kepada seorang atau letrih diantara mererka ----

atas taageuagan a ereka bersarna

1O. Dalaan hal haaS'a ada seorang aa'ffiota Dffan Kooisans

oaka segala tugas dan wes€aarrg.r.aag diberikan kepada

I



I l{omrsnrls Lt6tna it.ru ang(ol n L}$\'.r, I-
I

I snE€ara, d:rr.ar [u berlaln: pula h.rrnrr\'.t

. RAPAT trtsWAN KOmr$A$rs ,--.--,

i Rapat D€wf,fl K@rtdls drpat diadatafl setlap ivdktr - ----

I bilmma auaggap perlu ole&. rcorang atax lebh ar:-.r,aoto --
I

I t)fiian XotnrBo-flr atau atas pamintaaa ttrtuL; r,errarrq --
i 
"tr, !.tih aa:B,tta Dr;a-k*, atau aras per&1rntarfl ;Jafl t - ---

lsatui p€m€,9.afl€ rahaa 6.tau lebth ys!,g b€rlaEa-saora --- -

aerE*rE !/ lq {setlr ptr sepulu}ri bagrao dafr seluruh ---'---

Rapat Derrs-n Koors.flr dradakan drtempat kertudtr k.wr --

per8eroon atau tetnps kcgrataa rrsaha Psserroan' Alah1l.l

srmrra aflgEola Dcrraa Kornrsafls hod:r nt.rrr dlrakrlr
paflsglan tcrt brh dshr llu t€raebut hdak drs,varatkan dan --

Rapat Dtrao l(onots€ts dap* dradakasr droanapun 1r-r3a -

dan bcrhak aeaglntil bcpuhsaa;'ang sah dsn mr]elknt
RiFat Dgrifl Xoraisang &prmpm oleh liomrsarts \Jt'un.a - --

Dalns hsl Komrsafla Utaaa trdak itrpat hadrr ntnu ----------

brhalangan hal masa trdak pellu fibtrkt*ar. kepad.r ' '- -



Pihsk ltefrga, maka Rapat Dewaa Xo*nisaris alan ----------
drp{nprn oleh *eorurg yaog drpihh ole*r darr darr anggota -

Deran Kom*arb ymg hadir.

ieormg aaggota Derran Kooisans dapat disrahili dalam --

Rapat Dwan Komrsari* tranya oleh seorang aotgota

Dwan. Iiomisans lainnl.'a berdasarkffx gurat kuasa

I Rapat Drran Kooisans adalah s.qh dan berhak

areoga*nbil keputusaa yang mengikat hanya apa.t{la. ltbih
dan % {sailr pct dua} darigualah anggota De$acr

Ksmrsaris hadir atau dis'alcili dale.'' Rapat

I Keputusan Rapat Dtran Komisa.ris harus diarnbl
berdasarkan mustar.arah uatuk mufakat Dalam hal -----

kqutusan berdasarkas ausyaurarah unhrk aulakat trd.sk

tercapai s.aka keputucaa diaobil dcagan peirurrtutsrr ---
su€ra bcrdasarkaa auara setuju paliag sedikit lebrh <latr %

isatu per dua! danSrtnlah sua:a I'ang sah yang

&keluarkan dalao rapat

lO Apabrla suara 1laog setuju dan tidak setu;u baimbang mak

I X*t 
" 

Rapat Dewaa Komrsars.yarlg akan menmtukan. ----

1l a. Sctiap afi*uta Dffaa Kornirans yaag hadn berhak ---
aengchrarkan I (satu| suara dm taobahaa 1 {satul ---

ruara uotuk retrap anffiota Dmaa Xooisarb lainnya -.

3'angdtur*ilaya-
Semuogutaa 6uara mcrrgeoai dkr seorang dilakukar, ---

deagan surat suara t€rtutup tanpa tandat.qlgarl.

sdangkan p€ouagutan suara meng€nar ketua Rapat -.

raarntukarr larn tanpa adakeberatan dari yang hadir
Suara blasko dan suaf,a yaag tidak sah dranggap tdak
dikeluarkan secftf,t sah dao diangg*p tidak ada s€c-ts --

tidak dihituag dalam mcseintuknn jumlah suf,ra,1'flng -

b

e



l?. Dsnan Kornrsaris dapat3rga oea.gaatril kqrr:tusan r.ang --

sah tanpa ateogadalran Rapat Dq*.aa Koaisans decrgao ---

keteotrran sesrua ao6ot& De*nan Kcrstsaris telah

&beritahr secara terhrlis dan rersua anggota llc$-afi -------

Xmrssris fi€sb€fika* perse*u1uan menBena, usul raog ---

drqiukan &ecar& tfftulic errta m*na-ndatengaru

per:etu;rraa rersefout l(Erutusan 3'ang diaanbil dengan ----

c*ra demrki.ea. cempunyai kehratnnya.og cf,ro.a dmgarr --

keputuaan yaag diacbil tta*gan *ah dalasn Eapat Dwan --

-RI'IfCitXA XSRJ& TASIII{ BUI(U DA.U LAPCIr{.{X TAHUIAT{

Pae*l 16.

a Direksi reayaopaikaa rerrcarra kerja .vaog lnemuatJugs --

aaffiaren tahuaacr Persersan kepeda Dwaa Koarsane ----

rurtut ss6rlapat Ptrs€turuan, srfoelum tahrrn buku

eLsular

- Tahun bukrr Per*ercan ber;alac rlari tanggal I {<rlri .-----

Jamran aa'rrpar deogan tangal 31 {tlga puluh satr.r!

Desemb€tr

- Pada atbr bdaa Deesbs trap tahun. bulm PerserL].1rr --

ditutrrp Untuk pertama kaliny'a buku krsaoan drmular -

pada taaggal dsi akta peadinaa ini dan ditutup pada ---'
taogal tiga puluh satu De+rrnb<r dua nbr-r delapa* bela.s

t31- 12-20 r8i.
- tralatn wakhr petrag l*mbat 5 (tima! bulan setelsh huhr -"

- Feresoarl dituhrp, Direlrsi trenyusufl lapcrran tahr;aan ---

s€suai kstcntrraa peraturar perundang-uridangari J*eng --

bedahr yaag drtaodatargam oleb s€@ua aoggpta llrireksr -

dan fls'an Xomrsaris untuk drqukan dalm Eapat

I

I

I
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dan aeraca dan prrfutungan laba rugr dan tahun bu
yang tras*rrgkutas strta pcqldasan atas dotn-rmen --

trsebut untuk mendapat perrgesalran rapat

b Direksr ueo'g.autan laporaa tahurraa oangenar kea,

,{an jelaruya Fersrrtrffi, hasilyaag tela}r drcapzu, -----

perhraaa a:ageoai perkembanga$ Fff s etro*n Crm ar:

yaag aban datang, kqiataa Utama Persero.tn darr ---

perubahmn;'a gela-ma- tahun buku srta rincian masr

yang hmbul sda-ma tahua buku Pers€(oac uatuk --- -

m andapatkan per **uju aa rapat.

e Inputurkaa pen#urlatrr laba Pss€f,oafl. --------------.

d Dapat diputs:skflo hd-hcl larn yaog tdah dra.lrrkc.n --

deagan tidak oeagurangr ketcntuan dalam Aa*q.erar

Da-*al

Pengesahaa pcrbrfu*gan tahuaan ole.h Ragat Um.um --

Percqmg Eaham tahtrau, brrarti s.es^benkan peluna

d:opem.b*ercn tqguryja€Eb +€psluhf,ya kegada -

pua rngButa Dndrni dm Dem XcsiEarrs atas

pc*guflriffi dgrr pengauraser ]rang telah dr3afankan - "

eelaaa tahrm bulnr;iang tralu, eqauh tirdakafl terseb

tm cermiadalaa pahihrngan tahuaac
Apabila llirekgi atau Dmaa Kcmrsans lalar untuk -----
meny'deoggataftan Rapat Uraua Peme6aag Bahan ---.

tahu.na* pada rrrahlu l'sttg telah drterrtukan. maka ----.

p€o.€afl8 sahaa berhak nremangsl se*rdiri Rapat I.In'

Pemqmg Sahas tahunm. atas tna.va Perseroaa setela.

amdryat iekr ds{i ltetrr* k6addan Negerr yaag dae;
ae*iputi t€*a?at ke*uduhale Perstrtroan, - --- -

RAI}AT U}IIIII PET{ESIT& SAHAH LUAR BIAT},I

Parat 19.+{



1; Dir*d ataa Drlrao f;ooisris brwenaog aea,vdeaggara -

2

kar Rapat Ur[uo Pea€gatrg Sah"qm luar hiasa

f,tir**r &ta[ D(*rrn Xc,or:*ir *rqpb ,nemaaggd dan ----.---

manyeleoggarakan Rrpat Uanro Peco:gaag Sabsfi luar ----

triasa. atos p€remtaen ttrtulic darr 1 isatu) P€m%arrg -----
sahem atsr: leb,r.h veag bersa ua-ser[a mevrakili 1/ l0 isat'.r

per seguluh! baglaa dacr 3ualatr s*luruh saham densan ----

- Ptrarataqa trtulrs tlrrcbut harus drsamparhalr se\.:ri a --.

t€{catat dangan rneayefoutkm hal-hal yang hcadak

drlicarakaa drsertai alasnflava

3 Apatrla Due&gr a.tau Derraf,! Korulsarl* talai uatut
I meoSdcaggarakaa Rapat Ueum P€megast Eahao fuar -----

brata sebagaroalla drm6ft3s{ dalam a1,'at 2 cetelah l:wat --
t$ah1r 30 (trg.a puLrh! hart terbihrng sqak su:at
peraiataao rhr &teriaa uaka pemcgang saham ,vfirlg ------
bere*ngkut.ra bshek rneaanggrl serdrri Rapat atas braya --

Pef,seroafl c€t€lah ur efldapat ran darr Xetrra Pagaddm -----
Ncgrl yaag daerah hukumaya odj1xrtl tcfipst
kctludukan ks€roarl
Frlatsaoa*. rapat sebagaisea dimak:ud ilalam a.r'at 3 ----

hacug m€eperhatik pcar*epaa trd.ua Pcegaddan Heger -

y*g aernbrri iFfi groht -
,TEIiIPIT DA?{ Pf TIAT{GGILAI{ RAPAT T-I[IIiIT PEMECAIiG *AIiAM.

t. Rapat Um.ue P€m€Ean'g Sahan ,tadekan drtempat

kedudukan. Prrs er+a:r .q.tau ditempat Persercaa aelakukal -

keg,iatan ursha
2 Pe*nanggilaa napat Uoua Pamqaq 9aham dilaln:kaa -----

deagaa rurat tccatff yang lanrs &knim palmg lmt'at ia -

d



-:r

tdrpf,t bdas! han se.belum tangga-l repat, dan/atau dengan

lkl.arr dalfin rurat kabar. Dala'q hal 3'aag meadesaklangka
waktu ftrsebut d*pat &1writr;lrat pa&ag lambat : {tujuh} --

hsr cobdug rapat dcrrgan tidak meopshrtungkan
tarqgal panggdan rlan tanggal rapat

rtrerrcf,*tuskan han, taaggal. Jam. tElpat darr acara Rapat

d*g,"t drsstar pubcritabuan bahwa bahaa. yang akan ----

dibrcarakm dslm ra3attssedia dr l(aator Perseroare -------

o*lai daribtri pelnmggdan sael)€l derrgal -----

tanggal rapat dradakaa

Pelaaaggrlarr unhrk Rapat Ucus Pearegang $aham

tahuaan harue pula arocantuuk*a bahn'a laporan

tahucaa aebagarmaoa dirnatsudkaa dalas Pasal 16

ayat ? telah tereadra dr Xantsr Perseroaa

4 "Ap*til* samua prra€Betg sehm dmgan hak suara
ye.H sah harf,r *tarr diwak{li dalam Rapat. mska

pema*gg$at terlefoih dshulu sebagauaaa dnnaksud

dalaa ftyat 3 tidak ueqa& syarat dalr dslaru Rapat rtu -----
dapat diaahd keputusaa;,ang sab serta aeagrkat

cerrgmar bal ymg akan drbrcaralaa. sedafigkaa E*pat ---"
Urrum Femegang.1ahas. dapat drseleaggarakan riimana- --.

purtJuBa dalan r*:layah Repubhk ladoaelrrs
.- PIf|IPITAI{ DAN BERITA ACAI'A RAF,IT FIIEUI91 PEItE"CAItft.i SqH.{M. ..

kral ?1.

t. Apabrla dal.m AflAgtrfia Dasar irrl trdak drterrtr:kan laln. --

saka Rapat Ua,um Pecregang SaharE dipuupra oleh

Dirdrtur Utaaa. Delag, h*l f,lrrel*ur Utaaa trdnk ad.a ------

atau berhalarcgaa karaa rebab asapun hel mena tidak ---

pedu drbulrtrkan kepada prhak ketrga rapat d.iprmpra olef, -



Drelrtur Dalas hal Dr:ektur tidak ada atau -

berbalaagan karena s&*b apagua hal cana trdak perl

*ibulrtikan kcpada FiL*kfutiga rasat dr1xef ol* ta
secrant sxrggota Derrm Xoai*ans Dalam hal ee**ua -

aaggcta Derwar Kosrsaris ti{ak hadir atau berhal*aga

kqrsra setrab apapucr hal mana trdrk pedu ditrul*ihaa
kepada- phak ketrga a.aka rapat drpimpin oleh eeotan5

yang dipihh oletr daa dari aatara tnerelra. 
"r,'.rog 

badlr -

dalaa Rapat
1 D*ri segela hal ,vang ditriearskaa darr dipuhrskaa de-lzu

Eapat Umum Peraegaag $*hara drbuat Berita Acsa Ba

yang untuk peoge*ahatrrya dit&ndatangaru oleh Ke?ua

Etp€t daa seocang pem.€Eaflg eaham atau kuaea -------

Puo€Errg satrao yary Aitruut olch dan dari trrt"ira --

aerefta vang hadir dalea. rapat
- BerAa Acara Rapatter**ut maryadi buktr 3,'ar:g sah -

terhadap Eemua pem€Ea$g *ahao dnn pihak lcetig* ----

tentsflg keputus.rn d** segal,e sesuatu yalg taSa& -*
dalam Rapnt

l Penandatangaaao yang disaksud dalas a].at ? pa*al u

tidak disyarattan apabila Errta Acara Rapat drbuat dal

b€tr tuk akta lilotsfis
------------t{uoRUH, HAK *rIrEA DAN KSPUTUS,{X -----.

Pacat 22.

I a Eapat Uaouo Pemegang $aham dapat dilangsungkan

apabila dfradrrr olehpmqang saham yaogaei'akih
lebrh dari % (satu per dual b"Re.sr dari juolah *ehrrul
sahsfi deng.an hak *uasa,vang sah 3.ang te{a}r

&Lc{uarkao Perserca*r ker.uali apabla diteatukaa larr
dal*s Aoggaf,arr D*ra iai. ---------

I
I



h Ihlatrt h.d kr:orrrm sebararmirtr.r drrral.,rrd dillm slrat -,,
I a trdek tff .,.apar ina]..r d,rpat drarla.karl pe.m..ngFlan -----

ripat ked;r.i

Pem,a:rrlgrlal sp.bag.3ffian.3 i atrs drmalslrd ri.r.lala atat ----
I b harus d akukan palrag l.3abat ; ltlrJ,rhi h.rrr ------
s€belum tapat drsdenpg.rratao trdak terriirsul raroq,{ -

PflngEll.lfl dafl t.uqoal rapat
I

ld Rapat kedr)a d,lElensi.uakan pirl:rr3 csF,rr rf i.apuluh! -

hafl d.:n pa}ne l;rrnl.rat : ! l,jua puhrh s.itrrl harl
tei'tl[ua? rg.1k R.rpat prrt&.n a

e R.apat kedr:a adal.rh sah dsfi berhal mmca$t1l - - .. - ----

Ik ptrtrr""r, ;'ong menE kat apattrls drh;rlirr o1,"1r

perneEitrg s.3.harn l arlg m9rr.akd, sFdtkltl1ln ll -1 isf,rD -- ..

Pe( !131, rllfl 3trmLrh -\{i1ur:h sah.rfi rien3an tralr -\u.1f a '---
i'r-,. ( th

Dalem hsl lnrt'rum rap,3t ked,ra tid.rk tera.rnal -n;=ks ----

atSs ptroohonafl Perseroanr kuotrrrn drtetspler.', oleh -- -'
N€fua P€ng.adila, Ncgen l-anq rr a\'-ahri1 .r rn€l-lJnlt

tempat kedrr du h.1fl Persr{osn

:1 Peme.gans s.{'rnm dap;rt dflI.sk)h .,letr peae!,srip. s e}r,l{tr

larfl atau crarrg las d€f,rgi.n surRt ku.iaa ----- -

Iie.trs Rap.lt berh.rt memtot.q flg.rr rllrat krras,: rinruk .--' --

tntrahk pemetn-nq saham dlpef,hhntkaJ} kepad.rn.-a parla -

u'&ktu Fipfl t dr;rd.rkan

pelndrln]'8. rlntuk m€cg.f,tl!.arkan i rs&lIi \rrnr;r

A(lggota Dfeksr, aiggot.e De$?fl lioan'sarrs datr krrtr'.:..tr-8al --

Pers€f,i,an holeh bcrtrndak s €{.etu lr,as,t dale.or taprr --- - -

naml !f! < r, st-'r't'::trq .n Frckii k-lrr ar (a,ri relalrrr kr ;.r -sa

pst trd.* dlhrtllns dala,rn peorrrrtquta.'} -<'-,31n -------

f
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Pe{rrrngrrfao srl:aie rf}eDgerrEl &fi orari:l 'tla.lr''!rk'rrl de E:aJr -

cl.,rat r Frtr-rta: I r-r-nX t,{nk dltaJ'Idar-'- no:ni d;rn to'';:zt"'t --

511n1;1 !!.c-nko !t{tu suala aflag trtat laf} &ar'g-g'*p tl'i'r'k ----'

.r.rJa darr tirla.k dihutuag dalau menantr:kaa 1uc{e'b !rlff'3- ---

-r;rnei drkeluarkatr da!.:rfl regat

3emt a kegr rtus a,n,lambti b*rdaq:ltkrT musr'' ar';alah - - --- -- -

untr-& rirttaka.i lrlas ha! keputusae berCa'sarkajt ---------

rEr-!-.i l-,?n-Lqt .rh u nfuk mr:fslat trd ar< :.er i a!: ar m e ka

kept-rtusan &arnl il derlgarr pemullfurai srrsra her-

dacstkaa suata selrrju t*rbaor'-sk da:r 3uu1'eh iuffa ":eJlE 
---

elikelr-ra:k.ao .{snqa:r q.ch d'rlato roJ'.rl kccua-tr :-rpahda --- ---

- Apahrl.r 1,ttl15h 1r-:or.r J-.a{]g sFtulll dan r1daft setl{u iama -

tranr.a-!:.13'a, tgalca 'rsrrl rl:tolak ------- --

Psfleg.ang sahac dapat,luga menz.a-mbil ktpr1tu5an ]i'qng '-

sah talpa anengad*kal Eapat f}to!-rrn P:*rega:g *i:Laa-

rn srlerrtr r t.rrr lajo tanpa aiia tebe-'s.tan dafi p+tleganq -------

----'--- Pa,set ?3.

{i.rq3n- katentltnn :€?r ua Pemes.,nttg *a}r'rm i-ei'ctr

&hmt::hu se,: 3.r'c terir.ri-rt d.:lt =ertrta PEm'€a11E : *aE ---
s ruber*,rrr p erse-tujr,r e3 rrrefl:l:n;x uE"'!1 r.ang rii':3uk':n -----

r e,r ala r ertrj ]rs 5, erta !I! sn"cnd nt i1!.lilFru FeJ r clu]tl;-rj] te( setut

- {e1utus.-rl 3-eag dr'srubn delg*s;r ca;a riem'*ral

file41prln1'a1 ke.irrratall t-.rllg s*flla dt*lran krput-Ea-'-r :.-6J}g --

drarabil rlen.rafl r,'q-l: drla;r FaP.l iJ{trttltr P€m€€3ng 5fl'h'3rl1

----- PEIIGGI] tr{AAt{ LA-I}rt I}AH PEIIIBAGTAX DEVIDE$ --- --

I Latta trerefr Pef q"r.-)'rn d.da.ril sr-ra.tr: tahrrn bu ir-r; :-:sfttdtl -----

ta'caatl-rgl rlel.rr:t r:eraca d*ll p*rhrtrrre.aa la-be' nrgt }''8rrg ---





i drtentukrn oleh .Fip.rt Ll rur p*&.Fj.a.i5t I,r-he,t1 ,je,r,cJ, __--I.I meopndah&,en perattrr.gn pemn.Jsne. r rn,.lanp 1n ( .rrrli -. __

Drtfla .L1drx"!.-ran rerap,:r derre.aa Jl-i[rii:.li .leki,r, ailc:
krrr aaqnta ll0o4 idua putuh perseflr,1iiri,r.1lil :l*f _

dtteapatltan h.rnr-,l dlEuaak n unirrk a.€rru.ti_rF ke'u":ia.r --_

,l'€trrg drdrtrrt& Bleh pgsa.oart

Apatxla g:mlah daaa c*daagaa tel,e-h meletnlu 3r_traj.{h - _ __

sehrrnno--1n.)rancfl1-a ft|9.8 idun p:_,1uh pereen! dai tutalal --_
'anc .lltF{npark,rn t€,rae.hut m,aka Falat Ufl!.llr per.:1q ane, _-

$aLl;t dap.:r a:eruu;uskaa a?tur Ju6lah dafi ,iarra _ _,
cad.rne,sn -l,'.irt!: tei.rh r0 ejrtlhr Jum!a-h rebagatrr.aia
ditentxkln dal.e.o ar..rt :- diprrnaken bag keperlua-n -_ --_-_._

berih1.1t

P*-saca;r

dl.rfl-aifan i,.lrk clehfiTa .l er:pali p:, s ntnJr lall Dan:in -

r: Llrre.la-.;1 [;,',,-.* fii.:nqeini3 ,J.t*q C,:_<ialr..:n a:..ri i..-:,i __-

. a.:i,trlp.r_r, i!.r.iab)ii &:rlp*foieh latr-i .aefl.tan a.3J.1 i-ano

iicmnafl! d.en detqan aernp€dhairkan persfltr.rrr
p<undane-rrndsa.g,e:l 

.r.-ang beriaku
-.- .Pi'II{iUBAi-IA .IFGGARAI DASAR

Penqr:irahae At\!rt,s(:.a\ l.:-car &rei..;pk,rrl .iah Fnr,,t _ -_ _

TT.r r r nr p.y'. {-.rir,r, tih.rm r.,tl1e,i,h i,.i..r, i ._r, :rrt.r i!.i,,,
5^-.1F.-!' ':-3.l-al l}}.4rai,ir I,6-itng s."ri.!t:t l/--] rJla f*, lr=:o, , -

I ii r:rt ,Jir (.. irr-l,ir .,1h.ri . r-.,n!: r-t ,,. ,j,k.;r: ,..-.r,: ,lr: o .

€Ie{rrprln:-31 h.al su.rta r,.r:rs l&h rla, k:ar:tt_lrar, dtsafr-r,], ,

"1eh ,",rltn:, '-rdrklt '. : ,Jr,l'i t,€* tr.,.+r i r'1 i-iir.:.1 .i.rrr 1..1.a1,1i.,
rlr-rri*i,.rfl! d] ke}:o: kao ,ic<reall s,,lh d,.r,iain ,6pai -_-- - -

Peneq;h.qhao 4npsarratri J),nr.1J tr:rsen1it ].rerur J]tr:r;,,r _.

- Ptsal ?5

g.ri skia llotafis d..Lft dda.an tr.aha*a Iir.lon€ri.a - _ -___

I
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Pengu bahan kerentuar An3o,:s51n [)a*.ar l'nn-E rnent.enqlut -

prtrcutrairao nama rrrakstr,l dan tuJrran- ke'jral arr rrsaha - -

lanqkfl q-iktlr ber.irr1'r1.-a p€rsro&.-r hp3arn1ia modal iiaser

penqurarr8ao nrodnl I'ang die.orpatka! dan drsetor Jer ---

pengubnhan status Perseroaft tertutnp menJ€dr PsrsFr(,an --

terbrrka atau ccSaLknva. 11 aJrb Edrdapat p:rserujuirri danr

id"nteo lllrkrlm da'r Ha]t Assst M.trrlsra Ftarrbl:k

lndsocsr"

Penpt.lherr -Args,flrafl l)ncar selarfl r'.rrl9 rF-efl\'eflpku' h.1i-

hnl \.aflg t€:rse.but dalam a1'at i pasal rm cu-krrp diaprrk.rrr -

kqrada Ic(rteri llutuo dao llat Asasr Manurra Reprrbirl

Indmesra dalar waldu rdaa.battrJ.n 14 {empat f.'ela:i harr -

t€rhifimg sqsk keputusaa Rapat flrrrro Peo€BaflE Saham -

terntang perqub.Lha. te.se.btrt serta &da-ftarkao da.lam -----
rralrb Daltar Pr,f u (ahanfl

-Apab,rla dalrm rapat r..eng dioaksrr.C dalam evat I .. - -- -- -- --

kr-r-Gn-If, 1.olg drteotukaa trda! ter,^ap.rr. rEakji pair]g - --- --

e+at tO iscpulutrf hari dao palurg lambflt ? I idua prrluh ---

satu) htr1 setelah rapat p€rtf,f,f,,tu {iflpat <i:selrrre*qara}.trr -

rapat kedua daSaa s-'-arat danr ar.w.r ,garg sama seperl --.-

1-aog &perhrkal untrrk rapot pert.1fia. keru"eh mengen.t ---

langfta x'aktu pangglan h&ms &l.ekuktur p.{rnX laarbat i --

ituJuhi hafi sebelurn rapat kedu a tedst.br)t trria]( terruasrrk -

taflg8al parrgglao daa tangqal rapat dan k?rrtusarr ---- ----
dncltuJr! b€tdasarkao srtana setrr.lu tetb:myal .prrnlah -----
suara;raag d:kt{uatksri d€trgai sa-h dalam ral,'t -- -

Ee?utusan mengenar p€ir8ur ineili fl ('d al hoj r, 1' !t hr'fl t:r hr r -

karr sec€ri tertutrs kepade selnua kredrf(/r Ecr <pr.lofi dalt ---

drumrlnok&n aletr Drre&sr da.larn.,r,rat k.rhar i'.",rrnr, -. - --

t erbahasa lndr-nesr,r l'ans tertrrt dac/ aratr irt(edi! t+r i;' .:. - -



iuas drte.rnoat kcrlu riukao ilef st,aari d.ro d-rl,rrr,, F,e.rttn -

Nqlara paJrng lamlr.et ; ltuJDhl hafl sg'rk tugSrel

1

keputusan l-e,flt atlc r,eoqur'?rrEafi fiada] tffsebut --- -

, PEUG(}AIiLI li (i aN. Prii,l*itrl{a}t Dsrl }tll GAmEI}, ALIHA N "
Pasa, ?t'

Dengao ar engrndatrltao keter,ltu a:r ptratu t :-rn p er un danq- - - -

uadang,rn .vang blxlahu oaka peoge-ahurrg'lrr f, eleor l r 3 n - --

drrn peelgsobrl.rlrhao. haar-a d.tp.rt drlakukal btrdas.rrk.rn -

keputusen Rapat Umuf, P€rteg.aflg sal.arfl l'aog d-rharirr r -'

clen pe. sr 6qar-r3 la}Iam :,-afl:, rrr sr-ak-rh pakog sed.ht 1/ 4 --- --

itlga per €mp.1ti ciarl Jumlah selumh :.aham denEan h.1L ' --

suflra J.'aog sah dan keputrrsal drse.rujur palma searlnr :r. ---

Itlgs pt empati darr ruolah srr.er a r aa3 dtkelr,'arkart ---------

dengan sah daiam rapat

Ilrelrsr s-alrh menglrmumkarr dal.en ll idrrar surat kabrr ---'

harral menqenai rancafla penggabur:sral, p+Jeburarr dalt ---

pene.amb ablrarr Pe, ssroai pairng iam'o6t l4 iampai belilsr -

han sebelum pemaoggplaa Rapf,t ijrnuo Perneqang Sitharrr

,..''.. PBf BUtsARAIY DA'S LIRUIDAS1

-- Va*al )-f

1. Den-o-.rrfl mei:rc-rodalrkan ketafltuan Dgatural perttndanll- ---

i uodalg.an J slg be{lalcu maka peabubarfitl prf,sr,r.f,ar, ----- -

hanJ'a daFat d:latuka;t berdasatkaa keput'rs.rrr Rapal ------

UEufl Pemep.anp. 3al'.rno }'eng drhadur oieh pemegalg ----'-

so-h.ern r'.an3 m nsaJsh pakr= se.lkil- a. (trJa per elrl.pati dar , -

Jualah relunlh saham den':an hak ruara 
"r 

ang sah dal ---.-
disenrSur oletr pahng sfttkit '/. ttlg& per espari darr Jr.lrnl,rtr -

su'1ra ]'arrg s.eh l-ang dlkelu a:kan dal,lm rspat

Apat la P€f,iierc.n ,l,bubarkaa, b.cik karena brrakliroTa -- - -

jaogka waktrr ber.lrm..-a atsu dibubarkan berdasatkan ---



eprltrsa'| Rcp^r (lItlum prlgr esans sa,h'r[t at.lu karrr:ir -----

du.lr.€takan hrrh.qr het.lasanlrsri lenetar,irr oe. r:.r,ir.!aj. . - - -

m.ekt{ herl]< crad,rl nrr 1r'txl.Jj'sl alo-1 llku',d,1l .t

.1 l-hrelr5.! herturdsk sebnqa! Ll-u1d.i-tar iI.,rrtx1:3 dj11a

kelrutu s.r$ Raoal l-lmtlot Pefl egafrr, :l 3,1r arTr a{ t.Il
paretapa, seiragaima.na dtmaksrtii dal.rm ,etar :- t1;1.1k' - -'
memrrrpk lrkrrrdator --.-- -

IIp,eh hasr pnra lrkrr rd,rr or dttentrrkan oiAh l?arlat llmt]m ----

Pemeg.aflg Saharr nt.atl IrFrrpJ 3{1no pelr:aiLl.'rn

Lrkurdatcn .r-a-trt' a:endaitarkan dair,rr' uJ,1-l1t llr"h "r -- - - -

Ferusaharo nengrraurnkan dal..rm Eerrta uesar.a dan ------

dalam 2 iduai sur.at kat'nr hsl"rn rare terblt at.:u t'r< e.lar -

ditempit kedudukasr Persero.lrl alarr t€trrpnr kegratan -------

rlsaha P€trsercao sprt;r mrynberltahrkan kepada Mcr,ter-i ----

Hulnrm dart llak Asatt M3.lrrsla paltft: l.arnhit l(t itjsl, '-----
pr rluhl h.ert sq.'{k per c er,lan dr br i b.s,rksrt

A^nss&ran Das.lf s?ertr l'ang lrtfllakrul' d,qlalr ,rkr.e - -- ---
petrldr'rt$ bes€lr'ts peaFpbaha'Inl'a dlkF{nudlan h.ir1 t.t&p ---
berleJcu s=rrnpo d€ngat t.rnegel dlrahkanfl'\'a Ferh1t'rnn.r, --

Irlrurdast ol.'h llap.lt Ilmrlrn peoreo.iqp Sith.lrr .lar - -------

dlheflkant,].s oelun6sAn d.rrr pt.fnb*oat;r11 ge1.eq1tIn', s ------

d

k€pflda pat.a irkur,lat.rr --..

' ...I{ETEIll'TUAN PEIIU I'IIP

- ---- Fa3iri 28

Dengan tetap rlrempelh.atrlan kelcr-trr 3fl J-afiq tet,:all:ua 
-

pada al'at I pasal llu i€ihadaP Persero.rrt ux berl.*u ----._-
i-Ia1 d e5 e II'r.i,iri j t.r.!,3n. P-r.dorrr T;1 -Data! .i.. 1 t.irAf.Era--

penrnilalo r l n,i;:rtrtr j,ri r l.qrflt:r',i s+.-:-fll.anq trdnk a'-a'r t etulE-

dlatuf sccirr,l tersnndrfi d.rlsrn .rngg,-rraa d.g*al rnr

3es,gla se6rratu r'ang trda-k ntau t e]u.m crikl-:p d16tirt dtIA



16"" Di.(.tt Inr, or.rk'l akafl drluttrs ,lal,1m F.afnr.

!Ugur FcoesanE Sah.u ----.-----
:
A$ml.a, para penghadap bert rrdak s ebaEffll.ar r.c ---

I tcrsatrut menernnr,,klrr hahrra ------

I ld€rrJnmtsrrg darl keteotuaq daisar oasal l0 dan passl

A.op-g.ifatr Dflsai t,u mensena, tata (.1i a n.fls.1oskai

aarE€,ot,r l)rrekll dafl tio1nrsarts telah dls'rgkrr cebfl

- Dl' ektur penr,}ariap Tu.Ln DI RHAI.fl TDDIN trtr

?irmisans penghsdap Nl'oril-s f NAWA-TI
I

I SARIt)EWI tP{sehrrt .---.- -

PTJTRI

l DlbD a, sebaoai

PengsngS.rtaa anggpta Ilrelsl dafl i.om:sar1s tersebrrt tela-h

drtelrna oletr rnasurg-o.asmg yang trersanplutan -- - --- - - -- --

- Peaghadap T\ran DIRHAI{UDDIN dan l,l'onJ-a LIA

IFAWATI, ,qarJsna T€ktuk, pegaqral Kantqr Not.rr1s.

berternFf,t tmggal dr Kota Saaa(rnda. Jalan RE MartadEntl
Ci W.:h-ru. Eukur Tetans{B OO.r, iieluri-h.rrr Teluk I ercrng --

ILr. i:pr,nro.ata'| Sanlaurda U1u, h-ori samarmda, hark -,--,-
bers.q.gla-saaa.

ruaupufl sendrn-sendrn deagan hak urituk oeorrrdaltslr -,

kekuasaaa ru kepada or.rag l,am. dj-loras.qtan untrk ----- .--
mem,.'hln ls,3es.--jran .afns arq.q.atafl dlsar rm darr --- -

rnstJlI]sl 1,aag berE enano darl rratrrk ro embrj at parr3rhah,rn-

d.afl,/ ntau tamba-h.1'l dalam bentuk r..rog baga:anaflapun ----

Juga l'.r-ng &perlrrkar' untuk oemperolctr pgrgesahan - ---
tsr.ie.tnrf .la,n r.rntrlt rr €fl,:,.lj u k,1tt dal rertandatanqaa:
sernrra Flraohonnn d.qrr dokuruco lamnra, untuk m eorrJ:ir- -

reanpat kedudukan rlan ur,tuk melalsanakar tndakan [.ll-
r: drpetrlrrkan

UEUIIiIAIqLA}t AI{T A I ITI

mrnr-rra Caa dtrrsmrkon dl sam ffrnd.1 p&da



hsrr t,?fl'-r].l ,lia tAllrrr, {,,:ftr r=..,1nrr n;raiF .!rr.r! .krr] !,.r ---

/'lj.t.,.1.l,lt h.1,1rr : .1lprr

l.l.r'(}n!a l lA iF.4.tl'{ li '\r1-rsqn fei-r.k (l'.'*r.,r ;J,-.i'.1

ltrrlorr:.t-r.q ht'rt.,rnsr rrlt..('ii l1 i.lar, r f.- 1..-t.rr t.r.i,r,.r'r
r.c V,r.ih-.,1. Rrrkltn lat. nt:,,,r rr{. t i..,irr'.rir.ar rirrk i r.::,r,; 11,.

lieiamst.an :i..qr.:rrfl.1." I ht l.tl:r S:rr,rarr,,l: r.n,r,...i.,r, l',irl,!
T^n.13 P6rrd'.r.lrrI .l"rr':n N.lr:r,rr Inrlulr r'pi.niil i,,.rrr

- N1'ony. i ILIS SIrl iY-A I'lM l.5i 1r <tr :ieflrn-rrndir pa.l.i tirLq.lil -

.) !-O 1-1985 irlu.a pr:hrh <,rtu -IRrr,lirrl .:erihu serr-b:iaq rlr'rrr
delapaa puluh nt a, P€aFr! iitrrlor Not-3r!r hfterni]at
tto$€l di Jalao U YaoIfl, Rukue TetanEp.i 13. Iielur:rhan

Gunrrng l(elu s liec.lmatan Sartrtrmd.i Lllu, liot.1 S-el:srrodr.

ocm e|gar){,l liarilr 1.rndr Fejr!drrdrrk iI.ITr(i Nrrn^r

t4.':1r)-1610 I{i rrr{:O> -

kelualr 
"e 

pqar.T i notatt., set'arar s.aksr-tak::'

-setelatr akts rnr drbacaksn oleh sa\ji. Itctirfrs. !.e!'l1(i.r !-ars ---

pen8hadap dafl saksr-saksr saka ajrta rru s€g?ri

drtaodatangaan oleh p*+ra p€oghadap, iaksr saksl .-i-rrr spr-a - -

-DrlangsunXkaa denEal t.afl li! ppnaf, baIt nn tnrr Fa

pengg.f, tr.1fl daa talpa Fen.orelnn
- Mrautl atta rm tela.h drt.rndatq$sqnr sebaq.armar's l:e:itrtl'n -

----DIBERII[.AN SERAGAI IALINAII YAlrc iAMA b\.r i't !"II'IY.A - -

WAIIYI HIITAYATI- $ H . M Iior
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PEFSERIIAII TERBATAS PT. M,F'TA GRAFIRA KALTII.I

[omcr : 11,-

- :-ela ;'-,i"ri 1i.,.,' l.:l?i lilrla-= Vakirr Ir,:i:r',a3i.a Li!1.i,'. --
at:.1ar. , :,ar: )r.r. :a., :t, .. 

"-t,tji:el l1-l:-:-,:. -iua;'-r:.i --

-3eyhaJar,ar, :rer,.! ai-. -?ai'a. HAfiIfi}I{A?I illDJID, Sarlana Hukrrm.

lhgrster Kenotarratan, :::t,ari 3 Lerk?Jrl'J'-lkat :[ ]i: ia
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' i' r'" ;''l'i :1
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Badnrr Fuear :,tatls.tik Nomclr 19 Ta!,r:n ?(rl?. ter.'tarrg --
FeruDaf,aft AtEs Ferstur'arr Kepaia 8adar, Ptrgat. 5trrtr..,r'ik
l{oriror 95 TEhr},, Siil E,. t errt6irg l( j t,sl f i ksgi Sahr

I.cpa r-ri1i.. rr II.-,l.Ifra Ir-rdnrreP,IF'

Persetuir)ari 6trr3 pe irg r rrrrlu ral'r dLrl Hyorrye EGI{AI I ----
FI,TRI SARI itEltT :,elrrku l(om.Bsrts Per'Jeroan derrqarr - --

ucapafi terirffi karl tr, Cerrgaft ketentu&n ttf,liuE l{(xrrrsarrs

!6,rrl loi{6 tetap l€rtOnggurrgjarab tCrhEdap seqE)A ----
Sesustu ysr'rl terk&rt derrgan se rrn-re ke!,JalrL,an perseroarr

Er-rtar& l6r rr rrEti0,I| I.]dak terb6tEg pBda ]rutF,]iq pturerrr!-

d6I/ar&u p6lbk'F€lB? :/6Dg terJeJr sel.eiu -

.1: )akrrlrt r'rrrya rbpEf I rrt ilerta se'taEli i.,ug rrrengglrrjkat ---
'1pr,, 4ff,llllRtl 3llI.ISTm trTi:[t0, selEh; Di"rerrtur

laer3e roEtr yarrq b'Eru. Tuon GU&\IrtAil F! se iahr Rcrnisar: s-
Utama Ferger(1an !-ar,! bsru, Tuarl HERI HA}[Y[I[] I rlBrr T113y,

UIILTADI se Lalru lior,tie6rre, Pe rSe r.oEr yarlg boru
Persetu jiiorr ufttir( !.8 ruo&h jnbstEn TDnri Il I RliAflllDtrlf, --

YAir(.l 3f r,lulb e,€ I Ak!, D1 rEktLlr lrergeraaR r,FrrlAdl
I

Saha ' '- -

Petgetrt-luatr pengqlitr.irr gelurulr sah&tr uyorryE BfAn&lJI I
PITTQI aAFIf'Elat r ):ert-u sebErryak 12 id,la t,clhs) Le*,Br -

sai€rn perge(Grrr derqlan cara lual te1_l ?aham, yElt! - --

kepada Tr:eu AmItl0RlJ SllLT.iT\tr

it l gal Ier.i.ar s&rr8u;.

1

5 n l,Btrt: -

\'epade T'rnrr }IERI HAlrrUfrI. eek,hrrysk 3 (r-rr..la) lertler-

keyrad8 'l'uarr Mtll1ruI / seholryak 3 {t } g$) leu_r,Er

-,.1

.{ rl1l I

( t

)

1< ,v



I,. PPrgei!llrlsh l-le rrlhEIF!! grSUTrFrr l-,Flr:l!trrq 5&itRin dF}1 ----

sr,?tl|]Err Brrqijota rtl Iekl,.l rJSri Srrqrlct8 r:.r,[:]a!r3
pe rge ro€n.

HorA e.ontEr'q.

81t!'d& 1,jr,1t -tr!rra,l- -rF.hrtl;r f ,a i'1p 4.^,911 tef qFi.rrl rrF['.irt]l

lieref,qrrirFll &Etr)n llFlJ)F.t tlBr;tl'rFtl Sqit l.!, r rl,rr.r 'ti tiDt 9y,

r.eh!rr{,rE ti,:let dqlrqt JLl,lt i}r1lfrt.kl'rr ,rl'+irE gnj.'i,. ll.ltpri'1,

:ik&Ir lFtepr lfEtUl1 f af,3t !i]pn jAriljn f,.'!i,,jB l:r::Friii.l il".r' Rl '1s

tEha:x-5afi8lr: ler-3ial.rt 1".3r',-".r Sellerti ai)8 i,'R|lf! dl,'rF, I F-,r

Oleh kar'ene 1tu af€ra rEprr! ir,I telEh dlketehrii {lLf tr Far6-
had,i rj rr rlar-r pen1e1*eatrr:re lrtlj h lefilut t-ldat glperluker, --
lagr, naka ketus fEpar rre rrqejrriran (lgu]-rirtr.l lrepad8 r6F"rit -
dar] rEpet ueilxjt.uik*tr drri,larr su6rE lxrlEt seb8g6l l-:e ri Irtt : -

L He.lYetulul f.e rur,fth8r! 6rl{jg€rBx c&sEr per'.-,erca derr$&t - -
pe r.rflelrtstl f.€{ja rfleh3t}il darr rUJrterr SertA kegtetAl| r]gEf{t

pefSerCEr-r, delrqEr-r r,:e'rleSrrAl fttt phdE Ferrttirarr liep.?]t

EEdhrr Pi.raat f',r&t r i,r:l'|: l]c,,ff,r 1il tttruir l{r I J, re,,r.rrrr-,

Ferrit-atr8r i.rtz leratrrr"rr Xtppla ii8,:loi, P',lar :,.8f r:.tt ti -

lic"t,l; i"t Tlh, rr -r{,1!, lf-,ilFlrr illrrrf r ti.:t pit,,

2, Herryetulrr perrgrrrdur&n d: r: Hyorryr EFAI{,\TI FIffR i

SA.RltlEtaI Ee ]Eku lioininar:ts Perseroan de.rg&n u{apar -

te rlrrlb kHgih, derrsEn ketentuEr-r t,ttr'.J& l:()$[*fir js i,trrig ---
lsaaft t?t6p be rtafiq(tirrtg j e--EL, te rhadsp seLlals sEg|lutu .---

yang ter'kelt derrgrrr retmre kc{EllhBlr l:.erger{)Frt &lJt*16 --
161 rr tram,r tl dslr te rli,e 1 6s psdB rriitFrrg pl urarig ds!',/6ttiu-

F6l ek-paj 6k Ysr'g te rJaa]r srfc l rrn d:r 1 elttrkann::a r8pst i n r

sertE Fetall,grrs :rr.ngringkat T{8ft AtrXt! l.lEt! SIIJ.TSTTTT - .- - - '
Urnffi, selaku I,,lrekt,,r per*trotJn :fau.., flarr,! Tr,6r' - ----

?

ffi
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--If,fortrragt der kgrrrrrrj Fs.qt trr'.1r ri Ca(t:
| - Aktrrrtuu knnr.or bf rr Ia cleir tEa:rt&'

Iasa] 1.

1. Persero€r, Terf,Etsi )rD tt rnEalE :

"Ferseroarr"), EerkedMukEn di. liore Bontrrq: -.

Ferseroan dapot m?rnb|lko cat.'rig-cal€rig Et6lr peruekr le,r-

prr.16kiiEnrryE d) temf€t-t&hT)at 18ifi, brrk clrrlelrrr -

nl6ul:trft dl luEr r., r leyah Eepribllk Irrdorregr a l:el€get [rEriri -

yartrl d1 tetap|a6r{,leh D1 rekP,lf dtfiqarr ptfsetrrjrtair rlarr
l - , i r, Y, ,

1'rr:r8 1 -l{r=

Seqalg gf grtatr, lrarg tl4Frk alBlt t!*lunr filt r.lir dirtur .iRlan:

Arrggar6n DeSer I rrr. El'arr dit\Jti)9k&n dslEn: P.apRt llrrr)irr --

Akhirnyn, pafF per-r?hBdFp f irtirfJak dB tar,r kpdr r.1r) kat I r'ia

SebagairlEni t-erset'uL ",i atfii lref'prFl,qkBir hBtlBa :

1 HodaI drtenpatktrr gehaqarmant d-r lraksui, dalarn FFsal rl

syat. ? telFh di Errt'r t hagien dan diEetor pel'lrh.lerr96r!

r.lFrrg t-r}tr8) melFlul k63 prr:tro6ti oleh p616 per',.1iri :

6, T,ra., l-'TElAtrUf[tTi. t.e rr"but
esf'6r$ak )F 1r 1rj6 nt!lrlh delarlan,

lerrtt'er xhhntx, .ler'081, r,i I ri
ftOili r'tal 3elrtrrllttya s?beear ---- Rr. l'!.nfln.0nn, -

(3enlht tRt, I'elaiI jrlt-6 nrliatr!.
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RE(APITUI,ASI EERIIA OINAS XOMUNIXASI OAII II{FOAMAIIKA
KOTA BOI{IA G

EdisiBulan Ma.et - Juti 2021

1 24 Mat
[ayanan Baca diTempat Ditutup Semenbra, DPX Masih Layani

Pemlrjaman Bulu !1!p
www.akurasa idlbi.okrasi/lavaoan bara di temoat
sementsra dok-masih lavini oeminiaman-buku/

2 26 Mat
DP( BontangJuara Xedua diLomba Kearsipan Tingkat Provinsi
(€him 2020

3 26-Mat DPK l-.lukan Monev di5 OPO Eontan& SebagaiBinaan Kearsipan

4

PakaiSistem Layanan Iertutup, lni Syarat Peminjaman Buku dlOP(
Sontang

5 27 Mar
Eerkuniu.E ke Perpustakaan Bontaq Bisa Dapat Laptop, Eegihi

C-aranya

5 01 Apr

Mudah I 8€gini Ca ra Membuat Xartu Anggota Perpunakaan dIDPK
Bontan8

7 02-Ap,
Dinas Perpustakaan dan (earsipan EontanE Gelar Lomba Tutur 6
April Mendatang

8 02-Apt
Oemi Menumbuhkao Minat Baca Masyarakat, DPK BontanSletap
lalani P.oaram Perpurtakaan Xeliling

9 02-Apt

SempatTerhenti, DP( BontaB Kembali MenStera klan Pro8ram

10 05 Apr
Dinas Perpustakaan den Kearsipan Bontang Gelar Lomba Bertutur
'Iinekat Xota

11 08-Apr
Oinas Perpustaiaan den Kearsipan EontenE Gelar Lomba Bertutur,
SD IT Yabis iuara

1,2 10-Apr
Dap3t Pujian dariDewao Juri, Dinas Perpustakaan dan Kearsip€n

Bontang Galakkan Program Literasi

13 1+Apt
Bulan Ramadan, Dinas Peapustakaan dan l(earsipan Bontang letap
Laranl Sistern Peininj.manTertutup

14

Men unjang Pelayana n Terbaik 5aat Pandem i, Petawai Dinas

Perpustakaan dan (earsipan BontanB Oivaksin

15 17 Apr DPK Eontang Usulkan lOSekohh Oapat Akreditas' Pe.p6tak.an

15 20 Apr

DPX kdatangan Otekhr.lca.sipan Oaerah IANRI, Sebut

Pengelolaan A6ip di Bontang Aa il

tl 25-Apr
OPK Bontang Fasilitasl Musda Geralan Permasyarakatan Minat
B3ca, G€ncarkan Semant.t Ljterasi di Masyarakat

18 29 Apr

Kunjuqan ke Perpustetaan Loktuan, (epah DPK BontangS€moga

Menang diLomba Tingkat Provinsi

19 3o-Apr

Menjawab Vrli Mlsl Wali Kota Yakni Mencerdaslan Masyamkat, lni
Kata Xegala DPX Eonteng

20 30-Apr

Menjawab Program Transformasi Berbasb lnklusi Sosiel

PerpustakaanNasionalRt, lniUpaya DP(Bontent

21 30 Apr

'OPX Sontang Gencerkan 1 (ecamatan 1 Geralan Pemararakatan
Minat Baca

22 01-May
Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan BontarB dalam

Men8akredrtasi Perpustakaan S€kolah

23 1 May

ldulfitri1442 Hijriah, Oinas Perpusta kaan dan KeaGipan gontant

Tutup Layanan 13 HlngSa 15 Mei 2021

24 12-May

Pe.ingatiHari Aulu Nasional, OPX Bontang Gen arkan Program

Literasi

25 DP( BontanS Doron8 OPD Digitalisasi Arsip Melalui Aplikasi Srila ndi20-May

26 2&May
Dukung visi-rvlisi xota Bontan& Dp( Wujudkan Penyelerygaraan

Perpustakaan fanA Berkualita5

21 DPK Bontang Gelar Ralor Penaemban8an Perpustalaan29-May

28 3-lun
lndonesia Perintkat 62 dari 70 l{e8are ]]ngkat l-iterasi di Ounia, lni
Upaya yan8Dihkulan DPX Bontang

29 0+Jun ladiBank Arsip, Bqini Xlasifikasi Xea rsipa n DPx gontaE

30 0+Juo gesiniPerandan Fungsi KearsipanOPK Bontang

04Jun Dikunjunti oPK Balikpapa n, Koordinasi IRA dan SxxAD xearsipan31

32 05 Jun

Hidu*en Sudaye (earsipan Rumah Tangga, OPX Bortar€ Gahklan
Program xearlipan XeluarBa

33 05 Jun

MensehalApa ltu Lemba8a l(earsipan Daerah gontanS, Ratam

fuaas Serta FunSsinya yangJaran8 DilEtahui

34 0uun
DPx Guli*.n Lomb. Good tuchrvalGovername a*.rd bag OPD di

UlEkulEan Pemlot Bontary
Fumigasluntuk PenSamanan Dolumen, DPX Bontang Tutup
tayanan 1G13.|uni202135 09Jun

NC ,UOUL B'RlrA I( BERTIA

21-Mat



36 10 Jun

BakulTerasi, Program DPK untul Menlrylattan literasl di

17 10'Jun l-Bontan& Aplikasi Perpusta kaan DiAitalEerbasis Medsos

38 1G,un

DP( gonta ng lingkattan Layanan Ramah Anak, Mengena I Literasi

Sejak Usia Dini

t9 11lun Melihat Teknik Fumigasa yant Oilerapkan DPK Bontang

40 11lun Men8enal Macam LayanandiPerpunalGan DPKBo.tang

4! 12 Jun

Mer8eml Pedoman Pelayanan Arsip di Bidaq Ke.6ip.n OP(

Eont ng

47 12Jul\
Dinas Perpustakaan dan (earsipan BontantAjak Suks€skan

Ge.akan Nasiona I Sada r Iertib Arsip
43 12Jun Melikt lenis Laya nan Serta T.ta Tertib Pel.yanan Kearsipan DPK

14Jun
Bicarakan R.perda PenSelolaan Kearsipan, DPK Penuhi Undangan

Komisi IDPRD Eontans

45 24Jun
Raih Prestasi, Perpustakaan Merc6uar Loktuan dan Pustekawan

DPX Bontaq Terbajk diKaltim

45 26lun
DPK gontang Gelar Diklet Peningkaten Kapasitas Tena8.

Perpustikaan d.n Pustakawan

41 24-lun
GunungElaiJadiEatiandariPosS-ra8a HebatDPKBontangEdukasi

Ke.adaran Arsip Keluarsa

48 29-Jun

Pos Siaga HEBATHadiT diBontang Barat, Aja k linSkatkan
Pelayanan arsip xeluaqa

49 29 Jun

Maksimalkan LiterasiHingga Pesisk, Oinas Pe.pustakaan da n

Kear.iprn Maksimalkan I umlah Su*u diPoiok Eeca

50 02 Jul Melihat Prosedur Perawatan Buku diOPX Eontant
51 02Jul verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan (earsipan Sambangi(PU

52 02lul DPX Bontang Baka I Gelar Webinar Aplilasi hlislite
httos://www.alurasi.idlbkokrasi/dinaroe.e



7 nt2021 lnovatif! OPK Bontang Bakal Gelar Webinar Aplikasi ln[slite

{->

*;" ^&!
Kasi PeDqeloloou dan Peloyoion Perpustokoon DPK Bontong, Alifio RLzkiyonti. (Rezkl

Jovot'Akurosi id)

DPK Bontang Bakal Gelar Webinar Aplikasi lnlislite. Aplikasi

ini disebut dapat digunakan untuk mengelola database buku

di perpustakaan.

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang akan mengadakan Web Seminar (webina0

Perpustakaan terkait lnlislite bertajuk "Dengan

lndonesia 4.0 Mari Kita Tingkatkan Cara Pelayanan

Konvensional Menjadi Pelayanan Digital Melalui Aplikasi Gratis

lnlislite 3.2. Belajar dari Pemasangan Hingga ke Pengimputan

Serta Cetak Barcode."

https:/,t/!,vtvnku rasi.idlbirokasiirBbinar-aplikasi.jnlisliteJ

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar

Aplikasi lnlislite

I

a

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Seksi

(Kasi) Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan Alifia Rizkiyanti

menjelaskan, aplikasi ini dapat digunakan untuk mengelola

database buku di perpustakaan. Maka kata dia, sangat cocok
bagi mereka yang bertugas dalam pengelolaan perpustakaan

baik dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA),

kecamatan maupun kelurahan.



7 n D021 lnovatl! DPK Bontang Bakal Gelat Webinar Aplikasi lnlislite

"Aplikasi ini sudah berjalan sekitar 5 hingga 6 tahun, tetapi

webinar ini untuk mengenal lebih jauh, karena aplikasi lnlislite

ini merupakan update terbaru," ucap Alifia saat ditemui media

ini, Selasa (6/7 /2021).

Perempuan yang kerap disapa Alif itu juga menjelaskan tujuan

diadakan webinar ini karena sering adanya laporan bahwa

pengurus perpustakaan sekolah, kecamatan maupun kelurahan

yang terkendala akreditasi perpustakaannya lantaran tidak

memahami penggunaan aplikasi tersebut.

ArtikelTerkait

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

O 5 days ago

"Mereka masih banyak yang kaku dengan aplikasi lnlislite, maka

dari itu diadakan webinar ini," jelasnya.

Sementara, untuk peserta webinar tersebut terbatas. DPK

Bontang hanya membuka sebanyak 300 peserta untuk umum,

siapa pun boleh ikut, tetapi yang diutamakan untuk mereka

yang mengelola perpustakaan di sekolah, Kelurahan maupun

kecamatan.

Baca Juga

Perp_ustakaan ian l(earg mlah Buku di

Pojok Baca

"Karena menggunakan zoom meeting,jadi sangat terbatas.
Keinginan kami tentunya lebih dari itu, agar lebih banyak yang
paham terkait penggunaan aplikasi ini," harapnya.

2
https J/tt^aiw,aku rasi.id/birokrasi^^/ebinar-aplikasi jn lislite/

.ffic

#lir



lnovatil! DPK Bontang Bakal Gelat Webinar Aplikasi lnlislite

ts PET'ERIITAX XOTA BO}ITAIIG
oin 6 P..posl t 6n dri Xc.r!*ral

Live on:
Zoom:Meeting lD: 966 1325 5294

Passcode: 1 1648'l
dprtoobodrns OOO@

Untuk link pendaftaran yakni

"Ayo ikuti webinar kami yang akan di adakan besokjam 9

sampai 12 WITA, agar lebih paham dalam menggunakan
aplikasi lnlislite tersebut," ajaknya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

3

FREE:

E.SERTIFIKAT
SPEAKER :

\UMIF AFZAH DIAR

WEBINAR PERPUSTAKAAN

INLISLITE
Dengan lndonesia 4-0 mari kita tingkatkan cara

pelayanan konvensional menjadi pelayanan digilal
melalui aplikasi gratis lnlisliie 3 2

Belajar dari pemasangan hingga ke penginputan serta
cetak barcode

Pendaft aran : https://s.id/PelayananDigitalMelaluilnlislite

2021
WITA

07 JULI

09.00 - 12.00

https:/lwww.aku rasi jd/birokrasi^.,stina.-aplkasi..inlislitey'

7 n 12021

Dia juga menyebutkan, narasumbernya adalah Yunif Afzah Diar.

Sementara untuk pelaksanaannya direncanakan 2 kali, yakni

Rabu (7 /7 /2021) jam 09.00 hingga 12.00 Wita dan pekan depan

melalui Zoom Meeting id 966 1325 5294 dengan pascode

1 16481.

fe

Brosur Webinot Perpustokoan Aplikosi lnlislite. (Dok DPK Bontong

aI !

E::l



7nDO21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sambangi KPU Verifikasi Alsip

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Sambangi KPU Bontang

AIE'

I
)

Stof DPK bersomo KPU Bontong. (Rezki loyo/Akurasi.id)

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sambangi

KPU Bontang. kunjungan tersebut berdasarkan surat
permintaan dari KPU yang meminta verifikasi penyerahan

arsip KPU tahun 2013 hingga 2015.

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang bagian kearsipan mengadakan kunjungan ke Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Bontang guna terkait
penyerahan arsip, Kamis (1 /7 /2021).

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang

(Kabid) Kearsipan DPK Bontang Nurbaena menjelaskan

kunjungan tersebut berdasarkan surat permintaan dari KPU

yang meminta verifikasi penyerahan arsip KPU tahun 2013

hingga 2015.

"Di KPU mereka mempunyai regulasi sendiri karena mereka

instansi vertikal, jadi kami hanya ingin verifikasi surat
permohonan persetujuan penyerahan arsip KPU," jelas

Nurbaena saat ditemui media ini. Tetapi, dia menjelaskan
bahwa arsip KPU belum siap untuk diserahkan ke Lembaga
Kearsipan Daerah (LKD) lantaran belum memiliki daftar arsip

I

httpsr\^/ww.!kurasi.id/birokrasi/dinasrerpustakaan-dan-kearsipan-2/
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7 n t2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan SdnbdEi KPU Verihkasi Arsip

"Mereka juga berproses harus izin KPU pusat melalui provinsi.

Hasil dari kunjungan kamijuga melihat pihaknya belum

memilah arsipnya. Setelah itu mereka harus membuat daftar
dan berita acaranya, baru bisa kami terima arsipnya," ucapnya

Karena belum diterima lanjut dia, fungsi LKD saat ini hanya

melakukan pembinaan terhadap KPU seperti bagaimana cara

memilah arsip, membuat daftar serta berita acara.

ArtikelTerkait

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

@ 5 days ago

"Karena isi suratnya mengajukan permohonan penyerahan,

maka menindak lanjuti surat itu, kami turun memverifikasi

apakah arsip yang mau di serahkan itu sesuai dengan

ketentuan atau tidak. Ternyata belum, sehingga kami saat ini

adakan pembinaan," bebernya.

L

pemeriksoon Arsip KPU yong dilokukon DPK Bontong. (Rezkt Joyo/Akurosi.id

Nurbaena mengapresiasi KPU Bontangyang sudah memiliki
komitmen serta kepedulian untuk mengelola dan menata
arsipnya. Hal tersebut sudah menjadi poin bahwa ada kemauan

httpsr .,/ww.skurasi.id/birokrasi/dinas+erpustakaan-dan_kearsipan-2y

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

O 22 hours ago
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7n t2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sambdlgi XPU Verifkasi Arsip

untuk membenahi arsip. "Mereka sudah paham bahwa arsip ini

penting,jadi untuk itu sarana dan prasarana arsip itu harus ada

ruangan record center, lemari arsip, box arsip, map folder dan

tentu SDMnya," jelasnya.

Baca Juga ea!e!!_l-Eqn!anS erap-tar PP$4-M-qlar HariLnj,

Pengelatan Difokuskaq !i 6 l_tljknuas_Jija!

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Akuisisi dan Preservasi Arsip DPK

Bontang, Alfrita Junain Sande membenarkan bahwa KPU belum

siap untuk menyerahkan arsip, karena belum dibuat daftar
arsip. "Sehingga untuk sementara mereka pilah dulu arsipnya,

lalu membuat daftar arsip, kemudian kami akan melakukan

pendampingan," jelasnya.

Tetapi lanjut dia, KPU memiliki arsip foto yang ingin diserahkan

dalam waktu dekat ini. Harapannya itu bisa segera terlaksana.

"Jadi sembari kami melakukan pembimbingan untuk arsip yang

lain agar bisa di serahkan ke LKD, mereka akan menyerahkan

arsip foto terlebih dahulu. Semoga dalam waktu dekat ini,"

harapnya. (")

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

{tHrt. O 08115813669 t 05414773669

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KPU Bontang Retno Febriaryanti
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Melihat Prosedur Parawatan Buku di DPI( Bontang

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK

Bontang

^-. \
Kosi Pengeloloon don Peloyonon Perpustokoon DPK Bontong, Alifto Rizkiyonti. (Rezki

Joya/Akurasi.id)

Melihat prosedur perawatan buku di DPK Bontang. Perawatan

buku berbeda semenjak pandemi Covid-19 memasuki Kota

Bontang, perawatannya pun bertambah yakni mengisolasi

buku yang telah dipinjam oleh pemustaka.

Akurasi.id, Bontang - Demi memaksimalkan pelayanan di Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang ke masyarakat,

dan kebersihan koleksi buku menjadi prioritas

utama.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Seksi

(Kasi) Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan DPK Bontang,

Alifia Rizkiyanti menjelaskan pihaknya rutin memeriksa serta

membersihkan buku-buku di Perpustakaan Daerah. Ada

prosedur perawatan buku yang harus dilakukan.

"Jika ada buku yang tidak layak pakai akan kami ganti dengan
buku yang baru," ucap Alifia saat ditemui media ini, Jumat
(2/7/2021). Alif, apaan karibnya, juga menjelaskan pihaknya
rutin untuk mengeluarkan buku dari dalam rak, kemudian rak
yang berisi buku tersebut dibersihkan.

http6://viwv/.akurasi.id/birolcasi/prosedur{erawatan-buku/

7 n t2021
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7 ft t2021 Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

"Supaya tidak ada debu tebal yang menempel di buku yang

nantinya dapat merusak jika kelamaan dibiarkan," ucapnya. Alif
pun menjelaskan perawatan buku berbeda semenjak pandemi

Covid-19 memasuki Kota Bontang, perawatannya pun

bertambah yakni mengisolasi buku yang telah dipinjam oleh

pemustaka.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 22 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

"Untuk saat ini kami cuma melakukan pelayanan peminjaman

dan pengembalian buku saja, yakni sistem tertutup selama

pandemi Covid-19 di Bontang. Yang kemungkinan akan terus

begini hingga dinyatakan aman untuk dibuka," bebernya.

Lanjut dia, mengingat penyebaran Covid-19 bisa melalui buku,

pihaknya melakukan isolasi buku di ruangan khusus guna

sterilisasi selama 7 hari. "Buku tidak kami semprot karena

khawatir rusa(jadi cukup di angin-anginkan saja saat buku

kembali dan kami simpan dulu di ruangan khusus guna isolasi

untuk sterilisasi selama 1 minggu," jelasnya.

Baca Juga uti Sesuai

Ketentuan Pada Penoumuman

Dengan demikian dia berharap pihaknya telah melakukan
prosedur untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di
Kota Bontang. Selain tidak membuka pelayanan umum untuk
sementara waktu, tetapi perawatan buku yang maksimaljuga
selalu terjaga.

httpsr,\,/ww.akurasi.id/birolrasi/prosedur-perawatan-buku/
2t3

{
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7nDO21 Melihat Prosedur Perawalan Btdql di DFX Bontang

"Keinginan kami semoga Bontang segera aman dari Covid-19,
agar pemustaka dapat kembali menghidupkan suasana baca di
perpustakaan daerah," harapnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

iilq=.lt!3 O 08115813669 a 05414113669

Dinas Perpuslakaan dan Kearsipan Bontang Perawatan Buku Retno Febriaryanti

SArlARIIIDA

GRTAT SALE!
I
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7n t2021

Maksimalkan Literasi Hingga Pesisit Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Maksimalkan

Jumlah Buku di Pojok Baca

Pojok boco otou perpustokoon yong odo di Selongon. (Dok Akurosi.id)

Maksimalkan literasi hingga pesisir, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan perbanyakjumlah buku di Pojok Baca. Buku di

Pojok Baca hanya boleh dibaca di tempat, dan tujuan untuk
meningkatkan literasi di seluruh wilayah Bontang termasuk

daerah pesisir.

Akurasi.id, Bontang - Untuk memaksimalkan penyebaran

literasi di Kota Taman, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang memiliki beberapa pojok baca yang tersebar di setiap

kelurahan dan daerah lainnya. Salah satunya di Selangan,

Kelurahan Bontang Lestari, Bontang Selatan.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Seksi

(Kasi) Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan, Alifia Rizkiyanti

menjelaskan dengan menyebarnya pojok baca hingga

kelu rahan, diharapkan dapat menjangkau masyarakat sekitar
agar lebih dekat dengan sumber buku.

"Buku ini sumber ilmu, semakin dekat dengan masyarakat akan
semakin mudah masyarakat mengakses itu. Apalagi daerah

https J,$vw.aku.asi.idlbirokrasi/maksimalkan-{iterasi-hinggaresisir/

Dinas Pe.pustakaan dan Kearsipan Maksimdkan Litarasi Hingga Pesisir
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7n 12021 Dinas Perpudakaan dan Kearsipan Maksitftdkan Literasi Hingga Pesisir

pesisir yang akses internetnya tidak seperti daerah kota," ucap

Alifia saat ditemui, )umat (2/7 /2021).

Wanita yang akrab disapa Alif itu juga menjelaskan buku di

Pojok Baca hanya boleh dibaca di tempat. Dan tentu tujuan

lainnya untuk meningkatkan literasi di seluruh wilayah Bontang

termasuk daerah pesisir.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 22 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

O 5 days ago

Sementara untuk menambah koleksi buku di Pojok Baca,

pihaknya akan adakan kunjungan untuk membawa buku yang

nantinya akan ditukar ataupun ditambah.

"ltu tergantung dari pengurus di daerah tersebut karena lebih

mengetahui apa yang diinginkan warga di sana. Buku yang

kami bawa ke pesisir yakni buku yang sesuai dengan lokasi

Pojok Buku. Seperti Selangan yang daerah pesisir, berarti buku

tentang perawatan ikan dan lain sebagainya,"jelasnya.

Baca Juga lnput Berkas Pelamar A gar lkuti Sesuai

Ketentuan Pada Pengumuman

Selain buku dari perpustakaan daerah, pihaknyajuga
memberikan buku dari salah satu program unggulan DpK yakni
Bakul Terasi, tujuannya untuk memberikan wadah untuk
masyarakat agar bisa menyumbangkan bukunya untuk dibaca
oleh masyarakat lain.

https:/i.,/ww'akurasi.idlbirokrasi/maksimalkan{iterasi-hingga-pesisir/ 2/3
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7 n 12021 Dinas Perpuslakaan dan Koarsipan MatsirrdkaE Literasi Hingga Pesisi

"sifatnya program Bakul Terasi itu buku dari masyarakat untuk

masyarakat. Nah ini juga yang kami pakai untuk mengisi buku

di perpustakaan teman-teman kita yang ada di daerah pesisir

termasuk Selangan tersebut," ucapnya.

Dengan demikian dia berharap daerah pesisir pun memiliki

kesempatan untuk membaca sama dengan daerah kota.

Sehingga program mencerdaskan bangsa merata.

"Kami berharap agar warga pesisir pun bisa mendapatkan akses

buku yang sama," harapnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

AGr.it. O 08115813669 e 05414113669

Perpustakaan dan Kearsipan gontang Pojok Baca Retno Febriaryanti

SAT'ARIXDA

GREAT SALE!
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7n D021 Tingkatkan Pelayanan Pos Siaga HEBAT Hadir di Bontang Barat

Pos Siaga HEBAT Hadir di Bontang Barat,

Ajak Tingkatkan Pelayanan Arsip Keluarga

Woli Koto Bontong Basri Rose didompingi Kepoto DPK Bontong, Retno Febrioryonti

memberikon Toot Kit ke Worgo Gunung Telihon. (Rezki )oyo/Akurasi.id)

Pos Siaga HEBAT hadir di Bontang Barat, ajak tingkatkan
pelayanan arsip keluarga. Keluarga yang berusaha dan

mampu menyimpan dan melindungi arsip keluarga

diharapkan mampu menciptakan kesadaran berdokumentasi

dalam masyarakat.

Akurasi.id, Bontang - Pelayanan lnformasi Arsip Keluarga yang

Handal, Efektit Berkualitas, Autentik, dan Terpercaya (Pos

HEBAT) telah diluncurkan di Selangan, Bontang Selatan, Selasa

(22/6/2021), kemudian Kelurahan Gunung Elai Senin

(28/6/2021). Kini, DPK kembali menggelar kegiatan yang sama

di Kelurahan Gunung Telihan, Bontang Barat, di Balai Pertemuan

Umum (BPU) Kecamatan Bontang Barat, Selasa (29/6/2021).

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti menjelaskan, arsip

keluarga dilatarbelakangi UU 43/2009 tentang Kearsipan. yang

di dalamnya menyebutkan arsip adalah rekaman kegiatan atau
peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima
berbagai elemen masyarakat.

htFsr rM/w.akurasi.idlbirokrasi/pos-siaga+ebat-2/
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7 n 12021 finglatlan Pelayanan Pos Siaga HEBAT Hadir di Bontang Barat

"Kegiatan ini sebagai implementasi UU tersebut. Kami harus

menjalankan fungsi pembinaan kearsipan. Sesuai amanat UU,

terdapat 2 jenis pencipta arsip yaitu penciptaan arsip

kelembagaan dan perorangan," tuturnya.

ArtikelTerkait

Nursalam Minta Satgas Covid-19 Bontang Tegas,

Tertibkan Cafe yang Tak Patuh Aturan

O 3 hours ago

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 22 hours ago

Lanjutnya, arsip keluarga menjadi bukti dan penanda aktivitas

yang dilakukan seluruh anggota keluarga, dari pendidikan

dalam bentuk rapor dan ijazah. Bisnis seperti surat izin usaha.

Kemudian kesehatan ada nomor induk medikal rekor. Di mana

semua akan disimpan sebagai arsip.

"Kegiatan ini mengedukasi masyarakat, khususnya keluarga

agar mengelola arsip dalam bentuk pemberkasan, perlindungan

arsip keluarga, dan penyelamatan arsip statis. juga

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arsip keluarga,

ketersediaan arsip yang akurat terpercaya, dan dapat
digunakan," jelasnya.

Di waktu yang sama, Wali Kota Bontang Basri Rase

menyebutkan, arsip keluarga dikatakan sebagai dokumentasi
atas aktivitas yang telah atau sedang dilakukan oleh anggota
keluarga, berupa arsip tekstual maupun non tekstual.

Baca Juga A Bontan

Akses Helpdesk dan Buku Petunjuk

https:/ v\uwakuEsi.id lbn*rasiI pos-siaga.hebat_21

g Dibuka, Sediakan
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7 n 12021 T'ingkatkan Pelayanan Pos Siaga HEBAT Hadir di Bontang Barat

Worgo Gunung fe\hon hodiri Pos Siogo Hebot sekoLigus pelotihan pengeloloon Arsip

Keluorgo. (Rezki J oya/Aku rosi.id)

"Keluarga merupakan unsur utama dan paling pertama dalam

menumbuhkan berbagai nilai-nilai dan kesadaran hidup
sebelum terjun ke tengah masyarakat. Seperti juga penanaman

nilai-nilai moral maupun kebiasaan baik seperti disiplin, tekun

belajar, semangat toleransi, tertib, dan sebagainya," ucapnya.

Dia pun menjelaskan kesadaran arsip juga perlu dikembangkan
lebih dulu di lingkungan keluarga. Keluarga yang berusaha dan

mampu menyimpan dan melindungi arsip keluarga diharapkan

mampu menciptakan kesadaran berdokumentasi dalam

masyarakat.

"Jika masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pengetahuan

dasar dalam menyimpan arsip yang rapi dan tertib, maka
pengembangan kearsipan di lndonesia di tingkat pemerintahan

dapat berjalan maksimal," kata Basri.

Dia berharap, dengan kegiatan Pos Siaga HEBAT arsip keluarga
dapat memberikan kontribusi positif kepada pemerintah kota
Bontang melalui DPK Bontang, dengan meningkatnya akses
publik terhadap arsip statis keluarga sebagai memori kolektif.

Baca Juga M aksurulka n Litetasr.-Ei n g g alcs rltr, pirEt

Per akaan

Pcrjok Baca

https rfu /vMr.a ku rasi.id/bimkrasi/pos-sia ga+ebat-Z
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7 t7 t2021 Tingika*an Pelayanan Pos Siaga HEBAT Hadir di Bontang Barat

"Tentunya kegiatan ini menuntut peran serta dari pihak

kecamatan dan kelurahan serta ketua RT, untuk mewujudkan

arsip keluarga yang andal, efektil berkualitas, autentik dan

terpercaya," harapnya.

Kepala Bidang (kabid) Kearsipan DPK Bontang, Nurbaena pun

menyebutkan pemilihan Kelurahan Gunung Telihan lantaran

daerah tersebut sudah didiskusikan dengan Camat Bontang

Barat. Dan juga daerah tersebut salah satu daerah rawan banjir.

"Tidak semuanya kami pilih juga karena rawan banjir, tetapi
menyeluruh nantinya. Tetapi di tahun anggaran 2021 ini kami

hanya mampu untuk 60 keluarga, 20 di Kecamatan Bontang

Selatan, 20 di Kecamatan Bontang Selatan, dan 20 lagi di

Bontang Barat," bebernya.

Pihaknya pun berencana akan menjadikan pelayanan arsip

keluarga ini menjadi agenda rutin, dia berharap bisa meningkat

Kepala Keluarga yang bisa diberikan pelayanan di tahun 2022

yang akan datang.

Baca Juga

I

"Kami sudah memberikan pelayanan di 3 Kelurahan, berarti

masih ada 12 kelurahan lagi di Bontang. Semoga semua bisa

tercapai di tahun 2022 mendatang," pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Redaksi

umumanKetentuan Pada Pen

3AI'AN!IDA

GREAT SAIE!
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7nD021 cunung Elai Jadi Bagian dari Pos Siaga Hebal DPK Bontan

Gunung ElaiJadi Bagian dari Pos Siaga Hebat

DPK Bontang Edukasi Kesadaran Arsip

Keluarga

Wakil Wo[i Kota Eontong Nojirah didompingi Kepalo DPK Bontonq Retno Febrioryonti

menyerohkon tool kit kepoda worgo Gunung EloL (Dok DPK Bontong)

Gunung Gunung Elai Jadi Bagian dari Pos Siaga Hebat DPK

Bontang Edukasi Kesadaran Arsip Keluarga. Kesadaran

tentang pentingnya kearsipan yang baik dalam keluarga

dinilai penting, apalagi seperti Gunung Elai. merupakan

daerah rawan banjir.

Akurasi.id, Bontang - Komitmen Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan (DPK) Bontang dalam membangun budaya

dan kesadaran pentingnya tertip kearsipan patutnya diapresiasi.

Ragam cara dilakukan DPK Bontang untuk membangun

kesadaran di masyarakat Bontang.

Sebelumnya, DPK Bontang meluncurkan Pelayanan lnformasi

Arsip Keluarga yang Handal, Efektif, Berkualitas, Autentik, dan

Terpercaya (Pos Siaga Hebat) di Selangan, Bontang Lestari.

Terbaru, DPK menjamahkan layanan serupa di Kelurahan
Gunung Elai, Bontang Utara.

https:/ 
^,/ww.akurasi.idlbimkrasi/pos-siaga+ebatipt/
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Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti menjelaskan, arsip

keluarga dilatarbelakangi UU 4312009 tentang Kearsipan. Di situ

disebutkan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam

berbagai bentuk dan media sesuai dengan teknologi informasi

dan komunikasi yang dibuat dan di terima berbagai elemen

masyarakat.

"Kegiatan ini sebagai implementasi UU tersebut. Kami harus

menjalankan fungsi pembinaan kearsipan. Sesuai amanat UU,

terdapat 2 jenis pencipta arsip yaitu penciptaan arsip

kelem bagaa n dan perora nga n," tutu rnya, Senin (28 / 6/ 2021).

ArtikelTerkait

lnovatifl DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 22 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

httpsr rww.a kuras!.idltirokasi/pos-sia ga+ebatJpu 2t4

I

rffi
Arsip keluarga menjadi bukti dan penanda aktivitas yang

dilakukan seluruh anggota keluarga, dari pendidikan dalam

bentuk rapor dan ijazah. Bisnis seperti surat izin usaha.

Kemudian kesehatan ada nomer induk medikal rekor. Di mana

semua akan disimpan sebagai arsip.

"Kegiatan ini mengedukasi masyarakat, khususnya keluarga

agar mengelola arsip dalam bentuk pemberkasan, pedindungan
arsip keluarga, dan penyelamatan arsip statis. Juga

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arsip keluarga,
ketersediaan arsip yang akurat, terpercaya, dan dapat
digunakan," jelasnya.
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Baca Juga

Perp-uslakaao-den-lKearc! an Maksimalkan Jumlah Buku di

Pojok Baca

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Bontang Najirah

menyampaikan, keluarga yang berusaha menyimpan dan

melindungi arsip keluarga, mampu menciptakan kesadaran

berdokumentasi dalam masyarakat. Jika masyarakat sudah

memiliki kesadaran menyimpan arsip yang rapi dan tertib, maka

pengembangan kearsipan di lndonesia dapat berjalan

maksimal.

"Kerancuan dalam pendataan dan karsipan, dapat diminimalisir
ke depan. Penataan fisik arsipnya sesuai dengan standar dan
prosedur yang telah ditetapkan," ucapnya.

Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan DPK Bontang, Nurbaena
menambahkan, pihaknya memilih Jalan Tomat menjadi daerah
pembinaan karena menjadi salah satu titik banjir. "Dari program
ini, kami mengedukasi masyarakat pentingnya penyelamatan
arsip keluarga," katanya. (*)

https Jy'$/ww.aku rasi.id/bi rokrasi/pos-sia gaiebat{ptd
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Penulis: Rezki Jaya

Editor: Dirhanuddin

{tc.i.rtJ. O 08115813669 I 05414113669

o' Arsip Keluarga DPK Bontang Najirah Pos Siaga Hebat Retno Febriaryanti

Wakil Wali Kota Bontang

SAtlAPII'DA

OREAT SALE!
I
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DPK Bontang Gelar Diklat Peningkatan

Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan

Pustakawan

DPK Bontong menggelor Diklot peningkoton kopositos tenogo perpustokoon don

pustokowon di Pendopo Rujob WoLi Koto Bontong. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

DPK Bontang gelar Diklat Peningkatan Kapasitas Tenaga

Perpustakaan dan Pustakawan. Peningkatan kualitas sumber

daya manusia merupakan dasar dalam usaha mewujudkan

salah satu misi pemerintah Kota Bontang yaitu kota yang

berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan kualitas

5DM.

Akurasi.id. Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang menggelar Diklat Kapasitas Tenaga

Perpustakaan dan Pustakawan Kota Bontang, di Pendopo

Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang yang bertajuk
"Peningkatan Budaya Literasi dalam Upaya

Menumbuhkembangkan 5DM yang Hebat dan Beradab".

Kegiatan ini digelar selama 2 hari yakni Rabu hingga Kamis (23-

24/6/2021).

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui PLT Sekretaris

DPK Bontang Usman menfelaskan, perpustakaan memiliki peran
yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber

httpsJ rww.akurasi.idlbirokrasi/peningkatan*apasitas-t€naga-perpustakaan/
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7 n t2021 DPK Bor{ang Gela. Diklat Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpuslakaan

daya manusia. dan juga diharapkan dapat memfasilitasi

pemenuhan sumber daya dan informasi dalam meningkatkan

kualitas sumber daya manusia.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan dasar

dalam usaha mewujudkan salah satu misi pemerintah Kota

Bontang yaitu kota yang berdaya saing dan sejahtera melalui

peningkatan kualitas 5DM," kata Usman saat memberikan

sambutan. Rabu (23 / 6/2021).

Dia juga menjelaskan, kegiatan ini mengacu pada Undang-

Undang Rl Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

perpustakaan, Peratura n Daerah Provinsi Kal imantan Timu r

Nomor 07 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perpustakaan,

serta DPA DPK Bontang Tahun 2021.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

O 22 hours ago

Verifrkasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days aqo

"Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk
peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan

tahun 2021 untuk memperoleh pemahaman dan solusi dalam
mengoptimalkan peran perpustakaan dalam kerangka

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju
kota Bontang yang beradab," ucapnya.

Di waktu yang sama, Wakil Wali Kota Bontang, Najirah
menietaskan, selaras dengan Visi Kota Bontang yaitu
terwujudnya kota yang lebih hebat a.n U"r.a]U, peningkatan

httss:/e !,/w.akuEsi.idlbirokrasTpeningkaian
.kapasitas-tenaga_peeustaka
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7 n DO21 DPK Bdtang Gelar Diklat Peningkatan Kapasitas Tenaga Perp$takaan

kualitas SDM menjadi faktor utama. Salah satu hal yang sangat

penting dalam upaya ini adalah peningkatan budaya literasi di

masyarakat.

Terlilit Utang,
Seorang lbu Rumah
Tangga di Sangatta
Nekat Curi Harta...

Raih Prestasi,
Perpustakaan
Mercusuar Loktuan
dan Pustakawan...

Kronologis Mantar
Gawabup Kutim
Lulu Kinsu
Ditangkap Polda...

Bagai Cerita
Sinetron,
'Tetanggaku
Selingkuhanku',...

Viral!! Gagal
Menikah Karena
Uang Jujuran, Pria
Sebar Video...

Menyibak Aroma
Busuk Korupsi di
Balik Frasa Defisit
dalam OTT Bupati,

Baca Juga rnaS

Perp-ustakaan-dan-Kearslpan Ma ksima! ka n J umlah Bu ku d i

Pojok Baca

"Terdapat berbagai cara dalam memperkenalkan literasi dan

budaya baca bagi anak-anak. salah satunya adalah dengan

bertutur atau bercerita. Dengan mengajari anak-anak kita

dengan bertutur kegiatan membaca akan lebih menarik

sehingga anak-anak senang untuk membaca buku," ucapnya.

Dia juga menjelaskan, sumber daya manusia yang ada harus

memiliki kemampuan yang memadai sehingga proses

meningkatkan literasi kepada anak melalui bertutur dapat
berjalan secara maksimal.

"Saya berharap DPK Bontangdapat terus berinovasi atau
melakukan kegiatan sejenis di waktu yang akan datang. selain

https:/A,vww.akurasi.idlbirokrasi/peningkatanJ<apasitas-tenaga-perpustakaan/
3t,



7n t202't DPK Bontang G6lar Dikbt Peningkatan lGpasitas Tenaga PerEustakaan

itu, saya juga berharap agar pelatihan bercerita ini dapat

bermanfaat untuk para peserta sekalian. dan dapat diterapkan

dalam mendidik atau mendampingi anak tercinta dalam

belajar," harapnya.

Kegiatan ini dihadiriWakilWali Kota Bontang, Anggota Komisi I

DPRD sekaligus ketua GPMB Bontang, Abdul Haris, Ketua

6PMB Provinsi Kaltim sekaligus narasumber, Syafruddin

Pernyata. dan Fitri Susilowati dari Kampung Dongeng Etam

5amarinda sekaligus narasumber. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

ciq-re5 O 08115813669 3 05414113669

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan gontang Najirah Retno Febriaryanti

WakilWali Kota Bontang

SAT'ARIi'DA

GREAT SALE!
I

https:riur/qakurasi.id/birokrasi/peningkatan{€pasiias_tenaga-perDUstakaan/
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Petp.rslakaan Merqrsuar Loktuen dan DpK gd|tang Raih prestasi

Raih Prestasi, perpustakaan Mercusuar
Lohuan dan pustakawan DpK Bontang
Terbaik di Kaltim

Pustokowon DPK Eontong, Pesmo Aprihondono menertmo penghorgoon dori Gubernur

Koltim, lsron Noor. (lstimewo)

Perpustakaan Mercusuar Loktuan dan Pustakawan DPK
Bontang terbaik di Kaltim. Literasi dan pustakawan penting
untuk memberikan dukungan atas indikator pembangunan

Sumber Daya Manusia (SDM).

Akurasi.id. Bontang - Literasi tidak bisa dilepaskan dari

kemampuan berbahasa seseoranS dan diperlukan dalam

kehidupan sehari-hari. Literasi atau kemampuan dan

keterampilan individu membaca, menulis, berbicara, termasuk

menghitung, dan memecahkan harus dimiliki.

Pada acara Penganugerahan Penghargaan Lomba Peningkatan

Literasi Masyarakat dan Kepustakawanan Tingkat Provinsi Kaltim

Tahun 2021 di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor 6ubernur

Kaltim, lsran Noor menyebutkan literasi dan pustakawan

penting untuk memberikan dukungan atas indikator

pembangunan Sumber Day a Manusia (SDM)'

.idlbrrokrasi
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7n t2021 perBJstakaan MeroJsuar Lotituan dan DpX Bontang Raih pr€stasi

"Literasi dan kepustakawanan, sangat penting dan memberikan
dukungan atas indikator pembangunan SDM.- kata Isran Noor.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 20 hours ago

Kala Kewenangan Tambang Dipretelin pusa!
lllegal Mining Kian Jadidi Kahim, Samarinda-
Kukar Sarangnya

O 2 days ago

Tak ketinggalan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang Retno Febriaryanti pun juga menghadiri acara

penganugerahan Lomba Peningkatan Literasi Masyarakat dan

Pustakawan tingkat Provinsi Kaltim, Rabu (23/6/2021).

Dalam penganugerahan tersebut, Perpustakaan Mercusuar

Kelurahan Loktuan keluar sebagai juara 1 di Provinsi Kaltim dan

Pustakawan DPK Bontang, Pesmo Aprihandono juara I sebagai

Pustakawan Teladan tingkat Provinsi Kaltim.

'Alhamdulillah berkat bimbingan dan support serta kerja sama

semua pihak, terkhusus Kecamatan Bontang Utara dan

Kelurahan Loktuan, kami bisa mendapatkan predikat

perpustakaan terbaik di Kaltim," ucap Retno saat dihubungi

media ini.

Baca Juga Pendaftaran CPNS PPPK Guru di Bontang, Berikut

Formasi dan Sya-ralnya

httpsrrtMw.aku rag.idrbirolaasi/porpustakaan-m€.slsrrar'loliuanl
213

r.
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Luroh Loktuon Muhommod Toqwin menerimo penghargoon dort Gubernur Koltim, lsron

Noor. (lstimewo)

Perrrr€tal6an Mo.cusuar Loktuan da,l DFf( Bofifang Ftaih prestasi

Dia pun berharap semoga perpustakaan Loktuan semakin

meningkatkan pelayanan di masyarakat luas, dan juga menjadi

penyemanSat untuk perpustakaan kelurahan lainnya.

"Semoga perpustakaan Loktuan semakin meningkatkan

pelayanan untuk masyarakat sekitar dan menjadi penyemangat

bagi perpustakaan kelurahan lainnya di Kota Bontang untuk

meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan kelurahan

masing-masing. Dan selamat juga untuk Pesmo sebagai juara I

Pustakawan Teladan tingkat provinsi," ucap Retno. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

*i659,00{
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Dinas Perpustakaan dan Kea6ipan Bontang

Retno Febriaryanti

ET

https:/A^,^r .akurasi.id/birokrasi/perpustakaanfi ercusuar{oKuan/

Gubernur Kahim lsran Noor
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7nDO21 DPK Penuhi Undangan Bica.akah Rap€.da pengeblaan Kearsipan

Bicarakan Raperda pengelolaan Kearsipan,
DPK Penuhi Undangan Komisi I DPRD

Bontang

(Dorl konan) Kepolo DPK Eontong, Retno Febriaryonti bersamo Kobid Keorsipan DPK

Bontong, Nurboeno- (Rezki loyo/Akurosi.id)

Bicarakan Raperda Pengelolaan Kearsipan, DPK Penuhi

Undangan Komisi I DPRD Bontang. Dengan hadirnya produk
hukum tersebut, diharapkan akan semakin memudahkan

proses pengelolaan kearsipan. terutama di lingkungan Pemkot

Bontang.

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DRPD

Bontang pada Senin (14/6/2021). Kahadiran DPK Bontang

dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah

(Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti menjelaskan,

ini merupakan inisiatif pemerintah melalui DPK. Kehadiran

raperda ini bertujuan meningkatkan pengelolaan arsip di Kota

Taman. sebutan Bontang. Mulai dari Organisasi Peragkat Daerah

https:ih^i^r\^/.akurasi.id/birokrasi/rap€rda-pengelolaan-kearsipan/
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(oPD). r"0". u,J";;;ffi:ffi [ffi ,"]ffi;m,,.,."
hingga di masyarakat.

"Harapannya, dengan adanya raperda ini, Bidang Kearsipan
DPK Bontang mendapatkan dukungan dari legislatif
kedepannya. Baik darisi .

su mber daya manusia dff:T:I J lff;:**n 
peninskatan

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 22 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KpU Bontang
@ 5 days ago

Menyambung itu, Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan DpK
Bontang, Nurbaena menyampaikan, digodoknya Raperda
Pengelolaan Kearsipan dapat mengikat seluruh OpD. BUMD,
dan perusahaan swasta yant mempunyai kewajiban selaku
pencipta arsip untuk mengelola arsip secara baik dan benar.

"Ketika raperda ini telah disahkan menjadi perda, maka kami

dari Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dapat bekerja maksimal

lagi. Termasuk memberikan sanksi administrasi bagi yang tidak
patuh. Kami juga bertugas memberikan pembinaan," katanya.

Di sisi lain. anSgota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris

menyebutkan. Raperda Kearsipan dibuat dalam rangka

menciptakan sistem kearsipan yang efektif dan efisien. Selain itu

mempermudah waktu dalam mengakses arsip yang diingikan.

Baca Juga PerdallararlAlN-Eolrter:s Di bul<a, Sediakarr

Akses Hel desk dan Buku Petun

rsJtwvrw.akurdd id/birokrasi'raperda-pengelolaan'kearsipan/
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7n 12021

Abdul Haris

Komisi DPRD Bontang

DpK p6.ruhi Undangan Bicarakan Rap€.da peogeblaan Kearsipan

"Kalau dulu kita mencari data atau berkas, bisa berhari-hari baru
ketemu. Dengan adanya sistem yang dikembangkan DpK, maka
data atau berkas bisa didapatkan dalam 3 atau 5 menit. Semua

OPD. BUMD, maupun perusahaan swasta bisa melaksanakan

sistem kearsipan dengan baik." tutupnya. (n)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Dirhanuddin

r,q+.e/- O 08115813669 I 05414113669

dinas perpustakaan DPK Bontang Kearsipan Bontang

Retno Feb.iaryanti

osJl$rwv{.akurasi idibirolaasilraeerda+engetolaan-keaFipan/

SAllARI}IDA

GREAT SALE!
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ItlafEl Jenis Layanan dan Tata Torft pebyaEll K€a.sipar

Melihat Jenis Layanan dan Tata Tertib
Pelayanan Kearsipan DpK Bontang

KepoLo DPK Bontong, Retno FebrioryontL (Rezki loyo/Akurosi.id)

Melihat jenis layanan serta tata tertib pelayanan kearsipan

DPK Bontang. Arsip merupakan aset negara sehingga wajib
dikawal dengan tata tertib yang ketat

Akurasi.id, Bontang - Untuk mengakses arsip, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang khususnya pada

Bidang Kearsipan memiliki jenis layanan dan khusus.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti menjelaskan, terdapat

berbagai macam pelayanan arsip. yakni konsultasi sumber arsip,

pelayanan peminjaman arsip, pelayanan jasa penelusuran dan

penelitian bahan kearsipan serta pelayanan penggandaan atau

reproduksi arsip.

Kemudian lanjut Retno, untuk tata tertib pelayanan arsip sendiri

meliputi ruang baca khusus untuk membaca arsip. Kemudian

pengguna dilarang membawa arsip atau referensi lainnya keluar

dari ruang baca.

"Pengguna arsip wajib memperlakukan arsip dengan hati-hati

untuk menjaga kelestarian arsip' dan PenSSuna bertanggung

https:/h/ww.akurasi.idi bj rokrasi^ata-tertibf elayanan-kea6iparV
114
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7nPO21
Mdrlut Jenis Layanan dan Tata T!,1i p#lanan Koarsipan

jawab sepenuhnya atas bahan arsip yang sedang dipergunakan,.,
ucap perempuan yang juga sebagai Kepala Lembaga Kearsipan
Daerah (LKD) Bontang, Jumat (|/6/2021).

Artikel Terkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 22 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

Lanjut Retno, pengguna dilarang melakukan hal-hal yang dapat

mengakibatkan kerusakan arsip atau referensi secara fisik

maupun informasinya, seperti memberi catatan, tanda atau

coretan dengan cara apa pun pada lembar arsip, kemudian

mengubah susunan atau penataan sesuai aturan aslinya, lalu

menggunakan arsip sebaSai alas atau landasan untuk menulis.

"Untuk bahan referensi yang terdapat di ruang baca dapat

dipergunakan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada

petugas layanan. Kemudian pengguna hanya diperkenankan

membawa alat tulis di ruang baca, barang-barang milik

pengguna seperti tas. map , jaket dan lain sebagainya harus

disimpan pada tempat yang ditentukan," beber Retno.

lpsjlwt,/t\,'.akurasi.id/birokasi
Itata-tertib+alayanan-kearsipan/
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7nDO21 Mdillat Jenis Layanan dan Tah Tertib pebyanan Koarsipan

Baca Juga Pendaftaran CPNS PPPK Gqru di Bontang, Bs':r}_ul

Formasi dan Sy{a1,nya

Lanjutnya, pengSuna juga tidak diperkenankan makan, minum,

dan merokok di ruang baca, serta tidak diperkenankan

melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketenanSan di ruanS

baca, seperti membuat gaduh. berisik, membawa anak kecil di

bawah usia 12 tahun.

Sementara lanjur Retno. pengguna dapat menaati waktu

pelayanan, yaitu pada jam kerja, Senin hingga Kamis tepatnya

pada dari pukul 08.00 hingga 16.30 Wita, sementara untuk

Jumat dari pukul 08.O0 hingga 11.00 Wita.

'Arsip ini merupakan aset negara jadi harus dikawal dengan tata

tertib yang ketat untuk mereka yang ingin menggunakan"'

pungkas Retno. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman

https Jhrwua kurasi,id/bi rokrasi^ata-tertib{ehyanan-keafsipan/
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang ajak sukseskan

Cerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Sebagai upaya

peningkatan kesadaran lembaga netara dalam wujudkan
tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Akurasi.id, Bontang - Dinas dan Kearsipan (DPK)

Bontang pada Bidang Kearsipan berupaya menyukseskan

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (CNSTA). 6erakan ini

merupakan upaya untuk peningkatan kesadaran lembaga negara

dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan

tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti menyebutkan, dalam

mewujudkan 6NSTA melalui berbagai macam aspek antara lain

tertib kebijakan kearsipan yang meliputi kewajiban penetapan

kebijakan pengelolaan arsip dinamis oleh lembaga negara dan

penyelenggara pemerintahan daerah.

"Yakni meliputi Tata Naskah Dinas [tND). klasifikasi arsip'

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (SKKAAD). dan

httpsJ,!ww.akurasi.idibirokasi/dinas{erpustakaan-dan-kearsipan/

t inas Perpjstakaan dan Kearsipan SriG€s*aal G€aakan Nasio.ral

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang
Ajak Sukseskan Gerakan Nasional Sadar
Tertib Arsip

+

>a

Kepolo DPK Bontong, Retno Febrioryonti. (Rezki .loya/Akurosi.ia

l
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Clinas Perpustakaan dan Kearsipan Sul(so6l(ar Gerakan Nasional

Jadwal Retensi Arsip (JRA),,' sebut Retno saat ditemui media ini.
Jumat, (11/6/2021).

Perempuan yang juga sebagai Kepala Lembaga Kearsipan Daerah
(LKD) Bontang itu melanjutkan aspek lain yakni Tertib Organisasi
Kearsipan yang meliputi ketersediaan unit kearsipan dan sentral
arsip aktif (central file) pada lembaga negara dan penyelenggara
pemerintahan daerah.

Artikel Terkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

O 22 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

O 5 days ago

Kemudian Tertib Sumber Daya Manusia Kearsipan Meliputi

ketersediaan arsiparis setiap eselon ll paling sedikit satu orang

pada tiap lembaga negara atau Organisasi Perangkat Daerah

(oPD).

Kemudian ada aspek Tertib Prasarana dan Sarana yang meliputi

penyediaan ruanSan, peralatan dan gedung. Penyediaan

prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip aktif terdiri dari

ruangan sentral file, filing cabinet, folder, quide. map gantunS,

out indicator, buku peminjaman arsip, komputer dan aplikasi

pengelolaan arsip aktif.

https:ifulwrv,akuraEi jd/birokasi/dinas{€Ipustakaan'dan-k€arsipan/ 214

t



7 n t2021 tlinas PerBJstakaan dan Kearsipan Sd(s6l(an cerakan Nasionat

Baca Juga

Aplkasi lnlis lite

"Penyediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip in

aktif terdiri dari penyediaan gedung pusat arsip in aktif atau

record center, rak arsip, kotak arsip, folder, out indicator, buku

peminjaman arsip. komputer dan aplikasi pengelolaan arsip

arsipinaktif." bebernya.

Selanjutnya masuk pada aspek Tertib Pengelolaan Arsip yang

meliputi pembuatan daftar arsip dinamis, pelaporan dan

penyerahan salinan autentik arsip terjaga, pelaksanaan

penyusutan arsip sesuai prosedur, dan menjadi simpul jaringan

informasi kearsipan nasional.

Kemudian yang terakhir aspek Pendanaan Kearsipan yang

meliputi program pengalokasian anggaran dalam menunjang

perwujudan tertib kebijakan kearsipan.

'Tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia

kearsipan. tertib prasarana dan sarana kearsipan. dan tertib

httpsr/V/ww.akurasi jd/bimkrasi/dinas+erpustakaan-dan-kea.sipan/ 314



7 n P021 Dinas porprrstakaah dan Koarsipan Sutsod€n Gelakah Nasional

pengolahan arsip berdasarkan prioritas tahunan pada lembaga
negara dan pemerintahan daerah," pungkas Retno. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

{i,c.|*ltr. O 0S115813569 ? 0547 4773669

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bontang

Lembaga Kearsipan Daerah Bontang Retno Febriaryanti

SAllARIXDA

GREAT SALE!

https: i llrww.aku rasi.id,/birokrasi/dinas?erpustakaan{an-kearsipan/
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7nDO21 Menge.ld Podorhan P€layanan Arsip di Biiang K@rsipan DpK Bontang

Mengenal Pedoman Pelayanan Arsip di
Bidang Kearsipan DPK Bontang

Kepoto DPK Bontong, Retno Febrioryonti. (Rezki loyo/Akurosi.id)

Mengenal pedoman pelayanan arsip di Bidang Kearsipan DPK

Bontang. Bahan pelayanan maupun khazanah arsip di DPK

dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Kota

(Pemkot) Bontang.

Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti menjelaskan terdapat

dua asas pelayanan arsip yakni satu pintu dan optimalisasi.

Untuk asas satu pintu lanjut Retno, semua permintaan layanan

peminjaman arsip dan layanan jasa kearsipan dilaksanakan oleh

Bidang Kearsipan, khususnya seksi pengolahan dan pelayanan

arsip.

'Asas satu pintu dimaksudkan agar memberikan kemudahan bagi

pengguna arsip untuk mencari informasi, hilangnya arsip akan

httpsj/wwuakurasi.id/bj rokasi/pedoman+elayanan-arsip/

It\T
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akurasi, id

-

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang memiliki pedoman dalam pelayanan arsip yang

merupakan kegiatan memberikan tentanS khasanah

dan isi dari arsip yang dimiliki DPK Bontang. serta menyajikan

fisik arsip kepada pengguna.



7nn02.l Meigerd podornan pelayanan Arsip di BidarE Kearsipan DpX Bontang

dapat dihindarkan, pengguna arsip di ruang baca dapat dipantau
dengan mudah, dan mengetahui jumlah arsip yang dipinjam dan
pengembaliannya," jelas Retno saat ditemui Akurasi.id, Jumat
(11/6/2021).

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 21 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

Sementara untuk asas optimalisasi yaitu pelaksanaan pelayanan

harus dapat mengoptimalkan fungsi seksi dalam memberikan

tugas pelayanan dan bidang yang mendukung pemberian

pelayanan arsip.

Kemudian, Retno juga menjelaskan, DPK mempunyai ketentuan

dalam penggunaan arsip. Sebelum itu, bahan pelayanan adalah

arsip serta segala referensi yang tersimpan dan berada dalam

tanSgunS jawab DPK Bontang.

httpsj aww.a kurasi jd/birokrasi/pedomaniolayanan-arsip/ 214
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7t712021 Menge.d Pedornan p6layanan AEip di Btoiallg Kearsipan DpK Bontang

Baca Juga Verifikas_i_Arsip,_8i!_alPerpurlakaar d4n_(esrsjp! n
Sambangi KPU Bontang

Lanjutnya, bahan pelayanan maupun khazanah arsip di DPK

dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Kota

(Pemkot) BontanS, lembaga pencipta arsip, penelitian maupun

masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kemudian, Arsip yang tersimpan menjadi tan88un8 jawab DPK

Bontang yakni Arsip lnaktif retensinya lebih dari l0 tahun yang

berasal dari lembaga dinas. badan serta bagian Pemkot Bontang.

Sementara untuk Arsip Statis yang berasal dari lembaga dinas,

badan, organisasi swasta maupun perorangan wilayah di Pemkot

yang telah diserahkan ke DPK Bontang.

"Layanan Arsip Dinamis lnaktif di DPK mengacu pada Peraturan

Wali Kota (Perwali) Bontang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis,"

ungkapnya.

https J/www.akur8si.id/birokrasi/pedomanrelayanan-arsip/ 314
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Lanjut Retno, untuk Arsip Statis di DpK Bontang bersifat terbuka
untuk umum. kecuali untuk arsip-arsip yang dinyatakan tertutup
dan karena pertimbangan khusus penggunaannya perlu izin dari
Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Baca Juga Pendaftaran CPNS PPPK Guru di Bontanq,

Formasi dan Sya_ralnya

Berikut

"Seperti informasi yang menyangkut masalah pertanahan, SARA.

perorangan, wilayah perbatasan, pertahanan dan keamanan,

serta bahan pembuktian dalam proses hukum," bebernya.

Dan untuk arsip yang kondisinya rusak atau rapuh tidak dapat

dipinjamkan kecuali yang telah dialihmediakan.

Untuk arsip statis tidak dapat diakses apabila atas permintaan

penyerah arsip, bahwa dalam waktu tertentu arsip baru dapat

dibuka oleh umum. Koleksi arsip belum ada alat bantu temu

balik arsip. Dan alat bantu temu balik arsip masih dalam tahap

revisi.

"ltulah ketentuan dalam penggunaan arsip yang berlaku di

Bidang Kearsipan DPK Bontang," tutupnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman

!'C|ian,r. O 08115813669 e 05414113669

Dinas Perpustakaan dan Kea6ipan Bontang Retno Febriaryanti

3AI'ANIXDA

OREAT SALE!

https Jfu /wuakur&si jd^irdcasi/padoman+6layanan-arsip/ 414

I



7t7 t2021 Mongonal Macam Layanan di perpustar€an Dp( Bontang

Mengenal Macam Layanan di perpustakaan

DPK Bontang

Kepolo DPK Bontong, Retno Febrioryonti. (Rezki )oyo/Akurosi.id)

Mengenal macam layanan di Perpustakaan DPK Bontang.

Berbagai layanan ini tak lain untuk memfasilitasi para

pemustaka.

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang berupaya meningkatkan layanan, agar dapat dinikmati

oleh semua kalangan di masyarakat Bontang.

Untuk itu. DPK Bontang memiliki berbagai layanan yang

bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai gudang buku

untuk sumber ilmu. Agar masyarakat Bontang cinta akan

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti men,ielaskan. terdapat

24 layanan yang ada di DPK Bontang. mulai dari layanan

Sirkulasi yang merupakan layanan peminjaman dan

pengembalian buku dengan syarat telah menjadi anggota

Perpustakaan.

"Terdapat lebih dari 3O.O00 judul dan l0O.OOO eksemplar buku

yang dapat dipinjam oleh pemustaka Bontang," ucap Retno saat

ditemui, )umar (11 / 6/2021).

https Jfurww.aku rasi,id/birokrasi/perpustakaandpkSonlang/ 1/6



7n D021 Mengenal Macam Layanan di perpustaLkaar DpK Bor{ang

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 22 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

@ 5 days ago

Lalu terdapat layanan Ruang Baca Umum yang menyediakan

area baca yang cukup luas dan nyaman yang dilengkapi dengan

pendingin ruangan. Area ini sangat sesuai bagi pengunjung yang

ingin belajar di perpustakaan ataupun melakukan diskusi

kelompok.

Kemudian layanan Kartu Anggota yans terdiri dari pembuatan

kartu anggota diberikan kepada masyarakat yang berdomisili di

Kota Bontang ataupun yang sedang menempuh kuliah di

perguruan tinggi di Kota Bontang. Dan untuk Heregistrasi

digunakan bagi kartu anSgota yang habis masa berlakunya.

httss: i i^,ww.aku rasi.id/birokrasi/peryustakaanipk-iconlran g/ 2/6
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Baca Juga lnpul_Eerkas pelamer45N ASar ltulrfcrlrar
Ketentuan Pada Pengumuman

"Tak lupa ada layanan internet untuk pengunjung. Selain itu

menyediakan sarana komputer untuk dapat digunakan secara

8ratis," jelasnya.

Lanjutnya, layanan Playground Perpustakaan yang dapat

dimanfaatkan pengunjung PAUD atau TK. Layanan ini dapat

dimanfaatkan secara gratis pada hari Sabtu dan Minggu dengan

syarat telah menjadi anggota perpustakaan.

"Ruang baca PAUD atau TK ini berupa area layak anak yanS

difasilitasi dengan buku-buku koleksi khusus anak. Serta terdapat

ruang anak berkebutuhan khusus yang menyediakan bahan

pustaka dan sarana yang kondusif bagi anak berkebutuhan

khusus agar memperoleh kesamaan akses dan komunikasi,"

bebernya.

Selain untuk PAUD atau TK, tak ketinggalan terdapat ruang

koleksi untuk anak 5D atau Ml berupa area layak anak yang

difasilitasi dengan koleksi untuk pelajar SD/MI.

Baca Juga

picsk-dan-Eukulelurj u k

Kemudian layanan Ruang Multimedia diperuntukkan kepada

pemustaka yang ingin menggunakan layanan berupa bunyi,

gambar, musik, animasi, dan video, sehingga dapat memberikan

layanan yang lebih variatif kepada pemakai perpustakaan.

'Ada juga layanan koleksi audio visual merupakan layanan

peminjaman atau pemutaran koleki audio visual kepada

pemustaka. Koleksi Perpustakaan yang termasuk dalam koleksi

audio visual ini adalah kaset. film, video cd, dvd dan lain-lain,"

sebut Retno

Akses Hel

https J,vww-akurasi.id/ti rokrasilpoDUstakaanJpk+onlang/ 3/6
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Lalu ada Ruang Aula DPK yang cukup luas yang dapat
dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan dengan bekerja
sama dengan perpustakaan ataupun kegiatan literasi lainnya.

Layanan Terbitan Berkala Sebagai sarana sumber informasi,

menyediakan bahan terbitan berkala berupa koran dan majalah

agar dapat terus menyediakan informasi yang terkini kepada

masyarakat.

Baca Juga Maksimalkan Literasi Hingga Pesisir, Dinas

Pe rp_usla kaao dan-Kcar:ipan Maksimalkan Jum

Perjok Baca

Terdapat juga layanan OPAC Dalam meningkatkan kualitas

layanan, dengan menerapkan teknologi informasi yang terkini.

Dengan katalog online akan memudahkan dalam mencari

koleksi buku yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan akurat.

Layanan English Corner menyediakan literatur berbahasa lnggris.

Yang menyediakan berbagai macam buku dalam bahasa inggris

yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung perpustakaan.

Selanjutnya layanan iBontang yang mengikuti perkembangan Tl

yang menyediakan bahan bacaan digital berupa e-book yang

dapat dibaca secara gratis dengan mengunduh di play store.

Layanan Perpustakaan Laut berupa kegiatan pengenalan dan

pengembangan minat baca bagi masyarakat yang tinggal di

pulau-pulau. Pada kegiatan ini Perpustakaan akan membawa

bahan bacaan dan melakukan pengenalan literasi layaknya

Perpustakaan keliling

Baca Juga

"Layanan Perpustakaan Keliling sendiri menggunakan mobil di

dalam kota untuk menjangkau sekolah yang berada di wilayah

htFsiitu ww.akurasi.id/birokrasi/p€rpustakaan-dpk-bontang/
4t6
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I
https Jrl,vww.akurasi,idltirok,asi/peDustakaanipkSontang/

Mong€nal Macam Layanan di pe.pusfd€an DpK Bontahg

Kota Bontang," ungkap Retno.

Lanjut Retno, terdapatjuga layanan Bl Corner. Pada pojok Bl ini
dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan koleksi buku yang

terkait dengan keuangan dan dunia perbankan.

Ada juga Pojok BUMN Untuk menyediakan dan melestarikan

koleksi bacaan lokal yang berisi bahan bacaan terbitan dari

beberapa perusahaan dan instansi di Kota Bontang antara lain

PKT, Badak LNG, TNK, dan lain sebagainya.

Lanjut Taman Ekspresi. layanan ini ditujukan kepada pemustaka

yang menginginkan suasana ruang terbuka hijau untuk aktivitas

membaca dan menikmati layanan hotspot.

Baca Juga lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar

AplikasildiElirc

Di DPK Bontang juga terdapat loker untuk meningkatkan

keamanan dan kenyamanan bersama untuk menyimpan tas

pengunjung perpustakaan.

Selanjutnya layanan Pendampingan Perpustakaan diberikan

kepada instansi pemohon dengan mengajukan surat

pendampingan perpustakaan dalam rangka meningkatkan tugas

dan fungsi perpustakaan di wilayah Kota Bontang.

Lalu layanan Magang Perpustakaan yang menerima para

pengelola perpustakaan untuk melakukan magang dan siswa PKL

guna memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam terkait

Perpustakaan. Untuk menggunakan layanan ini cukup dengan

bersurat ke DPK Kota Bontang.

Dan yang terakhir tentu lahan parkir memadai yang cukup luas

baik bagi roda 2 maupun roda 4, selain itu,iuga tersedia parkir

khusus untuk sepeda. Di area parkir juga dilengkapi CCTV untuk

menambah kenyamanan dan keamanan area parkir.

5/6



7 fi t2021 MengenalMacem Layanan di perpustakaan DpK Bontang

Baca Juga

oi KPU Bontano

"Layanan-layanan tersebut tentu untuk memberikan

kenyamanan untuk pemuJtaka. Agar masyarakat nyaman jika

berkunjung di perpustakaan." pungkas Retno. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

t'c;l{r- o 08115813669 3 05414113669

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang Layanan Perpustakaan Bontang

Samban

SAUANIXDA

OREAT SALE!

{0650{0e.ffill:

https Jtulww.akurasi.id/b.okasi/perpustakaan{pk+ontang/ 6/6
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It.idihat Teknik Fumigdsi yang Dite.apkan DpK Bonrang

Melihat Teknik Fumigasi yang Diterapkan
DPK Bontang

Gedung DPK Bontong tutup sementoru untuk disterilkon koreno fumigosL (Rezki

loyo/Akurosi.id)

Melihat teknik fumigasi yang diterapkan DPK Bontang.
Dilakukan oleh orang yang berkompeten, untuk menjaga
kualitas arsip.

Akurasi.id, Bontang - Dinas dan Kearsipan (DPK)

Bontang melakukan fumigasi pada Kamis (10/6/2021) kemarin,

yang bertujuan untuk menyelamatkan arsip yang ada di Bidang

Kearsipan.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti menjelaskan, program

fumigasi ini rutin dilakukan setiap tahunnya agar arsip selalu

terjaga kualitasnya. Karena menurut dia, arsip merupakan suatu

dokumen dan aset negara yang sangat penting yang harus

dirawat dengan baik.

"Salah satu perawatannya yakni disemprot disinfektan yang

dinamakan fumigasi. Fungsinya agar tidak menimbulkan bakteri

atau jamur yang akan merusak arsip," ucap Retno yang juga

merupakan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Bontang,

Jumat (11/6/2021).

https Jl$/ww.akurasi.id/bi rokrasi^eknikju migasi/ 1t4
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Artikel Terkait

Gunung Elai Jadi Bagian dari Pos Siaga Hebat DPK

Bontang Edukasi Kesadaran Arsip Keluarga

@ 'l week ago

Apresiasi lnisiatif DPK Ajukan Raperda
Penyelenggaraan Kearsipan, DPRD Bontang
Segera Godok Aturannya

O 3 weeks ago

Kobid Keorsipan DPK Bontong, Nurboeno. (Dok Akurosi.id)

Selain itu, pelaksaan fumigasi juga merupakan salah satu

penilaian pengelolaan arsip yang dilakukan oleh Arsip Negara

€it3

https:/ rww.akurasi.id/birokrasi/teknikdrmigasi/

ildihat Teknik Fumigasi yang Diterat*a DpK Bontang

Dia lain sisi, Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan DpK Bontang
Nurbaena menjelaskan, fumigasi ini lebih pada pemeliharaan
arsip statis yang berada di depot LKD Bontang. Untuk teknis
waktu penyemprotan lanjutny a, piha knya men g usahakan pada
hari yang berdekatan dengan hari libur, semisal Kamis dan
Jumat, untuk Sabtu dan Minggu masuk jadwal libur DPK,
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"ltu untuk mengefisienkan waktu. Dengan persiapannya 'l hari,

penyemprotan di hari kedua, kemudian 3 hari harus steril dari

manusia, supaya tidak ada yang keracunan, karena bahan

berbahaya," jelas Nurbaena.
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Republik lndonesia (ANRI) melalui DpK provinsi. Kemudian
melakukan monitoring apakah daerah-daerah yang ada di
kabupaten atau kota melaksanakan fumigasi atau tidak.

Terlilit Utang,
Seorang lbu Rumah
Tangga di Sangatta
Nekat Curi Harta...

Kronologis Mantan
Cawabup Kutim
Lulu Kinsu
Ditangkap Polda...

Viral!! Gagal
Menikah Karena
Uang Jujuran, Pria
Sebar Video...

Menyibak Aroma
Busuk Korupsi di
Balik Frasa Defisit
dalam OTT Bupati...

Palsukan Data
Royalti, Direktur
Perusahaan Batu
Bara Diciduk...

Lama Menganggur
Warga Samarinda
Jadi Bandar Togel

Baca Juga Berikut

Formasi dan Svaratnva

Selain itu, Arsiparis DPK Bontang Fendi Susilo menjelaskan,

bahan yang digunakan untuk fumigasi gas phospin yang

sifatnya lebih aman dari bahan yang lain.

"Agar tidak menimbulkan risiko yang berlebihan, sementara

terkait pelaksanaan dilakukan oleh orang yang berkompeten

dan memiliki seftifikat di bidang fumigasi," pungkas Fendi. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

https | //www.akurasl,ld/blrokrasi/teknikjumigasi/ 314

"ltu juga termasuk poin apakah pemerintah daerah peduli akan

pengelolaan arsip," jelasnya.
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DPK Bontang Tingkatkan Layanan Ramah
Anak Mengenal Literasisejak Usia Dini

Kobid Perpustokoan DPK Bontong, Usman. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

DPK Bontang tingkatkan Iayanan ramah anak, mengenal

literasi sejak usia dini. DPK juga menyiapkan lahan untuk
digunakan anak belajar bercocok tanam.

Akurasi.id, Bontang - Untuk menumbuhkan serta

kecintaan anak sejak dini tentang perpustakaan, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang berupaya untuk

meningkatkan pelayanan perpustakaan ramah anak.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang

Perpustakaan Usman menjelaskan. terkait layanan anak pihaknya

sudah menyiapkan ruang bermain yang ramah anak.

"Kebetulan ini masih masa pandemi Covid-I9, untuk sementara

kami tutup dulu mengikuti aturan dari pusat. Yang sebenarnya

mengikuti jadwal masuk sekolah. Karena belum ada sekolah

yang tatap muka jadi kami batasi anak-anak belum ada

kunjungan di perpustakaan," jelas Usman saat dikonfirmasi,

Rabu (9/5/2021)

https/$v\rr.akur3si id/birokraci^ingka&an_layanan-ramabanak/
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7ni2021 DpX Bontang Tingkatkan Layanan Flandr Anak Usia Dini

Usman menegaskan. pihaknya akan membuka layanan ramah
anak itu jika jadwal sekolah sudah kembali tatap muka. yang

untuk saat ini masih menunggu tim gugus Covid-l9 Bontang.
Yang kalau menurut data, Bontang sudah melandai

penyebarannya.

Artikel Terkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 2't hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

O 5 days ago

"Banyak layanan kami yang bertema ramah anak, mungkin lebih

spesifiknya bagaimana kami bertutur sama anak, adanya fasilitas

ruang bermain yanS tidak berbahaya untuk anak. Semisal benda

yang runcing kami hindari, bagaimana kami membuat tempat

yang nyaman untuk anak, sehingga anak2 itu kalau di lepas bisa

bebas berekspresi,' bebernya.

Selain taman untuk bermain, DPK juga menyiapkan lahan untuk

digunakan anak belajar bercocok tanam. Yang tujuannya agar

anak mengetahui dasar-dasar dalam menanam.

https Jtu/ww.aku rasi.id/bi.okrasiltingkalkan-layanan-iamalFanak/ 214
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Baca Juga ?,endalta r:.n _€NN-_Q$tar g Dr!.rd{i!, Sediakan

Akses Hel sk dan B ku Petu uk

"Di belakang kami siapkan lahan untuk mendidik anak cara

bercocok tanam, supaya anak-anak tahu cara menanam semisal

terong. tomat, cabai dan lain rebagainya," ungkap Usman.

Selain itu. Usman juga menjelaskan untuk saat ini DPK juga

sudah menjadi Pusat lnformasi Sahabat Anak (FISA) yang

diperuntukkan untuk anak bisa dibimbing untuk mengenal

perpustakaan. supaya minat baca tetap tinggi.

'Anak-anak ini generasi bangsa yang akan datang, dari dini kita

harus biasakan dengan buku, agar ke depan bisa banyak

memiliki wawasan dengan banyak membaca. ltu yang menjadi

harapan kami semua di perpustakaan daerah," pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

hltss: //www.akurasl.id/bird(rdsiltin gkatkan-layanan{amah-anaU 314
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!-Bontang, Aplikasi perpustakaan Digital
Berbasis Medsos

Kobid Perpustokaon DPK Bontong, Usman. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

l-Bontang, aplikasi perpustakaan digital berbasis medsos.

Selaiknya media sosial, di aplikasi ini pembaca dapat
terhubung dan berinteraksi dengan pengguna yang lain.

Akurasi.id, Bontang - Di situasi pandemi Covid-19 ini, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang menganjurkan

pemustaka Bontang untuk mengakses buku melalui aplikasi

berbasis ponsel pintar, bernama l-Bontang.

Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang

(Kabid) Perpustakaan Usman menjelaskan, l-Bontang adalah

i perpustakaan digital berbasis media sosial yang

dilengkapi dengan eReader untuk membaca ebook.

Lebih lanjut, dengan fitur media sosial, pembaca dapat

terhubung dan berinteraksi dengan pengguna yang lain. Selain

itu memberikan rekomendasi buku yang dibaca. Membaca

ebook di l-Bontangjuga disebut menyenangkan, karena dapat

membaca ebook secara online maupun offline.

"sangat cocok sekali untuk pemustaka di masa pandemi ini,

apalagi untuk saat ini layanan kami di Perpustakaan masih

https/$/ww.akurasi.idrbirolaasi/aplikasirarpuslakaan-di gital/ 113
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7fi D021 l€or[arlg, Aplikasi perpustakaan Digilal Berbasis Medsos

sistem tertutup. jadi waktu bisa lebih efisien cukup dari rumah
saja dan dengan akses internet, bisa melalui l_Bontang,,,sebut
Usman saat ditemui media ini, Rabu (9/6/2021).

ArtikelTerkait

PPKM Miko Mulai Diberlakukan di43 Kota Non
Jawa Bali

@ 2 hours ago

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

O 2'1 hours ago

"Walaupun data saat ini Covid-19 di Bontang sudah melandai.
Tetapi tetap kami imbau supaya teman-teman pemustaka untuk
mengunjungi l-Bontang ini, cukup install di play store yang ada

di ponsel agar dapat mengakses," tambahnya.

Dalam aplikasi tersebut, Usman menyebutkan terdapat fitur-
fitur unggulan antara lain Koleksi Buku yang merupakan fitur
agar pembaca dapat menjelajahi ribuan judul ebook yang ada

di l-Bontang.

Baca Juga Verif i kas i Arsi p, Dinas Pe rp-uglakaartdao-Kears! p-a n

Sambangi KPU Bontang

Kemudian ada ePustaka yakni fitur unggulan yang

memungkinkan pembaca dapat bergabung menjadi anggota

perpustakaan digital dengan koleksi beragam dan menjadikan

perpustakaan berada dalam genggaman.

Lalu fitur Feed yang bertujuan untuk melihat semua aktivitas

pengguna l-Bontang seperti informasi buku terbaru, buku yang

dipinjam pengguna lain dan beragam aktivitas lainnya.

Rak Buku merupakan fitur rak buku virtual di mana semua

riwayat peminjaman buku tersimpan di dalamnya. Dan yang

httpsrl^,ww.akurssi id/birokrasi/aplikasi+eaustiakaan-di gital/ 2t3
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7n 12021 l-Bor{ang, Aplikasi Perpustakaan Dbitd Be.basis Medsos

terakhir eReader untuk memudahkan pemustaka membaca
ebook.

"Kita mengikuti zaman juga yang semuanya serba ponsel pintar.
Kami ingin dengan adanya l-Bontang, membaca buku jadi

makin mudah dan menyenangkan," harap Usman. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

{arq:r te4 g 08115813669 I05414113669

Covid-'|g Dinas Perpustakaan dan (earsipan Bontang |-Bontanq lnovasi

aplikasi+eoustakaan'digitall

OREAT SAIT!

3AHARI]ID 

I

httpsi lwNw'akurasi'idnlirokrastl

3t3

Gir .*-



7 n DO21 Program DPK Bakul Terasi untuk Meningkdkan Literasi di Masyarakat

BakulTerasi, Program DPK untuk
Meningkatkan Literasi di Masyarakat

Kobid Perpustokoon DPK Bontong, Usmon. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

Bakul Terasi, program DPK untuk meningkatkan literasi di

masyarakat. Masyarakat dapat menyumbangkan buku apa

pun asalkan masih layak untuk dibaca.

Akurasi.id, Bontang - Bank Buku untuk Literasi (Bakul Terasi)

merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh

Dinas perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang yang

memiliki tag line "Dari Masyarakat untuk Masyarakat".

Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang
(Kabid) Perpustakaan Usman menyebutkan, program Bakul

merupakan sumbangan buku dari masyarakat yang

sudah tidak terpakai, yang akan disumbangkan agar masyarakat
yang membutuhkan bisa membaca buku tersebut.

"Kami dari DPK Bontang menjadi perpanjangan tangan untuk
teman-teman pemustaka atau seluruh masyarakat Bontang
yang ingin menyumbangkan buku yang sudah mereka baca

atau yang sudah tidak digunakan lagi," ucap Usman saat
ditemui media ini. Rabu (9/6/2A21).

https Jl$/vrur.aku rasi id/birokrasi/bakul-terasirrogram-dpU 114
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7n t2021 Program DPK Bakul Terasi untuk Menihg*altan Literasi di Maslrarakat

Dia juga menjelaskan, masyarakat dapat menyumbangkan buku

apa pun asalkan masih layak untuk dibaca.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar

Aplikasi lnlislite

@ 21 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

@ 5 days ago

"Buku pelajaran, dongeng, cerita, novel atau semua jenis buku

yang masih bisa digunakan, nanti akan kami buatkan berita

acaranya. Kemudian akan kami sortir, untuk yang tidak layak

akan dijual dan hasil penjualan dibelikan buku untuk
menambah koleksi di Perpustakaan daerah," bebernya.

Lanjut Usman, buku-buku tersebut biasanya dibawa oleh tim
dari perpustakaan untuk dibawa ke pesisir sekaligus kunjungan
pada program Layanan Literasi Perpustakaan di Pesisir (Layar

Puspita).

https : /fu,/wrv.aku rasi.id/barokrasi/bakul-terasi-program-dpld 214
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7 n 12021 Program DPK Bakul Te.asi untuk MeningLatkan Literasi di Masyarakat

Baca Juga

Ketentuan Pada PenI umuman

"Dalam program layar puspita tersebut, selain tujuannya untuk
meningkatkan minat baca di daerah pesisir, kamijuga bagikan

buku yang dari Bakul Terasi untuk anak-anak di sana. Adajuga
beberapa yang dijadikan stok untuk perpustakaan," ungkapnya.

Usman berharap, masyarakat Bontang yang gemar baca dapat
menyumbangkan bukunya, selain mendapatkan ilmu juga

mendapatkan amal.

"Dari pada tidak terbaca nantinya, masih banyak yang

membutuhkan terlebih di daerah pesisir. Selain berilmu juga

beramal. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal baik untuk
yang menyumbangkan," pungkasnya. (")

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

https J 
^rwuaku 
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Fumigasi untuk Pengamanan Dokumen, DPK

Bontang Tutup Layanan 10-13 Juni 2021

Gedung OPK Eontong yong berodo di lolon HM Ardons Nomor 1 Kelurohon Sotimpo,

Bontong Seloton. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

Fumigasi untuk pengamanan dokumen, DPK Bontang tutup
layanan 10-13 Juni 2021.

Akurasi.id, Bontang - Sehubungan dengan kegiatan fumigasi

yang merupakan pemeliharaan rutin atau berkala Bagian Arsip

Daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang,

juga sebagai implementasi dalam melestarikan bahan arsip dari

, maka pelayanan ditutup sementara pada Kamis dan

Jumat (10-11/6/2021) dan buka kembali pada Senin

(14/6/2021).

Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti melalui Plt Sekretaris

DPK, Usman menjelaskan ditutupnya layanan untuk sementara

ini karena fumigasi menggunakan bahan berbahaya.

"Mulai besok hingga Minggu, kami akan memasang semacam
police line untuk menutupi area di radius tertentu, karena

bahan yang digunakan ini berbahaya untuk makhluk hidup
termasuk manusia," ucap Usman saat ditemui Akurasi.id di
ruangannya, Rabu (9/6/2021 ).

htFs: / 
^M,rv.akurasi,id/bimkrasilf 
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?nDo21 Fumi{Fsi .rntuk Pehgamanan Dokumen DPK Boitang Tutup Layaran

Dia juga menjelaskan, tujuan dari fumigasi ini untuk

menghilangkan hama yang sifatnya merusak dokumen. Supaya

kearsipan di gedung DPK dapat terjaga dalam jangka waktu

yang lama.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 21 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

0 5 days ago

"Seperti rayap atau hewan apa pun yang sifatnya merusak akan

hilang, sehingga tidak ada berkas atau data yang dirusak oleh
hewan tersebut," bebernya.

Usman juga memberikan imbauan, kepada pemustaka yang

tetap ingin mengakses buku di DPK Bontang, bisa dengan
menggunakan l-Bontang.

I

Basmi rayap garansi
5 Tahun - Methode
lnjeksi dan umpan

Terlilit Utang,
Seorang lbu Rumah
Tangga di...

Jasa Pest Control
Basmi Rayap Tikur
Kecoa

remaoest co rd akurasiid iasahama net

Kabar Baik, Bontang
Berpeluang Buka
PTM Juli 2021,...

Bagai Cerita
Sinetron,
'Tetanggaku...

Viral!! Gagal
Menikah Karena
Uang Juiuran, Pria

akurasr id

I
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7 n t2021 Flmilasi untuk Pangamanan Dokumen DPX B$tang Tutup Layanan

Eaca Juga MqljLa! e-{q-s€dur--Pqr-cw€!a[ Bi{kq di DPLEoLtang

PLT Sekretoris DPK Bontong, Usmon. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

"l-Bontang bisa diunduh di Play Store, dengan akses internet,

pemustaka bisa membaca buku yang ada di DPK." imbuhnya.

Sebagai informasi, Fumigasi sendiri merupakan salah satu cara

pengendalian hama dengan cara memasukkan atau

melepaskan zat kimia fumigan (pestisida) ke ruangan tertutup
atau kedap udara (kedap gas) untuk beberapa waktu dalam

dosis dan konsentrasi yang dapat membunuh hama. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang fumigan Usman

GREAT SAIT!

*p650.000
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7 n 12021 DPK Guli*an Lomba Good Ardrivd Gorernahce Award

Kobid Keorsbon DPK Bontong, Nurboeno soot ditemui wortowan medio lni di ruong

kerjonyo. (Dok Akurosi.id)

DPK Gulirkan Lomba Good Archival Governance Award bagi

OPD di Lingkungan Pemkot Bontang. Lomba yang sudah

bergulir sejak 3 tahun belakangan itu, bakal menghadirkan

dewan juri dari DPK Provinsi Kaltim.

Akurasi.id, Bontang - Good Archival Governance Award
(Gagas) akan kembali diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan (DPK) Bontang. Lomba kearsipan untuk Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) ini rutin diadakan setiap tahun sejak

2018.

Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang
(Kabid) Kearsipan, Nurbaena menjelaskan, lomba Gagas untuk
OPD ini sudah masuktahun ke 3. Pada 2019lalu kegiatan ini

sempat ditiadakan.

"Gagas ini sudah melalui tahap perencanaan. Pada 31 Mei lalu,

kami sudah kirim draf Surat Keputusan Wali Kota tentang
Penetapan Tim Penilai Gagas di lingkungan perangkat daerah

kota Bontang tahun 2021," jelas Nurbaena, Jumat (4/6/2021).

https:i^^,/ww.akurasi,id/birokrasi/dpk{ulirkan-lomba-good-archival{ovemance-6ward/

DPK Gulirkan Lomba Good Archival

Governance Award bagi OPD di Lingkungan

Pemkot Bontang
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7 n DA21 DPK Gulirkan Lomba Good ArEhival Go\,emance Award

Dia menuturkan, nantinya akan ada sebanyak 5 orang dewan
juri yang disiapkan. Sebanyak 2 orang dari DPK Kaltim dan 3

dari DPK Bontang. "Untuk DPK Kaltim, ada Kabid Kearsipan dan

Fungsional Arsiparisnya. Dari DPK Bontang sebagai Lembaga

Kearsipan Daerah (LKD) memiliki fungsi sebagai lembaga

kearsipan daerah," katanya.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 21 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

O 5 days ago

Dalam waktu dekat, DPK Bontang akan membagikan kuesioner

kepada seluruh OPD dengan surat mengikuti lomba Gagas.

Bagi OPD yang mengembalikan kuesioner pada batas waktu

yang ditentukan, maka mereka yang akan mengikuti lomba

Gagas.

"Setelah itu kami akan melakukan verifikasi lapangan untuk

mengetahui, apakah yang di lampirkan itu ada. ltu akan kami

lakukan agar dapat menentukan 6 besar OPD yang terbaik.

Dalam hal ini, 3 orang tim penilai dari LKD untuk melihat bukti-
bukti yang dilampirkan di kuesionernya," jelasnya.

I

https:/ Mww.akurasi.id/birokrasi/dpk{uli*an-lomba-good-archival{ovemance-€ward/ 214
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7 t7 t2021 DPX Gulirkan Lomba Good Ardrivd GotE nance Award

Baca Juga Verifikasi Arsip, Dinas Perp_uslakaan ian_Kca_rsipir

Sambangi KPU Bontang

Tahapan selanjutnya, akan masuk pada tahap presentasi yang

diikuti oleh 6 OPD terpilih. Dalam tahap ini, yang melakukan
penilaian yakni 5 dewan juri dari LKD dan
"Pengumuman pemenangnya diberitahu pada ulang tahun Kota

Bontang, 12 Oktober 2021," katanya.

Sementara untuk tahap pembinaan terhadap OPD telah

berjalan selama 3 tahun terakhir. Sementara untuk audit yakni

dalam bentuk pengawas internal sudah dilaksanakan pada 2020

dan 2021. Setelah audit, DPK akan memberitahukan
kekurangan pengelolaan kearsipan di OPD.

Kemudian LKD Bontang akan mengadakan monitoring evaluasi
(monev) setiap tahunnya, untuk mengetahui apakah OPD

tersebut menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan.
"Harapannya untuk seluruh OPD di Bontang segera

menyelesaikan kekurangan kearsipannya," pungkas dia. (*)

httpsri/ww.akurasi.idlbarokrasi/dpk-gulir*an-lomba-good-archival{ovemance€ward/ 3t4



7 n DO21 DPK Gulirkan Lomba Good Archival Go\,emance Award

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Dirhanuddin

{t6r!i*i. O 08115813669 I 05414113669

. 
Dinas Perpustakaan Kearsipan DPK Bontang Kearsipan DPK Bontang

Lomba Gagas DPK Bontang Retno Febriaryanti
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7 fi t2021 Ragam Tugas Fungsi Mengenal Lombaga Kedrsapan Daorah Boiiang

Kepolo DPK Bontong Retno Febrioryonti saot menceritokon tentang apo itu yong

sebenornyo diloksonakon LKD Bontong. (Dok Akurosi.id)

Mengenal Apa ltu Lembaga Kearsipan Daerah Bontang,

Ragam Tugas Serta Fungsinya yang Jarang Diketahui. Di balik

keberadaan LKD, Kepala DPK Bontang Retno menyebut,

bahwa ada banyak tugas besar seputar kearsipan yang

diemban bagi terwujudnya tata laksana pemerintahan yang

baik.

Akurasi.id. Bontang - Bagian sebagian besar masyarakat.

mengarsipkan ragam dokumen penting masih dianggap sebagai

hal yang tidak begitu penting. Apalagi mengarsipkan dokumen

tersebut secara tertata dan rapi di ruang tertentu, masih

terbilang masih rendah. Padahal, hal tersebut sangat penting

dilakukan. Karena itu akan memudahkan masyarakat

mengamankannya ketika adanya banjir atau kebakaran.

Tidak hanya, pengarsipan yang baik dan tertata. juga akan

memudahkan bagi masyarakat itu sendiri untuk mencari barang-

barang pentinS yang mereka miliki. Baik itu pengarsipan iecara

digital maupun manual. Contohnya. pengarsipan ijazah, surat

MengenalApa ltu Lembaga Kearsipan Daerah

Bontang, Ragam Tugas Serta Fungsinya yang

Jarang Diketahui

a

httpsr,V,/ww.akurasi jd/birokrasi/lembaga*earsipan-daerah-bontang/ 1/5
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7nQO21 Ragsn T!4as Fungsi Mengenal Lembaga K€ EDan Daerah Bonlang

tanah. surat kendaraan, buku nikah, akta kelahiran, atau kartu

keluarga.

Hal ini juga yang melandasi lahirnya Lembaga Kearsipan Daerah

(LKD) seperti yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

(DPK) Kontang BontanS.Selain menjadi sumber literasi,

keberadaan DPK maupun LKD. untuk membantu pemerintah

dalam memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap

pelaksanaan pengarsipan ragam manuskrip yang ada di

lingkungan kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti bercerita kepada media

ini, kalau LKD memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang

terbilang penting, yakni menjaga kearsipan statis maupun

pembinaan kearsipan kepada Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) di lungkungan Pemkot Bontang. Begitu juga untuk

masyarakat pada umumnya.

Artikel Terkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 21 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

"Tugas LKD Bontang, melaksanakan pengelolaan arsip statis yang

diterima dari perangkat daerah, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan. dan perseorangan," katanya saat

dijumpai di DPK Bontang. Jalan HM Ardans, Bontang Selatan,

)umat (4/6/2021).

Wanita yang juga menjabat kepala LKD Bontang itu
menjabarkan. tugas lain LKD yakni melaksanakan pengelolaan
arsip inaktif atau arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menutun. Yang memiliki retensi sekurang-kurangnya l0 tahun.

2tl
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?n 12021 Ragam Tuga6 Fungsi Mongeral Lembaga Kedsipan Daerah Bortang

Berasal dari OPD dan penyelenggara pemerintahan. Serta

melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di

lingkungan Kota Bontang.

Kisah di Balik
Topeng Badut
Pinggir Jalan Kota
Bontang, Mengais...

Covid-l9 Kembali
Meradang, Pemkot
Bontang Dibuat
Berpikir Dua Kali...

Pengakuan Manta
lstri Pria Asal
Bengalon Pemuku
Warga Bontang...

Urai Kisruh Aset
SMA 10 Melati
Samarinda, Rusman
Yaqub: Lahan...

Pos Siaga HEBAT
Hadir di Bontang
Barat, Ajak
Tingkatkan...

Raih Prestasi,
Perpustakaan
Mercusuar Lolrtua
dan Pustakawan...

Baca Juga Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

'Adapun teknis pemberian layanan di LKD Bontang, dapat

berupa layanan langsung atau tatap muka, korespondensi, surat

elektronik atau e-mail, layanan telepon, dan pemanfaatan
jejaring media sosial," jelas Retno.

Lebih lanjut dipaparkan wanita berkerudung ini, kegiatan

kearsipan meliputi produk hukum kearsipan dan pengawasan

3/5

Sementara untuk ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan,

yakni penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan,

pengelolaan arsip, sumber daya manusia (SDM) kearsipan. serta

sarana dan prasarana kearsipan. Jenis layanannya meliputi

konsultasi kearsipan. penelusuran khazanah arsip, penggandaan

atau reproduksi arsip, peminjaman arsip, dan pemagangan 5DM

kearsipan.

https JL,/ww.akurasi.id/bi rokrasi/lembaga.lcarsipan-daerah-bonlan g/



7n 12021 Ragari Tugas Fungsi Mengenal Lembaga l(earsipan Daorah Bontang

kearsipan. Antara lain, audit kearsipan dan monitoring

kearsipan, pembinaan kearsipan seperti sosialisasi, diskusi arsip,

dan bimtek.

"Selain itu, ada juga pemberian penghargaan kearsipan,

pendampingan penataan kearsipan, dan penyelamatan arsip

statis melalui akuisisi arsip, preservasi arsip,pengolahan arsip

statis. pelayanan kearsipan, akses atau publikasi arsip statis,"

bebernya.

Untuk unit kearsipan sendiri, adalah satuan kerja pada pencipta

arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

penyelenggaraan kearsipan. Memiliki fungsi dan tugas

pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungan.

pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi, serta

pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya.

Baca Juga Pendaftarat ePN.S PP?K Gqru di Bottarg, Be!111(!lt

Formasi dan Sye-ra!nya

"Selain itu penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip

kepada lembaga kearsipan. Termasuk pembinaan dan

pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di

lingkungannya," tandasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Dirhanuddin

rtc:.rt r. O 08115813669, 0547 4773669

#Pemerintah Bontang Dinas Perpustakaan Kearsipan DPK Bontang

Lembaga Kea6ipan Bontang LKD Bontang Retno Febriaryanti

GREAI SAIT!
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7 n t2021 DPK Bofitang Galakkan Program Kearsipan K6luarga Hidtipkan Bldaya

Hidupkan Budaya Kearsipan Rumah Tangga,

DPK Bontang Galakkan Program Kearsipan

Keluarga

Kobid Keo$ipon DPK Bontong, Nurbaeno soqt duumpoi wanowan medio ini dt ruong

kerjo nyo. (Rezki )oyo/Aku roslid)

Hidupkan Budaya Kearsipan Rumah Tangga, DPK Bontang

6alakkan Program Kearsipan Keluarga. Akibat buruknya

kesadaran kearsipan keluarga, banyak dokumen berharga

yang hilang, rusak, dan terbakar pada saat adanya musibah

seperti banjir dan kebakaran.

Akurasi.id, Bontang - Ragam upaya terus dilakukan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang dalam membangun

literasi dan kesadaran kearsipan masyarakat. Dari

memperkaya literatur yang ada di lembaga itu. Terbaru, DPK

Bontang sedang menyiapkan program Kearsipan Keluarga.

Program ini masuk dalam lO0 hari kerja Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Bontang Basri Rase-Najirah ini. Kepala DPK Bontang,

Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan,

Nurbaena menjelaskan, program Kearsipan Keluarga ini akan

dilakukan dalam waktu dekat di seluruh kecamatan di Kota

Taman, sebutan Bontang.

https:/ rww.akurasi.id/birokrasi/proglam-kearsipan-l(eluarga/ 1t3
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7n2021 DPK Bontang Galakkan Program Kearsipar KetErga Hidupkan Budaya

"Kami akan melaksanakannya di Kecamatan Bontang Selatan,

Utara. dan Barat. Masing-masing mengambil I kelurahan dengan

20 kepala keluarga. Jadi total ada 60 kepala keluarga untuk

dijadikan percontohan. Alhamdulillah 3 camat tersebut antusias

menyambut program ini," jelas Nurbaena saat ditemui

Akurasi.id di ruangnnya, Jumat (4/6/2021).

Dia memaparkan, untuk kelurahan yang diambil di Kecamatan

Bontang Utara yakni Gunung Elai. Untuk Bontang Barat yakni

Gunung Telihan. Kemudian Bontang Selatan di daerah pesisir

yakni Selangan.

lnput Berkas Pelamar ASN Agar lkuti Sesuai
Ketentuan Pada Pengumuman

O 19 hours ago

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 21 hours ago

Nurbaena berharap, program pembinaan arsip keluarga ke

depan menjadi kegiatan rutin dan akan berkembang di setiap

kelurahan pada 2022 mendatang. Menurutnya. masyarakat

harus mengatahui pentingnya mengelolah arsip di keluarga.

Tujuannya sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).

Memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya arsip

keluarga.

httpsJ Mww.akurasi.id/birokrasi/prograrh-keaGi!€n*eluarg, 213

Artikel Terkait

"Untuk di Bontang Barat, kenapa Gunung Telihan? Karena di

daerah tersebut rawan banjir. Sementara Bontang Selatan, kami

ingin melakukan pelayanan untuk mereka yang berada di daerah

pesisir," katanya.

Baca Juga M e I i h atlrq s€dr: r_Pe rararalan B_u k qd r D! KEelta rr g



7 n t2021 OPK Boriang Galakkan Program K€a.sapdl KelBrga Hidupkan Budaya

Sehingga dikala ada musibah tak terduga, seluruh keluarga akan

mengetahui di mana posisi arsip yang harus diselamatkan

terlebih dahulu. Karena selama ini, akibat minimnya kesadaran

arsip yang baik, banyak dokumen berharga yang hilang dan

terbakar saat ada musibah banjir atau kebakaran.

"Setidaknya arsip yang sifatnya vital itu seperti ijazah, surat

nikah, kartu keluarga, dan akte kelahiran anak. Semoga ini

menjadi kegiatan edukasi yang memberikan pelayanan kepada

masyarakat agar dapat menjaga arsip keluarga dengan baik."

harapnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Dirhanuddin

{'erale,. O 08115813669 t 0547 477 3669

Dinas Perpustakaan Kearsipan DPK Bontang Kearsipan DPK Bontang

Pemkot Bontang Program Kearsipan Keluarga Retno Febriaryanti
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GREAT SAIT!
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7t712021 JRA dan SKKAD Kearsipan Bontang Dikuniungi DPK Ba,ikpapan

Dikunjungi DPK Balikpapan, Koordinasi JRA

dan SKI(AD Kearsipan Bontang

DPK Ealikpopan odakon kunjungan kerjo ke bidong Keorsipon DPK Bontong. (Rezki

Joyo/Akurosi.id)

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Balikpapan mengadakan kunjungan (kunker) ke DPK

Bontang ke bidang Kearsipan, Kamis (3/6/2021). Selain

silahturahmi, kunker bertujuan koordinasi terkait Jadwal Retensi

Arsip (JRA) dan Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis
(SKKAD).

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang
(Kabid) Kearsipan, Nurbaena menyebutkan kunjungan tersebut
juga sekaligus berbagi ilmu dan saling membantu dalam
pengelolaan arsip daerah.

https:/ 
^/wuakurasi.idlbirokrasi4radan-skkad*earsipan/
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Dikunjungi DPK Balikpapan, koordinasi JRA dan SKKAD

Kearsipan Bontang. Dari kunjungan kerja itu. Kearsipan DPK

Bontang dinilai pengelolaannya sudah baik.

"Kami saling berbagi dengan teman-teman di kebupaten atau
kota lain. Kami pun melakukan hal yang sama untuk berbagi
mencari mana sih yang pengelolaan kearsipannya baik, yang
bisa kami tiru. Baik dari pengelolaannya, sarana dan

1



7n t2021 JRA dan SKKAD Kearsipan Bontang Dl(Lmiungi DPK Balikpapan

prasarananya, serta sumber daya masyarakatnya," ucap

Nurbaena saat ditemui Akurosi.id.

Dia pun menjelaskan, walau dengan SDM yang terbatas,

pihaknya dapat melakukan pembinaan untuk 31 Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Taman -sebutan
Bontang-.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 21 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

@ 5 days ago

"Walau hanya 3 arsiparis yang kami miliki di bidang kearsipan di

DPK Bontang, tentu tidak menurunkan semangat kami untuk
berbuat," ungkapnya.

Nurbaena pun berharap dengan adanya berbagi ilmu di bidang

kearsipan antara kebupaten atau kota lain, maka dapat
mempelajari dan saling melengkapi pengetahuan.

Baca Juga Peadaitaranla5N Je$ang_o_lbu&a,_Sedjakan

Alses Ft s l pd eskdar&,ktlPcluoj u k

"Jadi saling belajar agar kualitas kearsipan di DPK Bontang
kedepan semakin baik dalam pembinaan OPD yang ada di

daerahnya masing-masing," harapnya.

Selain itu, Kepala Bidang Kearsipan DPK Balikpapan, Doli
Hutagalung menjelaskan tujuannya untuk berkunjung ke DPK

Bontang untuk saling berbagi ilmu. Karena menurutnya
kearsipan di Bontang pengelolaannya sudah baik.

https J lJ$/w.akurasi.id/bimkrasi4.adan-skkad-kearsipan/
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7 n12021 JRA dah SKKAO Kearsipan Bontang Dikrrrungi DPK Balikpapan

"Kami ke sini ingin berkoordinasi terkait JRA dan SKKAD.

Regulasi itu kami belum selesai dipenyusunannya. Jadi kami

melakukan studi banding sekaligus silahturahmi ke DPK

Bontang bidang Kearsipan," pungkasnya. (*)

Penulis: RezkiJaya

Editor: Suci Surya Dewi

t'c!a€:r. g 08115813669 ? 0547 477 3669

Eidang Kearsipan DPK Bontang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Eontang

Doli Hutagalung DPK Balikpapan Kearsipan Nurbaena

3AI'ARIi'DA

GREAI SALE!
I
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7nDO21 Begini P€{-an dan Fungsi Kearsipan DPK Bontang Menjamin Kesdamatan

Begini Peran dan Fungsi Kearsipan DPK

Bontang

Kobid Keorsipon DPK Eontong, Nurboena. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

Begini peran dan fungsi kearsipan DPK Bontang. Tujuannya

menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertang gungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Akurasi.id, Bontang - Kearsipan memiliki tujuan menjamin

terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

negara, pemerintah daerah, lembaga , perusahaan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan.

"Selain itu menjamin perlindungan kepentingan negara dan
hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan
pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Lalu

https:/lwww,akurasi.idlbirokrasi/kearsipan{pk+ontang/

Jl
I

x t#=< -\
/

aktrixii." l

Hal ini dljelaskan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

(DPK) Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang (Kabid)

Kearsipan Nurbaena. Dia menyebutkan kearsipan juga

mempunyai tujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik
dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Kemudian

menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan

pemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai

suatu sistem yang terpadu," jelas Nurbaena kepada Akurasi.id.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 21 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Sambangi KPU Bontang

O 5 days ago

Selain dari itu, Nurbaena juga menjelaskan fungsi dari arsip

antara lain untuk mendukung proses pengembalian keputusan

dan perencanaan, mendukung pengawasan, sebagai alat bukti
dan pusat ingatan.

"Sementara untuk peran arsip sebagai pusat informasi, sumber

dokumentasi, dan bukti resmi," bebernya.

Baca Juga Verifikasi l\rsj p,_Dj-na":_Per pu5la l(Ar!_d ilt l(eacl pax

SambalgLKPU&lreag

Lanjutnya, untuk media arsip yakni tekstual atau kertas yang
biasa berbentuk surat, laporan, dan nota. Kemudian ada
kartograli yang contohnya dalam bentuk peta, chart, desain
bangunan.

httpsJr\$vw.akurasi.id/birokrasi/kearsipandpk+ontang/

Dia juga menjelaskan, tujuan kearsipan yakni menjamin

keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti

pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Menjamin keselamatan aset nasional

dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertanahan,

serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Selain itu
juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam

pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan

terpercaya.
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Selain itu ada dalam bentuk audio atau rekaman suara biasa

dalam bentuk kaset atau CD. Kemudian audio visual seperti film

atau DVD.

"Untuk produk lT contoh dalam bentuk disket, flashdisk.

Sementara untuk digital berupa e-mail dan arsip yang tercipta

dalam aplikasi komputer," ungkapnya.

Diketahui, Dasar Hukum Kearsipan adalah UU Nomor 43 tahun

2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Rl Nomor 28

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2009

tentang Kearsipan.

Selain itu ada Peraturan Wali Kota (Perwali) Bontang Nomor 4

Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kota Bontang, Perwali Bontang Nomor 17 Tahun

2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan.

Baca Juga Maksimalkan Literasi Hingga Pesisir, Dinas

PerP-uslakaan-dan-l(eargiPan Maksimalkan Jum

Perjok Baca

Perwali Bontang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Jadwal

Retensi Arsip Substantif dilingkungan Pemerintah Daerah.

Perwali Bontang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Pemerintah Daerah. Serta Perwali

Bontang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah

Daerah. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Suci Surya Dewi

SA}IARIXDA

GREAT SALE!

httss Jr\rw|.a kurasi.id/birokrasi/kearsipan Jpk-bontang/

l'e#&i. O 08115813669 ,0541.4773669
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Jadi BankArsip, Begini Klasifikasi Kearsipan

DPK Bontang

Kobid KeorstPon DPK Bontong' Nurboeno. (Rezki Joyo/Akurosi id)

Jadi bank arsip, begini klasifikasi Kearsipan DPK Bontang yang terbagi

menjadi beberapa jenis. Tujuan penyimpanan arsip dianggap penting

yang wajib dijaga dan dikelola dengan baik'

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang

memiliki dua bidang. Salah satunya bagian kearsipan yanS tugatnya

mengelola kearsipan yang diterima dari berbagai instansi di Kota Taman

-sebutan BontanS-.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang (Kabid)

Kearsipan Nurbaena menjelaskan. arsip merupakan rekaman kegiatan

atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan

perkembangan informasi dan komunikasi.

'Arsip itu yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah

daerah. lembaga pendidikan, perusahaan. organisasi politik. organisasi

masyarakat, 5erta peroranSan dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat,

bangsa dan negara," jelas Nurbaena saat ditemui Akurasi.id, Kamis

(3/6/2021).

Dijelaskannya, arsip terbagi beberapa bentuk. Seperti arsip dinamis yang
digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan

https:rtwww.akurasi,id/bi rokrasi/arsip_dpk+ontangy'

rl
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disimpan dalam jangka waktu tertentu' Lalu arsip aktif yang frekuensi

penggunaannya tinggi atau terus menerus dan arsip in-aktif yang

frekuensinya telah menurun.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar

Aplikasi lnlislite

@ 21 hours ago

Verffikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Sambangi KPU Bontang

O 5 days ago

Selain itu ada juga arsip vital yang keberadaannya merupakan

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip' tidak

dapat diperbarui, dan tidak berganti apabila rusat atau hilanS.

Nurbaena juga menjelaskan arsip statis yakni memiliki nilai guna

kesejarahan, telah habis masa retensinya serta berketerangan

dipermanenkan sesuai jadwal retensi arsip. Sementara arsip terjaga

merupakan arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan

kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan.

keamanan. dan keselamatannya.
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Baca ,uga Verif ikasi Arsip, Dinas Perpuslal(as-n da-Lll(earsi p3n

Sambangi KPU Bontang

"Semua arsip tadi Penting dan harus dijaga dan dikelola dengan baik"'

bebernya.

Selain jenis arsip, Nurbaena juga menyebutkan beberapa unsur atau

pihak yang bertanSSung iawab atas arsip tersebut. Antara lain pencipta

arsip yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan

fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Selain itu ada unit pengelola yang merupakan satuan kerja pada

pencipta arsip.Tugas dan tanggung jawabnya mengelola semua arsip

yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

"Untuk unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta ariip yang

memiliki tuga, serta tangSung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.'

jelasnya.

sementara untuk pengelola auip natit addah protet penffndalian anip
dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi akusisi,

t .@sr/u/wv.aku rasi. id/Oitok asi/a9tp4pk-*rrrtang!/
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lndonesia Peringkat 62dari 70 Negara

Tingkat Literasidi Dunia, Ini Upaya yang

Dilakukan DPK Bontang

lndonesia peringkat 52 dari 70 negara tingkat literasi di dunia,

lni upaya yang dilakukan DPK BontanS.

Akurasi.id, Bontang - Saat ini, lndonesia menempati peringkat

ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat . atau

berada lO negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.

Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Program for
lnternational Student Assessment (PiSA) yang dirilis Organization

for Economic Co-operation and Dwelopment (OECD) pada

2019.

"Tingkat literasi lndonesia pada penelitian di 70 negara itu

berada di nomor 62," ucap Staf ahli Menteri dalam negeri

(Mendagri), Suhajar Diantoro.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan (DPK) Bontang, Retno Febriaryanti menyebutkan

salah satu upaya untuk membantu lndonesia untuk

meningkatkan literasi salah satunya mengupayakan akreditasi

perpustakaan yang ada di Bontang.
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ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 21 hours aqo

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

"Tujuannya untuk meningkatkan layanan dan kenyamanan di

perpustakaan kami, supaya masyarakat dengan nyaman

membaca di perpustakaan. Karena salah satu penilaian itu

kunjungan pemustaka ke perpustakaan," ucap Retno kepada

media ini, Jumat (28/5/2021).

Selain perpustakaan daerah, Retno juga berharap untuk
perpustakaan di sekolah, kecamatan. Kelurahan, serta Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) juga bisa meningkatkan pelayanan

serta kualitas. Karena menurut dia, itu juga salah satu penilaian

dalam indeks literasi itu.

htFs: /i{,wwakurasi.idDirokrasi/tingkat.literasi-di.dunia/ 214
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"Dengan banyaknya perpustakaan di Bontang yang

terakreditasi. pelayanan akan meningkat dan pembaca di

perpustakaan pun diharapkan dapat bertambah," harap Retno.

Baca Juga Verif ikasi Arsip,ltnas Perpu:

Sarubangi_KPU Bontang

ka an Kearsin p3-u

Retno juga menjelaskan, di Kota Bontang ini, jumlah

perpustakaan OPD itu masih sedikit. Dia berharap agar OPD-

OPD di Kota Taman dapat membuat perpustakaan baru

dibidangnya masing-masing.

"Selain peningkatan kualitas, akan ada upaya peningkatan

jumlah buku, kemudian jumlah inovasi atau layanan yang di

berikan perpustakaan-perpustakaan ini jadi semakin baik ke

depan," bebernya.

Disisi lain, Kepala Bidang (Kabid) Perpustakaan DKP Bontang,

Usman menjelaskan perpustakaan OPD itu masuk dalam

kategori perpustakaan khusus yang sesuai dengan konten atau

bidang yang dijalani OPD tersebut.

"Semisal OPD yang bergerak di bidang hukum berarti banyak

buku terkait ilmu hukum, kalau DKP3 berarti lebih ke pertanian,

perikanan dan lain sebagainya. jadi lebih spesifik," jelas Usman.

Baca Juga PendaltaradASN Bonta n g- Di bu ka, Sedia ka-l

n kses H el p_de:k rlan B uts,P-eltrlrj u k

Tetapi sebelum ke arah itu. pihaknya akan memfokuskan pada

perpustakaan sekolah, kelurahan serta kecamatan.

"Karena lebih dekat dengan masyarakat. Yang tujuannya untuk
meningkatkan literasi di Bontang," pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid

httpsr 
^,ww.akurasi,idlbirokrasiljngkat.liierasi{ 

j{unia/
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DPK Bontang Gelar Rakor Pengembangan

Perpustakaan

Kepolo DPK Bontong, Retno Febrioryonti (konon), Kobid Perpustokoon DPK Bontong,

Usmon (ktri). (Rezki layo/Akurosi.id)

DPK Bontang gelar Rakor Pengembangan Perpustakaan.

Akurasi.id, Bontang - Hari ke-2 dalam Rapat Koordinasi

(Rakor) yang diadakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang dalam rangka Pengembangan Perpustakaan tahun 2021

di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Jumat

(28/5/2021) masih berjalan dengan baik.

Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti menyebutkan

peserta yang terdiri dari pengelola perpustakaan sekolah,

kecamatan. kelurahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan

para pegiat literasi semangat dalam menyambut kegiatan

tersebut.

"Mereka masih semangat, karena tujuan dari rakor ini untuk
meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara teknis di
bidang perpustakaan," ucap Retno saat ditemui usai kegiatan.

https:/ .,lww.akUrasi.id/birokraSi/rakor+engembangan-perpustakaan/
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Artikel Terkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 21 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

Dia pun menjelaskan, fokus dari rakor ini bagaimana untuk

membenahi perpustakaan baik di tingkat sekolah, kelurahan,

kecamatan serta OPD. Tujuannya agar perpustakaan ke depan

dapat dikelola secara baik sehingga dapat dinikmati oleh

masyarakat.

"Harapan kami indeks literasi minat baca di kota Bontang akan

naik," harap Retno.

Kepala Bidang (Kabid) Perpustakaan DPK Bontang. Usman

menambahkan yang menjadi tujuan utama dalam rakor ini

terkait akreditasi perpustakaan. Yang secara nasional, untuk

akreditasi masih sekitar 40 persen di lndonesia. dan di Bontang

masih terlalu sedikit.

Baca Juga g Bakal Gelar Webinar

A lnlislite

lnovatif! DPK Bontan

https: /fu /ww.akurasi.id/birokrasi/.akor-pen gemban gan+erpuslakaan/ 2/4
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Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid
https Jh/ww.aku rasi,id/birokrasi/rakor+6n gem bangan+erpustakaan/

DPK Bontang Gelar Rakor Pengernbangan perpuslakaan

Kepolo DPK Eontong, Retno Febrioryonti (konon), Kobid Perpustokoon DPK Bontong

Usmon (ktri). (Rezki Joyo/Akurosi.td)

"Target kami datangkan narasumber dari nasional serta provinsi

ini untuk membicarakan masalah akreditasi, tujuannya supaya

perpustakaan yang ada Bontang dapat terakreditasi," harap

Usman.

Selain itu, dia berharap dengan terakreditasi perpustakaan yang

ada di Kota Taman, kualitas perpustakaan dapat meningkat.

"Minat baca pun semakin meningkat," tutupnya.

Sementara, salah satu peserta yang berasal dari perpustakaan

Kelurahan Berbas Pantai, Ramah menyebutkan dengan

mengikuti rakor selama 2 hari, dia mendapatkan ilmu dan lebih

mendalami tentang perpustakaan. Dia menjelaskan yang

sebelumnya kurang mengetahui tentant akreditasi perpustakaan

di tingkat kelurahan.

"lni sangat bermanfaat untuk kami yang mengelola

perpustakaan. Ke depan juga kami memohon agar DPK Bontang

dapat memberikan kami bimbingan secara berkelanjutan agar

kami yang dari tingkat kelurahan serta yanS lain bisa saling

bekerja sama dengan perpustakaan daerah untuk meningkatkan

literasi dibidang membaca," harapnya. (*)

314

\ I

'l
!

l

I

T -\
//

a

c
a. Tt?

G



7 n t2021 Dukung Visi-lrisi Kola Bontang Wujudkan perpustakaan yang Be.kualitas

rtl

Dukung Visi-Misi Kota Bontang, DPK
Wujudkan Penyelenggaraan Perpustakaan
yang Berkualitas

-

It
:

Dukung Visi-Misi Kota Bontang, DPK Wujudkan
Penyelenggaraan Perpustakaan yang Berkualitas. Rakor ini

d i hadi ri Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpustakaan

Nasional Rl

Rakor ini dihadiri Direktur Standarisasi dan Akreditasi

Perpustakaan Nasional Rl Supriyanto, Kepala Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

H Elto.

Rakor tersebut bertema sinkronisasi dan koordinasi program

akreditasi dan sertifikasi perpustakaan dalam rangka

mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas

https:i/www.akurasi.id/birokrasi/dukung-visi-rnisi*ota+ontiang/ 1t5
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Rokor yong dtgeLor DPK Bontong di Pendopo Rujob Wolt Koto Bontong. (Rezl

tovo,/Akurosi.ia

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan

tahun 2021, di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab)

Wali Kota Bontang, Kamis (27 /5 /2021).
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Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti menyebutkan
pelaksanaan rakor ini untuk dukung Visi-Misi Kota Bontang.
yakni menjadikan Kota Bontang sebagai kota yang beradab dan

cerdas.

Artikel Terkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 20 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

"Cerdas di sini kaitannya dengan perpustakaan dan buku-buku
literasi. Dan juga untuk mewujudkan Kota Bontang yang

berbudaya saing dan sejahtera melalui peningkatan sumber

daya manusia," ucap Retno di dalam sambutannya.

Retno pun melanjutkan, DPK Bontang siap melaksanakan dan

mewujudkan visi misi untuk membantu Pemkot Bontang dan

sudah terbentuk dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Pemkot Bontang.

httpsJrtww.akurasi.id/birokrasi/dukung-visi-misi-kota-bontahg/ 215
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Baca Juga l_t:putB_e-rlrss. felarrrar A5N4gar lkuti Sesuai

Ketentuan Pada Pens U 111r.: il I a

a.l: -'- -w (Lj -b-r A r!,
.r+:t

RAPAT K00RDINASI{RA
KOTA BON

; "SiNKR0NISASI DAll K0(
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KepoLo DPK Bontong, Retno FebriotyantL (Rezki layo/Akurosi.id)

"Kami pun akan melaksanakan program pengolahan

perpustakaan di tingkat daerah kabupaten atau kota melalui

kegiatan sinkronisasi dan koordinasi program administrasi dan

sertifikasi perpustakaan dalam rangka menghasilkan

penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas," beber Retno.
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7n 12021 Dukung VlsiLlisi Kote Bohtang Wuiudkan Perpudakaan yang Berkualitas

Dia pun menyebutkan tujuan dari rakor ini adalah untuk
mendapatkan masukan dari seluruh peserta rakor dalam
mengoptimalisasi peran dan fungsi perpustakaan yaitu
peningkatan ekonomi serta kualitas sumber daya manusia

dalam rangka mewujudkan Kota Bontang yang baik ke depan.

"Harapan kami dari DPK Bontang tentunya ingin menaikkan

minat literasi di lingkungan masyarakat Bontang dan kamijuga
memohon bantuan untuk penggerak literasi untuk membantu

dan memberikan dukungan," harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rase melalui Asisten ll

Sekretariat Daerah Bontang Zulkifli mengatakan, dalam upaya

mewujudkan salah satu misi pemerintah Kota Bontang, yaitu

mewujudkan kota yang berdaya saing dan sejahtera melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dia menyebutkan
peran perpustakaan menjadi sangat penting. Perpustakaan

merupakan sumber ilmu pengetahuan dan sarana belajar

sepanjang hayat bagi masyarakat.

"DPK Bontang memiliki peran yang sangat strategis dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan selalu

berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui

berbagai layanan yang disediakan dan inovasi yang

dilaksanakan," ucapnya.

Dia pun berharap agar perpustakaan, pojok baca, taman baca

masyarakat, komunitas, dan lain-lain dapat terus berbenah diri

dan terus berinovasi untuk dapat memberikan layanan yang

terbaik serta terus berkontribusi untuk meningkatkan minat

baca guna mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang

sejahtera.

"Sayajuga berharap, agar koordinasi dan sinkronisasi antar

elemen dapat terus terjaga dan saling mendukung untuk

mewujudkan pelayanan perpustakaan yang berkualitas. kami

https Jtu/wv/.a ku rasi.id/birokrasi/dukung-visi{isi*ota+ontan g/ 415
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pemerintah kota Bontang sangat mendukung pelaksanaan

kegiatan sinkronisasi dan koordinasi dengan semua pemangku
kepentingan yang terkait dengan pengembangan minat dan
budaya baca masyarakat seperti yang dilaksanakan oleh DPK

pada hari ini," sebutnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

{te#(15 O 08115813669 t O'4,1.47f 3669

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Retno Febriaryanti
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DPK Bontang Dorong OPD DigitalisasiArsip
Melalui Aplikasi Srikandi

KepaLo DPK Bontong, Retno Febrioryanti. (Rezki )oyo/Akurosi.id)

DPK Bontang dorong OPD digitalisasi arsip melaluiAplikasi

Srikandi. Srikandi adalah aplikasi Sistem lnformasi Kearsipan

Dinamis Terintegrasi.

Akurasi.id, Bontang - Dalam memperingati Hari Kearsipan

Nasional yang rutin diperingati setiap 18 Mei, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang mendorong

digitalisasi arsip untuk setiap Perangkat Daerah

(oPD).

Diketahui yang melatarbelakangi penetapan Hari Kearsipan

Nasional ini yakni pada 18 Mei 1971 menjadi tonggak lahirnya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan

pokok kearsipan.

Oleh karena itu dikatakan Kepala DPK Bontang Retno

Febriaryanti, dalam mendorong digitalisasi arsip, seluruh OPD

didorong menggunakan aplikasi Sistem lnformasi Kearsipan

Dinamis Terinteg rasi (Sri kandi)

"Ke depan untuk kearsipan akan kami digitalisasikan, hanya

memang harus perkuat pembinaan terlebih dahulu untuk OPD

https:/ r/ww.akurasi.idrfbirokrasi/dpk-bontang-dorongopd-digitalisasi/ 1t3
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Terlilit Utang,
Seorang lbu Rumah
Tangga di Sangatta
Nekat Curi Harta...

AndiHarun Ungkap
Alasan Bertemu
Makmur HAPK,
AkuiBicara PAW...

DPK Bontang Dorong OPD Digitalisasi tusb Melatui Apfikasi sikandi

agar membenahi arsipnya," jelas Retno saat ditemui, Kamis

(20/s/2021).

Artikel Terkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar

Aplikasi lnlislite

@ 20 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

Retno menjelaskan, aplikasi Srikandi ini dapat diterapkan tetapi

dengan memperkuat sistem manual terlebih dahulu.

"Maka dari itu kami pelan-pelan membina, agar penerapan

digitalisasi kearsipan lancar. ltu semua dimulai dari penciptaan

arsipnya terlebih dahulu, setelah itu pemberkasan, lalu ada

penyusutan. Nah ini sementara penciptaan arsip itu melalui

digital," ungkapnya.

Kronologis Mantan
Cawabup Kutim
Lulu Kinsu
Ditangkap Polda...

Viral!! Gagal
Menikah Karena
Uang Jujuran, Pria
Sebar Video...

Bicarakan Raperda
Pengelolaan
Kearsipan, DPK
Penuhi Undangan...

Menyibak Aroma
Busuk Korupsi di
Balik Frasa Defisit
dalam OTT Bupati,

httpsJ/w$/w.akurasi.id/birokrasi/dpk+ontang-dorong-opd-digitalisasi/
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7nDO21 DPI( Bontang Dorong OPD DigitatisaEi Arsi, Melatui Aptikasi Sdkandi

Baca Juga Pendaftaran CASN-Ea1lt_ang Dibuka. Sediakan

Akses Helpdesk dan Buku Petunju!

Retno pun menjelaskan pihaknya akan mencoba membina

kearsipan OPD mulai dari surat masuk terlebih dahulu,

kemudian melakukan pencatatan melalui komputer, kemudian

didisposisi pun sudah menggunakan komputerisasi.

"Kami coba kerja sama dengan Diskominfo untuk menerapkan.

Nantinya kalau sudah bisa, baru ke semua OPD dan akan kami

sosialisasikan," harapnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

{ta.a|er. O 08115813669 A 0547 4773669

Aplikasi S.ikandi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang DPK gontang

Hari Kearsipan Nasional Retno tebriaryanti
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GREAT SALE!
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7 t7 t2021 Peringali Hari Buku Nasional, DPK Bontang Gencarkan Program Literasi

Peringati Hari Buku Nasional, DPK Bontang
Gencarkan Program Literasi

Kepola DPK Bontong, Retno Febrioryonti. (Rezki )oyo/Akurasi.id)

Peringati Hari Buku Nasional, DPK Bontang gencarkan

program literasi. Yakni mengumpulkan buku bekas dari
masyarakat yang tidak digunakan untuk dibaca warga yang

memerlukan.

Akurasi.id, Bontang - Untuk peringati Hari Buku Nasional

setiap 17 Mei, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang menggerakkan program-program untuk

meningkatkan di masyarakat Kota Taman.

Hal ini disampaikan oleh Kepala DPK Bontang, Retno

Febriaryanti. Dia menjelaskan, akan menggalakkan program

Bank Buku untuk Literasi (Bakul Terasi) yang sifatnya dari

masyarakat untuk masyarakat.

"Kita ada program yang namanya Bakul Terasi yakni

mengumpulkan buku bekas dari masyarakat yang kiranya

sudah tidak mereka gunakan. Kemudian buku tersebut nanti

diberikan kepada masyarakat yang memerlukan. Kadang

disalurkan ke perpustakaan kelurahan ataupun pesisir di

Bontang," beber Retno kepada media ini, Kamis (2015/2021).

httpsJ 
^/ww.akurasi.id/birokrasi/peringatl+ari{uku-nasional/
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7 n /2021 Potingdi Hari Buku Nasional, DPK Eoitang G€ncarkan Progiam Literasi

Dengan demikian, Retno berharap agar masyarakat dapat
menyalurkan buku yang tidak dipakai untuk disumbangkan ke

DPK Bontang.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 20 hours ago

Verifrkasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

"Selain berilmu sekaligus beramal," ungkapnya.

Kronologis Mantan
Cawabup Kutim
Lulu Kinsu
Ditangkap Polda...

AndiHarun Ungkap
Alasan Bertemu
Makmur HAPK,
Akui Bicara PAW..-

Terlilit Utang,
Seorang lbu Ruma
Tangga di Sangatt
Nekat Curi Harta...

Ketika Golkar
Memilih
Hasanuddin Mas'ud
dan Kedewasaan...

Kisah di Balik
Topeng Badut
Pinggir Jalan Kota
Bontang, Mengais...

Viral!! Gagal
Menikah Karena
Uang Jujuran, Pria
Sebar Video...

Baca Juga Pendaftaran CPNS PPPK Guru di Bontatg, Ee1i ku!

Formasi dan Syalalnya

https J r'r'lr.r.akurasi.id/birokrasj/perin gati+rariiu ku-nasional/

a

Selain program Bakul Terasi, DPK juga ingin menjalankan sistem

otomatisasi dalam peminjaman buku. Dengan memberikan

barcode di setiap buku yang ada di perpustakaan.



7nt2021 Peringali Had Auku Nasional, DPK BontaE Gs.tca*an program Literasi

"Nantinya kita akan mendorong masyarakat agar pinjam buku
secara otomatis," harap Retno.

Mengingat hingga saat ini perpustakaan masih menggunakan
sistem layanan tertutup, hingga saat ini pemasangan barcode

untuk otomatisasi masih dalam proses.

"Sehingga pada saat buka layanan nanti, barcode ini sudah bisa

digunakan dan memudahkan masyarakat dalam meminjam

buku," pungkas Retno.

Diketahui sistem layanan tertutup sudah mulai diterapkan

berdasarkan instruksi tim gugus Covid-19 Bontang. tujuannya

untuk mengurangi kerumunan serta memutus mata rantai

penyebaran virus corona di DPK Bontang.

Untuk informasi, hari buku nasional pertama kali diperingati
pada 17 Mei 2002, sementara untuk peringatan hari buku

internasional setiap 23 April.

r)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

ae..€r. g 08115813669 3 05414113669

: Dinas Perpustakaan dan Keargipan Bontang DPK Bontang

Retno Febriaryanti

Hari Buku Nasional
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7n D021 Dinas Pepustakaan dar Kea.sipan Bontang Tutup Layanan

ldulfitri 142Hijriah, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Bontang Tutup Layanan 13 Hingga
16 Mei 2021

Gedung DPK Bontong Jalon HM Ardans, Nomor 1, Kelurahon Sotimpo, Bontong Seloton

(Dok Akurosi.id)

ldulfitri 1442 Hijriah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bontang tutup layanan 13 hingga 15 Mei 2021, sesuai Surat

Keputusan Bersama.

Akurasi.id, Bontang - Menjelang Hari Raya 1442Hijriah,
telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan

Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai libur lebaran dan

perubahan cuti bersama.

Perubahan cuti bersama yang tertuang dalam SKB ini tercatat
pada Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri

Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 tahun

2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 202't .

SKB Tiga Menteri tersebut merevisi aturan sebelumnya

sehingga cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi

httpsJ ruiw.skurasi.id/lcirokasi/dinas{erpustakaan-dan-kgsrsipan{ontang-tutup-layanan/
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7n D021 txlas peqr.rstakaan dan Kearsipan Bfitang Tutup La!€nan

hanya tinggal 2 hari saja, yaitu cuti bersama Hari Raya ldulfitri
pada 13 Mei dan Hari Raya Natal pada 24 Desember.

Lebih lanjut, SKB Tiga Menterijuga menetapkan tiga hari libur
sepanjang Mei 2021, yaitu 13-14 Mei (Hari Raya ldul Fitri 1442

Hijriah), 13 Mei (Kenaikan lsa Al Masih), dan 26 Mei (Hari Raya

Waisak 2565).

ArtikelTerkait

PPKM Mikro MulaiDiberlakukan di4i] Kota Non

Jawa Bali

O11minsaqo

Selain SKB Tiga Menteri, Presiden Joko Widodo juga telah

menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No.7 /2021
tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun

2021.

Hal tersebutjuga diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan (DPK) Bontang dengan menutup layanan mulai dari

Kamis (13/5/2021) hingga Minggu (16/5/2021).

httpsJ .rww.akurasi.idtiroktasi/din6{erpustakaan-dan'kearsipan'bo.tlang-tutup-layanan/
2t4
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lnovatifl DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite
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7fi D021 Dinas Peapustakaan dan Koarsipan Bontang Tutup Layanan

Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti menjelaskan pihaknya

mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

I

hths://\r/ww.akurdsi.id/birokrasi/dinas+erpushkaan{an-kearsipan-bontang&tup-layanan/

Baca Juga peodaftarc! lASlLEexIeng !_ibulla. Sediakan

Abes He-l pdcsk-d j-n guku-Pclunj ul

.-

I

f'r'
cl

akurasi.
Kepo[a DPK Bontong, Retno Febrioryonti. (Dok Akuro

"Cutinya ikuti pemerintah pusat yakni cuma 4 hari, Senin

(17 /5/2021) nanti baru kembali buka layanan," jelas Retno saat

dikonfirmasi media ini, Selasa (11/5/2021).



7n2021 Dinas Pe.pustakaan dan Kearsipan Bonang Tutup La)6nan

Lanjut Retno, setelah dibuka nanti, pelayanan sementara masih
menggunakan sistem layanan tertutup.

"Kami masih menggunakan layanan tertutup. Tetapi setelah

lebaran nanti kami akan adakan rapat internal membahas

layanan. Tunggu instruksi dari Wali Kota dan Satgas Covid-19,"

pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

rtc..l l{r. O 0811581 69 A 0541477 3669

Covid-19 Cuti Bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang
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7 n t2021

Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bontang dalam Mengakeditasi Perpustakaan

Sekolah

Kepoto DPK Bontong, Retno Febrioryanti. (Dok Akurasi^id.

Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang dalam

Mengakreditasi Perpustakaan Sekolah. Tahun ini target 10

sekolah terakreditasi

Akurasi.id, Bontang - Ketua

(GPMB) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin

Pernyata beberapa waktu lalu bertandang ke Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang.

Syafruddin sempat menyebutkan perbandingan jumlah

perpustakaan sekolah serta jumlah perpustakaan yang

berstandar nasional di Kota Bontang.

httpsJ/www.akurasi.idlbirokasi/mengakreditasi-perpustakaan-sekolah/ 1t3

Karsipan Bontang dalam Mengak editasi Perpustakaan Seko&ah
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Dalam data tersebut, disebutkan pada Sekolah Dasar (SD),

terdapat 61 perpustakaan sementara yang terakreditasi hanya 1

perpustakaan. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP),

terdapat 34 perpustakaan sementara yang terakreditasi '10

perpustakaan. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), terdapat
13 perpustakaan sementara yang terakreditasi 4 perpustakaan.

Dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terdapat 14



7 n 12021 Koarsipan Bontang dalam Mengakreditasi Perpustakaan Sekolah

perpustakaan sementara yang terakreditasi hanya 2
perpustakaan.

Menyikapi data tersebut, Kepala DPK Bontang Retno

Febriaryanti menyebutkan hingga saat ini DPK terus berupaya

untuk memberi dukungan dan bimbingan untuk meningkatkan

akreditasi untuk perpustakaan sekolah di Kota Bontang.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

O 20 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

@ 5 days ago

"Terkait akreditasi perpustakaan sekolah semua di kabupaten

atau kota sama kondisinya, masih sangat sedikit sekolah yang

terakreditasi. Tetapi kami selalu berupaya untuk meningkatkan

itu dengan tahun ini dengan target 10 sekolah," kata Retno saat

dikonfirmasi media ini, )umat (30/4/2021).

Diajuga menyebutkan, pada tahun 2020, hanya 4 sekolah di

Bontang yang terakreditasi, tetapi dengan upaya DPK Bontang,

di tahun 2021 secara perlahan mengupayakan 10 perpustakaan.

Agar meningkat akreditasi perpustakaan sekolah.

Baca Juga Pendaftaran CPNS PPPK Guru di Bontang, Berikut

Formasi dan SyaElnya

Terlebih lanjut Retno, dengan dibentuknya Gerakan

Pemasyarakatan Minta Baca (GPMB) di Kota Bontang, dan
dibantu dengan Asosiasi Tenaga Perpustakaan lndonesia, beban

DPK menjadi ringan untuk membantu akreditasi perpustakaan-

perpustakaan sekolah.

el I
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7 n D021 K6,sipan Bortang dalam Mengakeditasi Pe.pustakaan Sokolah

"lnijuga akan mempercepat akreditasi di tahun-tahun
berikutnya, sehingga diupayakan semua sekolah di Bontang
perpustakaannya terakreditasi," harap Retno

Sementara untuk progres akreditasi 10 perpustakaan tersebut
sudah berjalan.

"Nanti tanggal 3 Mei 2021 akan dilakukan verifikasi secara

daring. Dan sejauh ini progresnya baik," pungkas Retno.

Baca Juga lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar

Aplikasilnlslite

Diketahui 10 sekolah yang diusulkan oleh DPK untuk
mendapatkan akreditasi di perpustakaannya yakni SMPN 2

Bontang, SMPN 6 Bontang, SDN 001 Bontang Selatan, SDN 006

Bontang Selatan, SDN 009 Bontang Selatan, SDN 011 Bontang

Selatan, SDN 00i Bontang Utara, SDN 008 Bontang Utara, SDN

004 Bontang Barat, dan SDN 002 Bontang Selatan. (*)

Penulis: Rezki Jaya

{tc..+rCis O 08115813669 t 05414773669

.' Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Eontang Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

Perpustakaan

{e650J0+

tffilll
SAHARII'DA

GREAT SALE!
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DPK Bontang Gencarkan 1 Kecamatan 1

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

DPK Bontang gencarkan 1 Kecamatan 1 Gerakan

Pemasyarakatan Minat Baca. ini untuk meningkatkan minat
baca masyarakat secara luas dan merata.

Akurasi.id, Bontang - Beberapa waktu lalu saat kunjungan

Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Provinsi

Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin melontarkan pernyataan

ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang.

Syafruddin sempat mengatakan salah satu prioritas

Kaltim yakni mewujudkan 1 Kecamatan 1 GPMB. Hal ini guna

untuk meningkatkan minat baca masyarakat secara luas dan

merata di Kota Bontang.

Menjawab hal tersebut, Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti

menyebutkan akan mendukung dan menjalankan program ini,

terlebih setelah terpilihnya Ketua GPMB Bontang. program ini

akan mulai dijalankan.

"lni sebuah langkah yang sangat strategis, nantinya kami akan

mengajak camat-camat di Kota Bontang untuk bersinergi lalu

melakukan koordinasi komunikasi agar setelah kita membentuk

httpsJ vww.akurasi.id/birokrasi/gerakanremasyarakatanfi inat+aca/ 114

Gencaakan 1 Kecamatan 1 Gorakan Penrasyarakatan Minal Baca
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7nDO21 G$carkar I Kecamalan 1 Gerakan Psnaslarakatan Minal Baca

atau melantik anggota dari GPMB Kota, nanti kecamatan-
kecamatan akan kami lantik," Sebut Retno saat dikonfirmasi
media ini, Jumat (30/4/2021).

Artikel Terkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

O 20 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

O 5 days ago

Ke depan lanjut Retno, kecamatan akan menjadi sebuah

gerakan masif untuk mencerdaskan dan meliterasikan

masyarakat, karena menurutnya kalau hanya sampai tingkat
kota saja, akan lambat pemerataan minat baca di lingkungan

masyarakat.

"Jadi tidak hanya di tingkat kota saja melainkan hingga

kecamatan atau bahkan kelurahan, hal tersebut akan

meningkatkan literasi ke masyarakat secara merata," bebernya.

https Jfu /ww.a kurasi.id/bi rokasi/gerakan+emasyarakatan'fi inat+aca/ 2t4
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7 nt2021 Gencarkan 1 Kecsmalan 'l Gerakan Pemasyarakatan Minei Baca

Baca Juga lnovatif! DPK Bontang Baka! Gelar Webinar

Aplikasilnlislile

Menurut Retno, ujung tombak dari kota adalah kecamatan dan

kelurahan. Sehingga ke depan, DPK Bontang akan bersinergi

dan mengadakan rapat kerja dengan pihak kecamatan.

"Dengan demikian, program-program yang ada di GPMB akan

di dukung oleh GPMB di Kecamatan. Sehingga ke depan

kecamatan kami minta untuk membentuk GPMB di

kelurahannya masing-masing," harap Retno.

Danjuga Retno berharap dengan adanya GPMB di kecamatan

ataupun dikelurahan akan menciptakan masyarakat yang melek

akan literasi, cinta kepada buku.

"Harapannya mereka akan menjadikan membaca buku sebagai

kebiasaan. Sehingga tiada hari tanpa membaca," pungkasnya.

e)

Penulis: Rezki Jaya

httpsJ Mww.akurasi.id/birokrasi/gerakan+emasyaEkatan+ninat{acal
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Editor: Rachman Wahid

Oc!.lrCr. O 08115813669 t 0547 471.3669

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

GPMB

GREAISffi!

SAIIAPIIIDA
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7 n 12021 Meniawab Program Translormasi Berbasis lnklusi Sosial Petpustakaan

Menjawab Program Transformasi Berbasis

lnklusisosial Perpustakaan Nasional Rl, lni

Upaya DPK Bontang

a.-

Kepolo DPK Bontong, Retno Febrioryonti. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

Menjawab program transformasi berbasis inklusi sosial

Perpustakaan Nasional R!, ini upaya DPK Bontang.

Akurasi.id, Bontang - melalui

program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial

berupaya melakukan penguatan peran perpustakaan umum,

kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga

kemampuan literasi meningkat dan berujung pada peningkatan

kreativitas masyarakat dan kesenjangan akses informasi.

Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali

informasi dan pengetahuan, perpustakaan wajib memfasilitasi

masyarakat dengan pelatihan dan keterampilan yang bertujuan
pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. ltu merupakan salah

satu program perpustakaan Rl.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang Retno

Febriaryanti menyatakan pihaknya gencar menerapkan program
transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yakni dengan

mengakses buku yang ada pada perpustakaan-perpustakaan
https:/forww.akurasi,id/birokrasi/menjawab+rogram-hansfonnasi-berbasis-inklusi-sosiaFperpustakaan-nasiooal-ri/ 1/3
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7 t712021 Mohiawab Program Transtormasi Berbasis lildusi Sosial Perpuslakaan

kelurahan serta akses internet yang semakin mudah dijangkau

membuat perpustakaan masih dan akan terus membawa

manfaat bagi masyarakat.

"Tentu dengan memperbanyak membaca dan akses buku yang

banyak, masyarakat Bontang akan semakin cerdas, kemudian

nantinya akan berkaitan tentang peningkatan perekonomian

masyarakat itu sendiri," ucap Retno saat ditemu media ini,

)umat (30/4/2021).

Artikel Terkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar

Aplikasi lnlislite

O 20 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

O 5 days ago

Menurut Retno, jika masyarakat cerdas akan mempermudah

dalam urusan ekonomi, seperti meningkatkan kreativitas,

sehingga akan mudah membuat produk-produk yang akan

dr1-ual. lni juga salah satu cara untuk meningkatkan

perekonomian.

"Orang yang cerdas adalah yang suka membaca, dengan cerdas

dia akan mempunyai ide-ide untuk bisa memberdayakan

dirinya, nah perpustakaan itu juga bukan hanya menjadi tempat
membaca saja, tetapi rujukan untuk meningkatkan
perekonomian," bebernya.

Baca Juga bp-ut-Berkas PelaoEr AStASar l&!fr S-suaj

Ketentuan Pada Peno umuman

Dengan begitu lanjut Retno, masyarakat dapat membuka
peluang-peluang usaha dan membuka lowongan kerja baru
untuk daerah sekitar, sehingga dengan demikian, kurangnya

https:'ul../w'akurasi'id/bi'okrasi/menjawabrrogram-t'ansformasi-borbasisinkrusisosiar-Flerpustakaan-nasionar-ri/
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7 n D021 M€rrawab PrDgram Transtormasi Berbasis lrlfud Sosial pgrpusjakaan

angka pengangguran di Kota Bontang salah satu bukti kota
sejahtera.

"Maka salah satu program perpustakaan nasional Rl itu
transformasi perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan,

oleh karena itu salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Jadi

tidak hanya untuk membaca, tetapi untuk meningkatkan

kualitas hidup, karena dengan membaca orang menjadi pintar

lalu bisa meningkatkan apa yang bisa menjadi pasion mereka

untuk dikembangkan menjadi pengusaha," pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

.lc^!*rd,.. 0 08115813669 ? 05474773669

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang Perpustakaan Rl

program transformasi be,basi5 inklusi

SAltARtiaDt

ORElttSALEi

https:/ .,rww.akurasi.id/birokrasi/menjawab"Orogram-ransformasi-bsrbasisinklusi{osialperpustakaan-nasional-rv 313
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Menjawab Visi Misi Wa[ Kota yakri Memenbskah Masyarakat

Menjawab Visi MisiWali Kota yakni
Mencerdaskan Masyarakat lni Kata Kepata
DPK Bontang

ki Jovo/Akurosi.id

Menjawab Visi Misi Wali Kota yakni mencerdaskan
masyarakat, ini kata Kepala DpK Bontang. DpK siap
merealisasikan visi misi tersebut.

Akurasi.id, Bontang - Salah satu misi Basri

Rase dan Wakil Wali Kota Bontang Najirah yakni Kota Bontang
berkelanjutan yang layak huni, cerdas dan berwawasan

lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan

inf rastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

Hal tersebutjuga akan tercapai dengan dukungan oleh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk di dalamnya
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang.

Menjawab tantangan tersebut, Kepala DPK Bontang Retno

Febriaryanti menjelaskan untuk mendukung misi Wali Kota,

perpustakaan daerah akan membuka akses yang luas kepada

masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan.

"O\eh karena itu kami akan berusaha memberikan pelayanan

terbaik dari perpustakaan yakni nyaman' bersih' serta

lsJlwtwr.aku6siid/biroxrasii 
meniawauiisi+nisi'wali'kota'yarni+nencedaskan'masya:k1

1/3

\I
I \ '--1

o\(
v.-)

r>
Jt ,i

J

d(uixli,



7n12021

pelayanannya yang rama dan menyenangkan,,, ucap Retno saat
ditemui Akurasi.id di ruangannya, Jumat (30/4/ZOZ1).

Merrawab Visi Misi Wali Kota yakni MdEerdaskan Ma6!6rekat

ArtikelTerkait

Nursalam Minta Satgas Covid-l9 Bontang Tegas,
Tertibkan Cafe yang Tak Patuh Aturan

@ 50 mins ago

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

O 20 hours ago

Lanjut Retno, upaya selanjutnya yakni membuat perpustakaan

menjadi tujuan masyarakat untuk menimba ilmu sekaligus

menjadi tempat rekreasi untuk edukasi. Sama halnya seperti
masyarakat ingin berlibur.

"Untuk keluarga-keluarga bisa untuk melakukan harmonisasi

keluarganya di sini, semisal menjadikan perpustakaan menjadi

sebuah tujuan wisata keluarga. Sehingga bisa cerdas secara

pengetahuan, psikologi, kemudian hubungan antara orang tua

dan anak, dan ini semakin baik," ucapnya.

Baca Juga ryt elihal Prsxdur Pe,ra-wala-rr Buk q dr D PKBeotllr g

"sempat beberapa waktu lalu ada ayah dan ibu

mendongengkan anaknya di perpustakaan, bercerita. Artinya

menjadi sebuah pilihan yang tepat bagi orang tua yang ingin

mengedukasi anaknya tentang pentingnya membaca," lanjut

Retno

"Dengan ilmu yang luas akan membuka pemikiran dan

kreativitas, sehingga akan ada inovasi-inovasi baru dari

masyarakat. Tentu hal ini bertuiuan untuk pemantapan

.idlbirokasilmeniawaEvisi{nisi'wali-kota-yakni{encerdaskan-masyarakat'ttpsJlwml.akuradt

tt

Tentu dengan membaca serta akses buku yang banyak,

tentunya masyarakat Bontang akan semakin cerdas.
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Meriayab Visi Misi Wali Kota yakni M$cerdaskan Maslrarakat

ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian
lingkungan hidup seperti misi dari Wali Kota Bontang,,, pungkas
Retno. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

{tcirrtrr.. O @115813669 ? 05474773669

Basri Rase Dinas Perpustakaan dan Kea6ipan Bontang Najirah

Visi Misi Bontang Visi Misi Wali Kota
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Kur*rEan k€ Porpustakaan Loktu-t, Kopab DpK Bontang

Kunjungan ke perpustakaan Loktuan, Kepala
DPK Bontang: Semoga Menang di Lomba
Tingkat Provinsi

DPK Bontong odokon kunjungon ke Perpustokoon Kelurahon Loktuon. Didampingi oleh

Woli Koto Bontong Bosri Rose. (Dok DPK Bontong)

Kunjungan ke Perpustakaan Loktuan, Kepala DPK Bontang:
Semoga Menang di Lomba Tingkat Provinsi. Kunjungan ini

bertujuan untuk supervisi, monito4 dan evaluasi.

Akurasi.id, Bontang - Belum lama ini, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan (DPK) Bontang melakukan kunjungan ke

Perpustakaan Kelurahan. Dalam kunjungan tersebut didampingi

oleh Basri Rase dan Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Andi Faizal So{yan Hasdam.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti menjelaskan,

kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan supervisi,

monitor, dan evaluasi terkait persiapan pengusulan lomba

perpustakaan tingkat kelurahan, mengingat yang mewakili Kota

Bontang dalam lomba perpustakaan kelurahan tingkat provinsi

adalah Kelurahan Loktuan.

httpsJ ./ww.akurrsi,id/birokrasj/l(unjungan-lG+erpustakaan-loktuan+epala-dpk'boiitang/ 1t3
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Kurrungan ke perpustakaah Loktuan, KeFEb DpK Bontang

"Kebetulan tahun ini yang ditunjuk untuk lomba yakni
Kelurahan Loktuan. Oleh karena itu kami melihat persiapannya,
terus ada kekurangan apa tidak karena besok (30/4/2021) batas
pengumpulan berkasnya. Dan jika juara satu ditingkat provinsi
Kalimantan Timur (Kaltim), lalu mewakili ditingkat nasional,,,
ucap Retno saat ditemui di ruangannya, Kamis (29/4/ZOZ1).

Menurut Retno, Lurah Loktuan Muhammad Takwin dinilai aktif
dan kreatif. lni yang menjadi nilai tambahan yang meyakinkan
bisa unggul dan menjuarai tingkat Kaltim.

ArtikelTerkait

Nursalam Minta Satgas Covid-19 Bontang Tegas,
Tertibkan Cafe yang Tak Patuh Aturan

O49 mins ago

Ketua DPRD Bontang Soroti Rumah Sakit Tipe D
yang Terbengkalai

@ t hour ago

"Karena banyak inovasi, kemudian kegiatan-kegiatannya juga

banyak. Khususnya di bidang e-library. Terlebih di masa

pandemi, menggunakan internet untuk mengakses

perpustakaan," katanya.

Dan juga lanjut Retno, ada kegiatan induksi sosial yang terkait
dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis

perpustakaan.

Baca Juga Maksimalkan Literasi Hingga Pesisir, Dinas

Perpustakaarldan-Keac pa n Maksi maI kan J u m

lsrjok Baca

"Semisal mengadakan pelatihan-pelatihan di perpustakaan

dengan berbasis dari buku-buku yang ada di perpustakaan, lalu

mereka melatih diri dan mempraktikkan inovasi-inovasi

kemudian menjadikan produk jadidan dijual, itu menjadi

httpsJ,Vww'akurasl.idibirokrasi/kuniungan'l(e+erpustakaan-loktuan'{(epalaipk'bontang/
2t3
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kur*rEan ke peDustakaan Loktuar! ,(€pab DF,K Bdtang

dampak ekonomi yang cukup bagus untuk warga sekitar,,,
ungkapnya.

Selain itu, peran perusahaan dinilai baik untuk membimbing
perpustakaan di Kelurahan Lohuan. Mengingat daerah Loktuan
masuk dalam kawasan perusahaan.

"Semoga dengan semua dukungan yang ada, dapat membawa
perpustakaan Loktuan menjuarai lomba tingkat provinsi dan
bisa mewakili di tingkat nasional,,, pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

{tqi]ea O 08115813669 ? 0547477 3669

Andi Faizal Sofyan Hasdam Basri Rase Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan Loktuan
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7 n D021 DPK Bontang Fasiltasi Musda Garakan p.rmasya.akaran 
Minat Bac., Gencarkan s.fiangat Literasi di Masyarakat

DPK Bontang Fasilitasi Musda Gerakan
Permasyarakatan Minat Baca, Gencarkan
Semangat Literasi di Masyarakat

GPMB Koto Eontang yong diselenggorokon di gedung DpK Bontong. (Rezki

Joyo/Akurosi.td)

DPK Bontang fasilitasi Musda Gerakan Permasyarakatan
Minat Baca, Gencarkan semangat literasi di lingkungan
masyarakat.

Dalam Musda tersebut dihadiri oleh, Ketua GPMB Provinsi

Kaltim Syafruddin Pernyata, Sekretaris GPMB Provinsi Kaltim

sekaligus Kepala Bidang (Kabid) Perpustakaan DPK Provinsi

Kaltim, Ketua GPMB sebelumnya Basri Rase, Ketua terpilih

GPMB sekaligus Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Bontang Abdul Haris, dan Wakil Ketua I DPRD

Bontang Junaidi.

htts6rr\r/ww.akUrasi.id/bi.okrasi/dpk+onlang-fasiliiasi-mUsda-gerakan+ormasyarakatsn-minat'baca'genca*an-semangat-litorasi-difiasyarakav
1t4
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Akurasi.id, Bontang - Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca
(GPMB) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan
Musyawarah Daerah (Musda) dalam rangka mendengar
pertanggungjawaban Ketua GPMB yang lama dan pemilihan

Ketua GPMB yang difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan (DPK) Bontang, Jumat (23/4/2021) malam yang

sekaligus bertepatan dengan hari buku sedunia.



7 n D021 DPX Bortang Fasillasi Musda G€rakan P€rmasyarakatan Minat Baca, Gencarkan sernangat Literasi di Masyarakal

"Selain para pejabat, yang menghadiri Musda juga ada dari
pegiat-pegiat literasi mulai dari Ketua forum lingkar pena,
pendongeng, literasi di bidang seni, penulis produktif, pegiat
literasi untuk milenial, serta ketua kelompok baca yang semua

berasal dari Bontang," sebut Kepala DPK Bontang, Retno

Febriaryanti.

Retno menjelaskan, kegiatan ini dimulai dari pemaparan materi

untuk memotivasi para pegiat literasi di Kota Bontang agar

semangat dalam menggencarkan gerakan minat baca di

lingkungan masyarakat.

Artikel Terkait

Nursalam Minta Satgas Covi*19 Bontang Tegas,

Tertibkan Cafe yang Tak Patuh Aturan

O 46 mins ago

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 20 hours ago

Kepolo DPK Bontong, Retno Febrioryontt. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

"Dalam pemaparan materi dibawakan langsung oleh Ketua

GPMB Provinsi Kaltim yakni Bapak Syafruddin Pernyata," ucap

Retno.

httpsJlwww.akUrasijd/birokasi/dpk-bontang.fasilitasi.musda.gerakan+ermasyarakatan-minat.baca{encar*an-s€mangat-literasi.di-masyara
kau 214
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7n t2021 DPK Bontang Fasifitasi Musda G€rakan p.rmasyarakatan Minat Baca, Gshcarkan sernangat Literasi di Masyarakat
Setelah itu lanjut dia, yakni pembacaan pertanggungjawaban
dari Ketua GPMB sebelumnya yakni Aasri nase yang.luga
sebagai Wali Kota terpilih periode 2021_ZO24dan ditutup
dengan pemilihan Ketua GpMB baru.

Terlilit Utang,
Seorang !bu Rumah
Tangga diSangatta
Nekat Curi Harta...

Kronologis Mantan
Cawabup Kutim
Lulu Kinsu
Ditangkap Polda...

Viral!! Gagal
Menikah Karena
Uang Jujuran, Pria
Sebar Video...

Samarinda Gelar
Penyekatan,
Kendaraan Asal
Balikpapan Balik...

Menyibak Aroma
Busuk Korupsidi
Balik Frasa Defisit
dalam OTT Bupati...

Palsukan Data
Royalti, Direktur
Perusahaan Batu
Bara Diciduk...

Baca Juga Peqda f_tarar eA 5 N Eorrlan g Drbtr ka, _S-e diak a!1

Akses Hel desk dan Buku Petunjuk

Dalam Musda tersebut, terpilihlah Abdul Haris sebagai ketua

GPMB periode selanjutnya. Yang juga merupakan Anggota
Komisi I DPRD Bontang yang bergerak di dunia pendidikan.

Untuk itu, Retno berpesan kepada Ketua GPMB yang baru

diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot)

Bontang dalam hal ini DPK agar dapat bersama menumbuhkan

minat baca di lingkungan masyarakat Bontang.

"semoga ke depan minat baca masyarakat Kota Bontang

semakin meningkat, semakin tinggi agar menjadi masyarakat

yang cerdas, literet, dan sejahtera, karena dengan membaca

masyarakat akan cerdas, dan dapat memberdayakan diri sendiri

htFsjforrrw,/.akurasi.u/brokrdsi/dpk-bontang-fasihasi-musda-gerakan+6rmasyarakatan-minat'baca'gencarkan-semangat-literasi-di-masyarakav 
3|4



7nDO21 DPK Eontang Fasifitasi Musda Gefakdn p€rmasyarakatan Minat Baca, Goncarkan sehangat Literasi di Masyarakat

agar kehidupan ekonominya bisa lebih baik dan maju ke depan
dengan berbekal ilmu dari membaca,,,pungkasnya. (")

Penulis: RezkiJaya

Editor: Rachman Wahid

- Abdul Haris Basri Rase Dinas Perpurtakaan dan Kearsipan Bontang

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca
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7nno21 DPK Kodetangan Di.sktur KGa.sipan Dae.ah I ANR|, Sebut pongebban Anrip di Bontang Baik

DPK Kedatangan Direktur Kearsipan Daerah I
ANRI, Sebut pengetolaan Arsip di Bontang
Baik

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang mendapat kunjungan Direktur Kearsipan Daerah I

ANRI, Muhammad Sumitro dan disambut oleh Plh Wali Kota

Bontang, Aji Erlynawati, Asisten lll Kota Bontang, Kepala DPK

Bontang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan beserta

jajarannya dan Kepala Bagian Organisasi di Rumah Jabatan Wali

Kota Bontang, Selasa (2O/4/2O21).

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti menjelaskan,

kunjungan tersebut bertujuan untuk berbagi wawasan terkait

pengelolaan kearsipan yang lebih baik lagi di Kota Bontang.

"sebetulnya beliau itu kunjungan resminya ke Kutim, tetapi

beliau menyempatkan berkunjung ke Kota Bontang, jadi ini

kesempatan emas untuk kami agar dapat bertukar pikiran,

mencari dan menambah wawasan pengetahuan tentang

kearsipan dari beliau' Dan beliau senang sekali dan antusias

https:/^nww.akurasi.id,/birokrasi/dpk-kedatangan.direkh]r-kearsipan-daerah-i.anIi.sebut-pengelolaan.a.sipji.bontang..baiU

\

^e&" rq
I

lt

E

ll

I C
;

.d N
a

)

I I d
I

I /

a
*; F, I

\ J
d<urasi,,o rt It

DPK Bontang mendapat kunjungan dari Direktur Kearsipan
Daerah I ANRI di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. (Rezki

JayalAkurasi.id)DPK kedatangan Direktur Kearsipan Daerah I

ANRI, sebut pengelolaan arsip di Bontang baik.
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akan dukung Bontang dalam pengolahan kearsipan di Kota
Bontang," ucap Retno saat ditemui media ini.

ArtikelTerkait

Gunung ElaiJadi Bagian dari Pos Siaga Hebat DPK
Bontang Edukasi Kesadaran Arsip Keluarga

O 1 week ago

Muhammad Sumitro sempat menyinggung bahwa pengelolaan

dan pembinaan kearsipan di Kota Bontang sudah baik.

"Menurut beliau pengelolaan dan pembinaan di Kota Bontang

sudah bagus, makanya beliau ke Bontang selain ingin melihat
kotanya, beliau juga ingin lihat kearsipan Bontang," ungkapnya.

Dari hasil kunjungan tersebut, pihak DPK terkhusus bagian

kearsipan akan menambahkan inovasi-inovasi lain, menambah

kreativitas supaya berkas beserta arsip tampil lebih baik lagi ke

depan.I

irpl

Kepoto DPK Eonto ng, Retno Febtioryonti' (Rezki Joya/Akurosi id)

htssJ/www.akurasijd/birokasi/dpk-kedatangan4irelfi,r.lcarsipan.daerahi-anri-6ebut.pengelolaan€rsip.diSontangSaik/
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rffi Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago
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DPK Kodatangan Dir€ktur Xea.sjpan Daorah I ANRI, Sobut pengetoban Arsip di Bontang Baik

"Beliau juga sempat berpesan untuk kearsipan membuat
sesuatu yang menarik dan cantik, semisal dokumen_dokumen
itu tidak monoton, tetapi tertata rapi dan menarik,,, bebernya.

Selain itu lanjut Retno, pembinaan atau pembelajaran tentang
arsip akan diperkenalkan ke masyarakat mulai anak usia dini.
Kemudian pihaknya ke depan akan menggelar lomba-lomba
yang berhubungan dengan kearsipan untuk kaum milenial.

"ltu rencana kami ke depan, semisal membuat lagu tentang
kearsipan atau membuat kegiatan-kegiatan kearsipan yang

mengasar ke milenial. Tentu tujuannya tak lain untuk mengajak

dan memperkenalkan akan pentingnya arsip ini," kata Retno.

Baca Juga

Pihaknya berharap dengan adanya motivasi baru nan kreatif,

untuk pembinaan ke OPD di Kota Bontang dapat berjalan

lancar, kemudian OPD juga dapat mengelola arsip dengan lebih

baik.

"Karena 95 persen arsip itu ada di OPD, kalau pengolahan arsip

di OPD baik, otomatis arsip di Kota Bontang juga ikut baik,

sementara untuk 5 persennya itu baru masuk ke DPK, itu pun

yang arsip statis, arsip-arsip yang bukan dinamis. Alhamdulillah

OPD juga sudah mulai berbenah, semangat dalam mengelola

kearsipannya, semoga dengan begitu, kearsipannya di Kota

Bontang semakin lama semakin membaik," tutupnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

httssJl$/ww.akurasi.id/tirolcasi/dpk-lcdatangandir6ktur-l€arsipandaerahi-an.i-s€but+engelolaan-arsip-di+ontang+aiu
3t4
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DPK Bontang Usulkan 10 Sekotah Dapat
Akreditasi perpustakaan

DPK BoofarE Usulkan ,0 Sekolah Oapat AlaEditasi perpustjakaan _ Akurasi

DPK Bontang usulkan 10 sekolah dapat akreditasi
perpustakaan. Sekolah sejauh ini sudah mencapai 60 hingga
70 persen persiapan.

Akurasi.id, Bontang - Di tahun ZO21 ini, Dinas perpustakaan

dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang mengusulkan sebanyak 10

sekolah negeri untuk mendapatkan akreditasi pada

perpustakaan sekolah.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti, melalui Kepala Bidang
(Kabid) Perpustakaan Usman menyebutkan, selama 2 pekan ini,

pihaknya selaku perpustakaan daerah melakukan kunjungan

sekaligus pembinaan untuk 10 sekolah baik di tingkat Sekolah

Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Kali ini kami mengusulkan 10 sekolah untuk dilakukan

akreditasi perpustakaannya oleh DPK Kaltim, tugas kami di

httpsJ rrww.skurasi'id/brrokraa/dpk{qrtang-usulkan'lGsckoldl#at'akeditasi-perpustakaan-Z
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perpustakaan daerah selaku memberikan binaan langsung
dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang akan diakreditasi
perpustakaannya dengan menurunkan teman-teman dari
perpustakaan didampingi oleh pustakawan," jelas Usman saat

ditemui media ini, Sabtu (17/4/2021).

Diajuga menyebutkan, ditahun 2021ini, pihaknya sudah

memiliki pustakawan sebanyak 4 orang, sehingga proses

persiapan akreditasi di sekolah-sekolah terkait dapat dengan

cepat terselesaikan.

Artikel Terkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar

Aplikasi lnlislite

O 19 hours ago

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

"Pustakawan ini memberikan masukan ke sekolah-sekolah

mulai dari layout, penyusunan, termasuk pemasangan aplikasi

dan lain-lain," jelas Usman.

Sehingga lanjut Usman, sekolah-sekolah tersebut sejauh ini

sudah mencapai 60 hingga 70 persen persiapan, ini lebih cepat

dari tahun sebelumnYa.

htQs/www.akurssi id/birokrasi'dpk'bontang-usulkan-l 
s sekdahd8pat-akreditasi-perpustakaan-2/
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DPK Bontang Usulkan ,O Sd(olah Dapat Atced,tasi pdrpr.rstakaan _ Aku.asi

Baca Juga lnput Berkas pelamar A gar lkuti Sesuai
Ketentuan Pada Pengumuman

"Alhamdulillah dari kunjungan kami, rata-rata persiapan sekolah
sudah 60 hingga 70 persen, batas persiapan untuk akreditasi ini
hingga 20 April 2021," bebernya.

Saat mengadakan kunjungan sekaligus pembinaan tersebut,
pihak DPK juga melakukan instalasi aplikasi yang sama dengan
sistem yang digunakan oleh perpustakaan di DPK, dengan
begitu buku-buku yang DPK miliki maupun di sekolah sama.

"Teman-teman kami dari tim lT yang memasang kan aplikasi

tersebut bertujuan untuk menambah koleksi buku yang ada di

sekolah. Sehingga harapannya dengan menambah jumlah

koleksi yang cukup, akreditasi yang didapatkan sekolah

tersebut bisa lebih baik, kami berharap bisa B atau lebih baik

A," pungkas Usman.

https:/ . t,w.akurEsi.idhirokrasi/dpk{ontang-usulkan-lGsekolahdapat-akreditasi'perpustakaan-Z
314

Diketahui 10 sekolah yang diusulkan oleh DPK untuk

mendapatkan akreditasi di perpustakaannya yakni SMPN 2

Bontang, SMPN 6 Bontang, SDN 00'1 Bontang Selatan, SDN 006
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Bontang Selatan, SDN 009 Bontang Selatan, SDN 011 Bontang
Selatan, SDN 001 Bontang Utara, SDN 00g Bontang Utara, SDN
004 Bontang Barat, dan SDN 002 Bontang Selatan. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

Ocen it . S 0311 5813669 I 05414113669

10 Sekolah Dapat Akreditasi Perpustakaan Birokrasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang Retno Febriaryanti

OREAT SAIT!

SAH RII'DA

h(psj,www.akumsi idhimkasiidpk-bonEng-usulkan-1
&sekdah-dapat-akcdit&si-p€rpustakaan'21
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Menunjang Pelayanan Terbaik Saat pandemi,
Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Bontang Divaksin

Pegowoi DPK menerimo voksin Covid-19 di Auditorium 3D. (Rezki )oyo/Akurosi.id)

Menunjang pelayanan terbaik saat pandemi, pegawai Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Bontang divaksin. Sehingga
pelayanan bisa maksimal.

Akurasi.id, Bontang - Vaksinasi Covid-19 di Kota Bontang

hingga saat ini masih berjalan. Terbaru, Dinas Kesehatan

(Diskes) Bontang mengundang Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan guru untuk mendapatkan vaksin dosis pertama.

Kali ini, yang menerima vaksin yakni Dinas Koperasi UMK dan

Perdagangan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar, Badan Pusat

Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang.

Semua turut ikut dalam vaksinasi yang pelaksanaannya

dilakukan di Auditorium Taman 3D, Jalan Awang Long,

Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti menyebutkan, di DPK

sebanyak 68 orang yang menerima vaksin, Sabtu (17 /4/2021)-

https:i/www.akurasi.id/birokrasi/menuniang-pelayanan-terbaik-saat+andemi{egawai-dinas-petpustakaanian-k€aGipan-bontang4ivaksin/
1/3
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ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakat Getar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 19 hours ago

Vaksinasi Anak di Bawah 17 Tahun, Rusman
Yakub lngatkan Vaksinasi Harus Melalui Uji Klinis

@ 4 days aqo

"Alhamdulillah vaksinasi untuk kami di DPK sudah selesai dan

berjalan dengan lancar," ucap Retno saat ditemui Akurasi.id

seusai menerima vaksin.

Dia berharap, dengan adanya vaksinasi ini, DPK Bontang bisa

memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Bontang.

Sehingga pelayanan bisa lebih maksimal lagi di masa pandemi

ini.

"Semoga dengan kami di vaksin ini, teman-teman yang ada di

DPK bisa lebih sehat, percaya diri untuk bisa memberikan

layanan terbaik baik dari bidang perpustakaan maupun

kearsipan," harap Retno.

Di kesempatan yang sama, Plt Sekretaris DPK Bontang Usman

berharap, setelah divaksin produktivitas layanan DPK bisa lebih

baik. Sehingga setelah menerima vaksin kedua, pihaknya secara

lambat laun mengubah layanan yang sebelumnya sistem

tertutup menjadi terbuka.

"Harapan kami setelah vaksin kedua nanti, dan setelah aman,

lnsyaallah kami akan pelan-pelan mengubah sistem layanan

yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka' Tujuannya agar

pelayanan kami bisa lebih maksimal untuk masyarakat Kota

Bontang," pungkasnYa. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

httss/www.akurssijd/birokrasilmenUniang+slayanan.terbaik-saat+ande.ni+egawai.dinas.p6rpUstakaanjan.*earsipan$ontang-divaksir,
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Bulan Ramadan, Dinas perpustakaan dan
Kearsipan Bontang Tetap Layani Sistem
Peminjaman Tertutup

Kobid Perpustokoan DPK Eontong, Usmon. (Dok Akurosi.id)

Bulan Ramadan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang

tetap layani sistem peminjaman tertutup. Yuk baca buku di

perpustakaanl

Akurasi.id, Bontang - Di bulan suci Ramadan, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang tetap melayani

peminjaman buku dengan sistem layanan tertutup.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang

(Kabid) Perpustakaan Usman menjelaskan' ini sesuai dengan

surat edaran dariWali Kota Bontang'

"Kami mengikuti surat edaran dari Wali Kota Bontang' selama

bulan suci Ramadan, untuk jam masuk di 07'30 Wita' sementara

,",r*:", pulangnya 1 5'00 Wita"' jelas Usman saat ditemui

*eOiu ini di ruangannya' Rabu (1414/2021)'
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8slan fiamadan, Dinas Petp.rstakaan 
daD Kearsipan

novatif! DPK Bontang
Boitang Ietap La)€hi Sisrerh Perrhjaman Terfutup

Aplikasi tnt

@ 19 hours ago

islite
Bakal Gelar Webinar

Melihat Prosdur perawatan Buku di DpK Bontang

@ 5 days ago

Laki-laki yang juga menjabat sebagai Plt Sekertaris DPK

Bontang itu menjelaskan, untuk layanan tidak ada perubahan.

Di bulan suci Ramadan ini, layanan DPK masih sama

menggunakan sistim layanan tertutup. Yakni pengunjung dapat

mencari buku di katalog online dan meminjam buku yang

tersedia disediakan.

"Mengingat ini masih dalam kondisi pandemi, jadi pemustaka

mencari daftar koleksi buku secara online melalui laman yang

disediakan, kemudian mencatat judul dan nomor panggil buku
yang ingin dipinjam, lalu pembaca mengirimkan pesan

Whatsapp ke kontak 082249896919 dengan format nama,

nomor anggota, dan data buku yang dipinjam," jelas Usman.

Tak lupa, Usman juga mengucapkan selamat menunaikan
ibadah puasa bagi masyarakat dan pustakawan yang ada di

Bontang.

Baca Juga

Akses Helpdesk dan Buku Petunjuk

"Kepada masyarakat dan pustakawan Bontang, selamat

menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, semoga
amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan untuk mengisi

libur bagi anak-anak sekolah di bulan Ramadan semoga diisi

dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca buku untuk
menambah wawasan," pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

httpsJ/\^^^/w.akurasi.id/birokrasi/bulan-ramadandinas-perpustakaanian.keaEipan-bontang-tetap-layani-sist6m-peminiaman-tertutup/ 213
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Dapat Pujian dari Dewan Juri, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Bontang

Galakkan Program Literasi

Pemenong lombo bertutur untuk siswo dan sbwi sekoloh dosor modrosoh ibtadoioh

tingkot Koto Bontong 2021. (dok Akurosi.id)

Akurasi.id, Bontang - Lomba bertutur untuk siswa dan siswi

sekolah dasar madrasah ibtidaiah tingkat kota yang digelar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang,

mendapatkan respons positif dari dewan juri.

Hal ini diutarakan ketua juri lomba bertutur di DPK, Untung
Erha. Dia sebagai salah satujuri mengungkapkan rasa kagum
kepada peserta yang merupakan anak-anak Bontang yang
bersaing di lomba bertutur itu.

"Luar biasa anak-anak peserta lomba tutur Bontang tahun 2021.

Dibanding tahun-tahun lalu, pesertanya tidak sebanyak ini,

apalagi yang penampilannya bagus, kalau secara kuantitas
sudah lebih baik," ucap Untung saat ditemui seusai acara.

httpsr Nwwakurasi,id/birokrdsi/dapat?uiiandariiewan-juri-dinas-perpustakaan{arrkearsipan-bontang{alakkan+rogram]iterasi/
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Dapat pujian dari dewan juri, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Bontang galakkan program literasi. Kini pemenang

lomba bersiap di tingkat provinsi
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Pria yang juga merupakan seniman panggung dari Yogyakarta

itu mengaku sempat kebingungan untuk menentukan
pemenang, karena menurutnya semua penampilannya bagus.

Artikel Terkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 19 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

@ 5 days ago

"Bagaimana pun juga lomba bertutur ini merupakan seni

panggung, kalau sudah dipanggungkan itu harus diberi nyawa,

diberi isi agar suasana menjadi hidup. Nah ini anak Bontang

sudah mengerti itu. Sentuhan pendamping atau gurunya sudah

lebih paham tentang bertutur," kata dia.

Disisi lain Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti, melalui

Kepala Bidang (Kabid) Perpustakaan Usman menyatakan, ini

semua berkat usaha DPK dalam meningkatkan literasi dalam hal

ini membaca, yakni memberikan webinar-webinar yang pernah

dijalankan.

Baca J u ga \le-rif il asi4rsr p, Q-in as-Per p u$akaall da E ( ea r > t p_a n

Sambanoi KPU Bontano

httpsrtww.aku rasijd/birok -dsrdapat+uiian-dari-dowan-juri-dinas-pe@ustak.an-dan-koarsipan-boitang{alakkan+[ogram-literasi/ 2t4
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Kobid Perpustokoon DPK Eontong, Usmon. (Dok Akurosi.id)

"Tentunya itu tidak muncul dengan sendirinya, ini didukung
oleh beberapa faktor yang sudah kita lakukan sebelumnya,

salah satunya dengan webinar, kunjungan perpustakaan, dan di

media sosialjuga kami share lomba-lomba bercerita, ini yang

menumbuhkan minat dan bakat pada anak," kata Usman.

Usman merasa yakin akan potensi anak-anak Bontang seusai

menang juara pertama di tingkat provinsi pada tahun 2020.

"Anak-anak Bontang memiliki potensi untuk bersaing, sehingga

kami mendukung untuk itu agar ke depan anak Bontang

mampu bersaing di ajang nasional," ungkapnya

"Pada saat kita mengundang kak Awang, dia sempat sampaikan

trik-trik bagaimana cara berdongeng yang baik, jadi dewan

guru sebagai pembimbing anak-anak di sekolah sudah mulai

menerapkan," ujarnya.

Usman melanjutkan rencana untuk ke depan, supaya hasilnya

bisa lebih maksimal, pihaknya akan melakukan promosi,

kemudian di DPKjuga ada pendongeng-pendongeng yang siap

mengajarkan anak-anak Bontang.

https:/fo^rw.akurasi.id/birokrasi/dapat-puiian-dsriiewan-juri-dinas{etpustakaan{an-kearsipan-boitang{alskkan-prograrn-literasi/ 314
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Untuk tahun ini kata Usman, yang menunjang guru

pembimbing untuk anak-anak di sekolah untuk bersaing di

bertutur sejak mengundang Awang Prakoso selaku

pendongeng danjugajuri di tingkat nasional.
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Baca J u ga M _elihat Pr_o : etlur!-erew a!an- B!.k u di p_[rBol la l g

"Dari dini kita sudah berusaha membuat anak itu tertarik
mendongeng, yakni pada saat TK, kami kumpulkan anak-anak

itu untuk mendongeng. Sementara program seperti itu masih

terhambat karena pandemi. Semoga pandemi cepat berlalu,

kami tinggal tunggu instruksi dari tim satgas Covid-19, kalau

sudah boleh buka layanan, kami buka untuk kunjungan TK,"

pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

Birokrasi Dinas Perpustakaan dao (earsipan Bontang
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang

Gelar Lomba Bertutur, SD lT Yabis Juara

Kepala DPK Bontong, Retno Febrioryanti memberikon penghorgoon kepodo Moliko Kanno

Salsabilo sebogoijuoro 1 lombo bertutur tingkot koto. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang gelar lomba

bertutur. SD lT Yabis juara dan mewakili Kota Taman di tingkat
provinsi.

Akurasi.id, Bontang - Setelah berjalan selama 2 hari, lomba

bertutur siswa maupun siswi Sekolah Dasar (SD) Madrasah

lbtidaiah (Ml) tingkat Bontang 2021 yang diselenggarakan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang telah usai.

Yang memenangkan lomba tutur kali ini yaknijuara 1 atas nama

Malika Kanna Salsabila dari SD lT Yabis, juara 2 yakni Gracia

Mening Anindya Maheswari dari SDN 004 Bontang Barat, dan
juara 3 Ni Komang Ayu Divya Pradeepta dari SD 1 YPK Bontang
Baru.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti mengucapkan selamat
kepada Malika Kanna Salsabila dari SD lT Yabis yang sudah
menjadi yang terbaik di tingkat kota dan akan mewakili
Bontang di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

https:r!/$/f,r.akurasi.idlbirokrasi/dinas-perpustakaan-dan-kearsipan{onlang{elar]omba-bertutur-sd.it-yatisjuara/ 114
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7 t7 t2021 Dinas Pe+ustakaan dan Kearsipan Bontang Gelar Ldrba Bertutur, SD lT Yabis Juara

"Semoga ini bisa menjadi pemicu semangat untuk SD lT Yabis

agar bisa terus mendukung anak didiknya dan menjadi

pendorong literasi di Sekolahnya. Dan juga kepada sekolah-

sekolah yang lain yang kiranya belum berhasil menjadi yang

terbaik, agar tidak putus asa dan tetap semangat, ini sudah

menjadi awalan yang baik untuk kita bersama," ucap Retno saat

menyampaikan sambutan.

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

O 19 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

O 5 days ago

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada lima dewan juri
yang senantiasa memperhatikan seluruh peserta, memberikan

nilai, serta dapat menemukan pemenang lomba bertutur 2021

in i.

"Saya selaku Kepala Dinas DPK Bontang berserta seluruh jajaran

mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya dan terima

kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan dedikasi

dewan juri," ucapnya.

httpsrl 
^,ww.akurasi,id/birgkrasi/dinasferpuslakaan-dan-kearsipan+ontang{elar-lomba-bertrtur-sdit-yabis.ruara/

ArtikelTerkait
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Baca Juga Maksimalkan Literasi Hingga Pesisir, Dinas

Perp-usla.kaalde-n_Keatsjpan Maksimalkan Jum

Pojok Baca

Retno berpesan untuk pemenang sekaligus yang mewakili Kota

Bontang ditingkat provinsi agar dapat bersiap dengan baik.

"Jangan berpuas diri karena baru terbaik di tingkat kota, untuk
provinsi lebih besar lagi tantangan dan persaingannya,jadi

harus lebih bersungguh-sungguh dalam latihan," pesan Retno.

Dia berharap agar kiranya yang mewakili Kota Bontang bisa

menjadi pemenang serta dapat mewakili dan mengikuti di
tingkat nasional dan mendapatkan hasil yang maksimal.

"Tetapjaga kesehatan untukyang mewakili Bontang nanti agar
bisa tampil secara maksimal," kata dia.

Di kesempatan yang sama, Pembimbing Lomba Bertutur SD Tl

Yabis, Laras Tuti mengucapkan rasa syukur bisa kembali
mendapatkan kesempatan mewakili Kota Bontang di tingkat

https:/ifuww.akurasi.id/birokrasi/dinasrerpustakaan-dan-kearsipan{onlang.gelar-lomba-bertutur-Gd-it-yabisiuara/ 314
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Provinsi, mengingat tahun 2020, SD lT Yabis juga yang menjadi
juara tingkat Kota.

"Alhamdulillah dari upaya dan proses yang kami lewati, tercapai

apa yang kita inginkan yakni menjadijuara di tingkat kota.

Semoga nanti di tingkat provinsi bisa menang dan beranjak ke

tingkat nasional," ucap Laras.

Malika Kanna Salsabila selalu juara 1 lomba bertutur tingkat
Bontang mengaku senang bisa menjadi yang terbaik di tingkat

kota.

Baca Juga Vedikasi ar:r p, 
-D 

rras Lerp u llak a a n d-ao Ke-aq5i pa.n

Samban gi KPU Bontang

"Semoga bisa memberikan hasil yang maksimal di tingkat
provinsi lagi. Mohon doa dan restunya dari masyarakat

Bontang," pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

+'sn (,,r. O 08115813669 7 05414113649

Birokrasj Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang Lomba Tutur SD lT yabis
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang

Gelar Lomba Bertutur Tingkat Kota

Lombo bertutur bogi slswo moupun stswi Sekotoh Dosor Modrasoh lbtidotoh tingkot Koto

Bontong tohun 2021 di gedung DPK Bontong. (Rezki layo/Akurosi.id)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang gelar lomba

bertutur tingkat kota. Jumlah peserta lomba bertutur tahun
ini sebanyak 31 peserta, dari 19 sekolah.

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang mengadakan lomba bertutur bagi siswa maupun siswi

Sekolah Dasar Madrasah lbtidaiah tingkat Kota Bontang tahun

2021. Lomba ini diadakan selama dua hari, yakni Selasa

(6/4/2021) dan Rabu (7/4/2021).

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti menyebutkan, kegiatan
seperti ini sangat diperlukan dalam membantu perkembangan

kecerdasan anak. Dukungan dari keluargajuga menjadi salah

satu faktor penting dalam membentuk kebiasaan anak
membaca.

Jumlah peserta lomba bertutur tahun ini sebanyak 31 peserta,

dari 19 sekolah dasar baik negeri maupun swasta. Selain itu,

dewanjuri yang dihadirkan sebanyak 5 orang dari berbagai
latar belakang, mulai dari pendongeng, guru, jurnalis, dan
psikologi.

https://www.akurasi.id/birokrasi/dinas-perpustakaan-dan-k€arsipanSontang{elar-lomba-bertutur-tingkat-kola/ 1t4
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7 n D021 Dinas Perpustalaan dan Kearsipan Bontang Gelar Lo.nba Bertutur Tihgkat Kota - Akurasi

"Lomba bertutur ini tidak lepas dari persoalan rendahnya minat
baca pada anak saat ini, sehingga perlu motivasi untuk lebih

sering dan intensif mengunjungi perpustakaan dan membaca.

Dengan adanya perpustakaan juga dapat menyajikan informasi

yang menarik serta dapat dinikmati secara gratis," ucap Retno

saat menyampaikan sambutan di kegiatan lomba tutur, Selasa

(6/4/2021).

Artikel Terkait

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

O 5 days aqo

Kunjungan ke Perpustakaan Loktuan, Kepala DPK

Bontang: Semoga Menang di Lomba Tingkat
Provinsi

O Aprll 29, 2021

Dia juga menyebutkan, lomba bertutur ini merupakan lomba

rutin setiap tahun, nantinya akan diambil satu orang sebagai

pemenang sekaligus mewakili Bontang untuk lomba bertutur di

tingkat provinsi.

"Semoga di tingkat provinsi kelak bisa menang dan mewakili

Kaltim di lomba nasional di tahun ini," harapnya.

https:i^^,ww.akurasi.id/bi.okasi/dinas?erpustakaan-dan-kearsipan+ontang{elar-lomba-bertutur-tingkat-kota/ 214
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Baca Juga

Perp_uSla kaan_dan_Kears! nM ksi alkan Jumlah Bukudi

P=ojok Baca

Walau di kondisi pandemi Covid-19, Retno berpesan untuk

seluruh peserta baik dari pihak sekolah, maupun anak untuk
selalu mengedepankan protokol kesehatan. Sehingga kegiatan

lomba bertutur ini bisa berjalan dengan baik.

Retno juga menjelaskan, tujuan diadakan lomba bertutur ini

untuk meningkatkan semangat berliterasi pada anak sekolah

dasar khususnya di bidang membaca.

"Dengan bertutur ini diharapkan budaya membaca di tingkat
Sekolah Dasar semakin berkembang," pungkasnya.

Diketahui, 19 sekolah yang mengikuti lomba tutur ini yakni,
SDN 004 Bontang Barat, SD Bintang, SD Cahaya Fikri, SD lT
Yabis, SD Galilea Bontang, SDN 001 Bontang Selatan, SD ypK 2
Bontang Barat, SD YPVDP, SD Muhammadiyah Kreatif 2, SD 1

YPK SDN 010 Bontang Utara, SDN 003 Bontang Utara, SDN 001

BONTANG Utara, SDN 005 BONTANG Utara, SDN 006

https:ifoiu .y.akurasi.id/birokasildinas+erpustakaan-dan-kearsipan-lconiang-gelar]omba-be.tutu.-tingkat-kota/ 3t4
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BONTANG Utara, SDN 009 Bontang Utara, SDN 002 Bontang
Barat, SD Advent Bontang, dan SD Betlehem. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

{tq-.tJ. O 08115813669 a 05414113669

Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sekolah Dasar Madrasah lbtidaiah

Lomba Tutur

SAIIARIXDA

GREAT SALE!
I
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7 n D021 S6mpat Terttenli, DPK Bontang Kembali MorEgeiakkan P.ograrn l-ayat Puspita

Sempat Terhenti, DPK Bontang Kembali

Menggerakkan Program Layar Puspita

il
Kosi Pengeloloan don Peloyonon Perpustokoon DPK Bontong, Atifia Rizkiyonti. (Rezki

loya/Akurost.id)

Sempat Terhenti, DPK Bontang kembali menggerakkan

program Layar Puspita. Program ini ditujukan bagi anak-anak

yang bermukim di wilayah pesisir

Akurasi.id, Bontang - Sempat tidak berjalan tahun 2020, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang mulai

menggerakkan salah satu program unggulannya, yakni Layar

Puspita atau perpustakaan pesisir.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Seksi

(Kasi) Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan Alifia Rizkiyanti

menyatakan, pihaknya akan mulai menggerakkan program layar
puspita pada 2021 ini.

"Untuk perpustakaan pesisir akan kami gerakkan kembali pada
tahun ini. Tetapi mungkin hanya 1 atau 2 daerah saja untuk
awal," jelas wanita yang akrab disapa Alif, Kamis (1/4/2021).

Dia menjelaskan, pihaknya akan segera menjalankan program
dalam waktu dekat ini. Agar program unggulan DPK Bontang
ini segera terlaksana.

httpsJLvww.akurasi.id/birokrasi/sempat-toftentidpk{ontang-kembali-menggeralGan-program-layarfuspita/ 1t3
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ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 19 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

@ 5 days ago

"Kalau bisa nanti sebelum puasa sudah diadakan, tetapi kalau

waktu yang terlalu mepet, kemungkinan diadakan sesudah

lebaran ldulfitri," bebernya.

Untuk kunjungan awal lanjut Alif, daerah yang menjadi tujuan

utama program layar puspita ini yakni Pulau Gusung, menurut

dia lokasi dari tempat tersebut lebih dekat dibanding daerah

pesisir yang lain.

Terlilit Utang,
Seorang !bu Rumah
Tangga di Sangatta
Nekat Curi Harta...

Kronologis Mantan
Cawabup Kutim
Lulu Kinsu
Ditangkap Polda...

Viral!! Gagal
Menikah Karena
Uang Jujuran, Pria
Sebar Video...

DPK Bontang Gelar
Diklat Peningkatan
Kapasitas Tenaga
Perpustakaan dan...

Raih Prestasi,
Perpustakaan
Mercusuar Loktuan
dan Pustakawan...

Menyibak Aroma
Busuk Korupsi di
Balik Frasa Defisit
dalam OTT Bupati,

Baca Juga Verifikasi Arsip, Dinas Perp_uslakaAn_dan Kealeipilr
Samb419i KPU Bontang

httpsJfu/..,/w.akurasi.idlbirokrasi/sempat-terhenti{pk+ontang-kembalifienggeraldGn-prog.amiaya.fuspita/ 2t3

IE

{t€.r}

*t!



7 n D021 Sempat T€rhenti, DPK Eontang Kembali Menggerakkan Prograrn Layar Puspita

Salah satu alasan utama digerakkan program ini kata Alil
adakah kekhawatirannya pada anak-anak di daerah pesisir

Bontang yang sudah lama tidak dikunjungi oleh DPK.

Mengingat tujuan utama program ini adalah anak-anak.

"lniuntuk memudahkan jangkauan anak-anak yang ada di

pesisir. Tidak mungkin mereka kalau mau ke perpustakaan

harusjauh-jauh datang ke kota,jadi kamiyang ke sana. Supaya

mereka tetap cinta buku, dan kami juga akan memberikan

sosialisasi tentang perpustakaan yang ada di Kota Bontang,"

ucap Alif.

Apalagi pada saat ini lanjut Alif, anak-anak pesisir tidak sekolah,

banyak dari mereka yang melakukan pembelajaran online, di

sini saat yang tepat untuk perpustakaan datang.

"Sehingga semua anak-anak di pesisir bisa ikut berpartisipasi,

dan juga dapat membuka wawasannya ketika membaca buku,"

pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

ttc--/rcr. O 0811 5813669 I 05414113569

Birokrasi Dina5 Perpustakaan dan Kearsipan Bontang Program Layar puspita

3AilARII'DA

GREAT SALE!
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D€mi Menumbuhkan Minat Baca Masyarakat, DPK Bontang Tetap Jahni ProgE n Perpustakaah Ke$ling

Demi Menumbuhkan Minat Baca Masyarakat,

DPK Bontang Tetap Jalani Program

Perpustakaan Keliling

Kobid Perpustokaon DPK Bontong, Usmon. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

Demi menumbuhkan minat baca masyarakat, DPK Bontang

tetap jalani program Perpustakaan Keliling. DPK Bontang

memiliki 2 mobil yang dijalankan bersamaan selama 4 hari.

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang hingga saat ini masih menerapkan salah satu program

unggulan, yaitu perpustakaan keliling

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang
(Kabid) Perpustakaan Usman menjelaskan, perpustakaan

keliling kini berbeda di masa pandemi, karena dibatasi
aksesnya.

"Kami tetap adakan program perpustakaan keliling, tetapi
terbatas, hanya pada Sabtu dan Minggu di Taman Adipura,
Jalan Piere Tendean, Kelurahan Bontang Kuala, Bontang Utara,"
ucap Usman saat ditemui media ini di ruangannya, Kamis
(1/4/2021).

Dia juga menjelaskan, sebelum di Taman Adipura, perpustakaan

ini keliling ke beberapa titik, tetapi mengingat kondisi pandemi
httssJ rrww.skurasi.id/birokrasi/demi-rnenumbuhkan-minat-bac€-masyarakatipkiontang-tetap-iahni+rogram-perpustakaan-keliling/ 1/3
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Covid-19, dikondisikan di 1 titik saja.

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

O 19 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

@ 5 days ago

"Program ini dibentuk untuk meningkatkan minat baca

masyarakat. sehingga lokasinya menyasar tidak jauh

masyarakat, agar lebih cinta terhadap buku dengan segala

manfaatnya," bebernya.

Dia menjelaskan, pelayanan Perpustakaan Keliling DPK Bontang

ini pun dilengkapi beragam buku yang disusun rapi pada rak.

Mulai dari buku dongeng, ilmu pengetahuan. dan lainnya. Saat

ini, DPK Bontang memiliki 2 mobil yang dijalankan bersamaan

selama 4 hari.

Baca Juga Pendaftaran CPNS PPPK Guru di Bontang, Berikut

Formasi dan Sya-rallya

"Kami memiliki 2 mobil perpustakaan yang beroperasi, dalam
seminggu kami bisa menjangkau 8 titik selama 4 hari itu," ucap

Usman.

Untuk waktu program perpustakaan keliling ini, mulai pukul
16.00 - 18.00 Wita. Dia juga berpesan untuk pembaca agar
tetap mengutamakan protokol kesehatan.

"Tak bosan kami selalu mengingatkan akan protokol kesehatan.
Dengan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan
hand sanitizer, menjaga jarak. dan tetap memakai masker," urai

Usman.

https;iL,/ww.akurasi.id/birokrasi/demi-menumbuhkan-rninat-baca-masyarakatipk-bontang-tetatrjalanirrogram-perpustakaan-keliling/ 213
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Yang menjadi sasaran utama adalah anak-anak yang

berkunjung ke taman tersebut, upaya ini diharapkan dapat
menaikkan niat baca bagi anak. Agar mereka tidak asing

dengan buku, terlebih di masa pandemi seperti saat ini,

smartphone kerap menjadi mainan anak setiap harinya.

"Hal ini untuk meningkatkan minat dalam literasi, terutama

untuk anak-anak. Selain itu inijuga untuk meningkatkan jumlah

pengunjung DPK Bontang. Semoga pandemi ini cepat berakhir,

dan kami bisa kembali membuka layanan perpustakaan keliling

secara maksimal," pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

{'q*ic,.. O 0811581 3669 I 0541411 3669

Eirokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang

Program Perpustakaan Keliling

3AI'ARII'DA

GREAT SALE!
I

httpsJ ,r/ww.akurasi.id/birokrasa/demifi€numbuhkanJninat-baca-masyarakatipk-bontang-tetapjalani+rcgram-perpustakaan-kelilihg/ 3/3

Oemi Monumbuhkan Millat Baca Masyarakat, DPK Bontang Te{ap Jabni Program Perpustakaan Keliling
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang

Gelar Lomba Tutur 6 April Mendatang

Kobid Perpustokoon DPK Bontong, Usmon. (Rezki Joya/Akurasl.id)

DPK Bontang gelar lomba tutur 5 April mendatang. Kegiatan

ini rutin digelar setiap tahun.

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang akan mengadakan lomba tutur bagi siswa maupun

siswi Sekolah Dasar Madrasah lbtidaiah tingkat kota.

Lomba tutur kali ini bertema "Menumbuhkembangkan

Kegemaran Membaca dan Kecintaan Terhadap Budaya Lokal

dalam Upaya Membangun Kecerdasan dan lnovasi". Lomba ini

akan diadakan digedung DPK Bontang pada 6 April2021.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang
(Kabid) Perpustakaan Usman menjelaskan, bahwa kegiatan ini

rutin digelar setiap tahun.

"Lomba ini berjenjang, pertama peserta diadu di tingkat kota
yang sebentar lagi kita lakukan," ucap Usman saat ditemui
media ini, Kamis (1/3/2021).

ArtikelTerkait

httpsJl,!,/ww.akurasi.id/birokrasi/dinas-perpustakaan-dan-kearsapan+ontang{elar-lomba-tutur4-april-mendatang/ 1t3
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lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 19 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

@ 5 days ago

Dia kembali menjelaskan, untuk pemenang di tingkat kota nanti

akan berlaga di provinsi yang diadakan oleh DPK Provinsi

Kalimantan Timur, dan setelah lolos ke nasional mewakili

Kaltim.

"Waktu kita persiapkan untuk tingkat daerah ini kurang lebih 1

bulan, nanti setelah Lebaran, kemungkinan akan lanjut ke

ti ngkat provinsi," bebernya.

Kabar Baik, Bontang
Berpeluang Buka
PTM Juli 2021,
Zona Merah Bakal...

Saat PTM Urung
Dilaksanakan, SD
015 Selangan
Bontang Justru...

Gunung ElaiJadi
Bagian dari Pos
Siaga Hebat DPK
Bontang Edukasi...

DPK Bontang Gela
Diklat Peningkatar
Kapasitas Tenaga
Perpustakaan dan

Raih Prestasi,
Perpustakaan
Mercusuar Loktuan
dan Pustakawan...

Tingkatkan
Kesadaran
Terhadap Arsip
Keluarga, DPK...

Baca Juga lnput Berkas Pelamar A gar lkuti Sesuai

Ketentuan Pada Pengumuman

Dia sempat menyinggung pada pelaksanaan tahun 2020. Yakni

pada saat pandemi masih terbilang baru Bontang, saat itu

httpsJ .,/ww.akurasi.id/birokasi/dinas-perpustakaan-dan-kearsipan$ontang{elar-lomba-tutur{.april-mendatang/ 2t3
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pihaknya hanya menggunakan sistem undangan.

"Tahun lalu kan masa Covid-19 masih baru-barunya di Bontang,
untuk mencegah kerumunan dan antisipasi penyebaran kala itu,
kami hanya mengundang yang juara di tahun sebelumnya.

Berbeda dengan sekarang, sudah terbuka. Semua anak bisa

memiliki kesempatan yang sama," jelas Usman.

Tak lupa dia berpesan kepada peserta yakni anak-anak yang

memiliki minat baca yang besar, mengikuti lomba ini dengan

serius, sehingga hasilnya pun akan maksimal, dan diharapkan

ada yang bisa mewakili Bontang di tingkat nasional.

"Dalam pelaksanaan lomba ini tentu dengan catatan, semua

peserta maupun pembimbing wajib mengedepankan protokol
kesehatan," pesannya.

Dia juga menjelaskan tujuan diadakan lomba ini untuk
membangun budaya literasi pada anak. Sehingga anak gemar
membaca.

"Supaya anak gemar baca, danjuga dapat mengekspresikan

apa yang dia baca. ltu salah satu tujuan kami," pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

{'C,|nt rt!. g 08115813569 ? 05414773669

Eirokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang Gelar Lomba Tutur
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Mudah! Begini Cara Membuat Kartu Anggota

Perpustakaan di DPK Bontang

Kobid Perpustokoan DPK Eontong Usmon, menunjukkon Kortu Anggoto Perpustakoan

(Re zk i J oy a/A k u ro s i. id )

Begini cara membuat Kartu Anggota Perpustakaan di DPK

Bontang. Masa berlaku kartu pun tak terbatas.

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang menyediakan fasilitas yang menunjang untuk

masyarakat agar dapat meminjam buku. Mengingat pada masa

pandemi ini, DPK hanya menjalankan perpustakaan dengan

layanan tertutup.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang
(Kabid) perpustakaan Usman menjelaskan, untuk menjadi
anggota perpustakaan dan memiliki kartu keanggotaan sangat
mudah. Hanya menunjukkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau kartu pelajar, pas foto, serta mengisi formulir
pendaftaran.

"Untuk masa berlakunya kartu tersebut tidak ada, tetapi
diusahakan setiap tahun diperbaharui. Semisal ada pemustaka
yang status pendidikan sudah berubah, yang tadinya SMP,

tahun depan sudah SMA," Ucap Usaman saat ditemui di
ruangannya, Rabu (31 /3 /2O21).
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Laki-laki yang juga menjabat sebagai Plt Sekretaris DPK ini

menjelaskan, fungsi dari update kartu anggotajuga untuk

mempermudah pihaknya dalam mengupdate data kunjungan

perpustakaan.

Artikel Terkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 19 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

@ 5 days ago

"Semisal anggota itu SD ada berapa, SMP ada berapa dan

seterusnya. ltu perlu kami rinci untuk melihat perkembangan

kunjungan dan para pembaca kami," bebernya.

Dia menekankan, selama tidak rusak kartu anggota tersebut,
pemustaka bisa terus menggunakan. Dan juga dia menjelaskan,

bukan hanya pelajar atau mahasiswa saja yang bisa jadi
anggota perpustakaan, tetapi semua warga di Kota Bontang
bisa menjadi anggota.

httpsJ rr$/w.akurasi,id/barokrasi/mudah-begini-caiafiembuat{Grtu€nggoia+erpustakaan-di{pk{ontang/ 214

t
l'+

#k



7n t2021 [rudah! B€gini Cara Membuat Kartu Anggota PorFrstakaan di DPK Bontang

Baca Juga Pendaftaran CPNS PPPK Guru di Bontang, Berikut

Formasi dan SyaElnya

"lntinya warga Bontang, karena kalau di luar kota, misal

meminjam buku kami, terus tidak sempat dikembalikan dalam
jangka yang ditentukan, tim kami lagi yang harus menjemput

buku tersebut. ltu yang dihindari," ungkapnya.

Untuk pembaca yang ingin meminjam buku, harus memiliki
kartu terlebih dahulu, serta maksimal 3 buku dalam sekali

peminjaman dalam kurun waktu 1 minggu. Kalau pembaca

belum selesai membaca buku dalam jangka waktu tersebut, itu

bisa dilaporkan perpanjang peminjaman.

"Seandainya lewat dari 1 pekan, kami memberikan sangsi.

Semisal pembaca terlambat 3 hari, jadi untuk 3 hari ke depan
belum bisa meminjam buku. Harus ada sangsi agar para

pembaca disiplin akan waktu," tutupnya. (")

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

httpsJ rww.akurasi.id/birokrasi/mudah+egini-cara{embuat-kartu-6nggota{erpustakaanii{pk}ontang/ 314
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Berkunjung ke Perpustakaan Bontang Bisa

Dapat Laptop, Begini Caranya

Gedung DPK Bontong yong berodo di Jolon Hm Ardons Nomor 1, Kelurohon Sotimpo

Kecomoton Bontong Selotan. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

Berkunjung ke perpustakaan Bontang bisa dapat laptop.
llmunya dapat, hadiahnya juga dapat.

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang siap memberikan hadiah untuk para pemustaka yang

jumlah kunjungannya terbanyak dalam kurun waktu satu tahun.

Hal disampaikan oleh Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti

melalui Kepala Bidang (Kabid) perpustakaan Usman. Dia

menyebutkan pihaknya siap memberikan hadiah untuk
pengunjung. lni rutin diadakan setiap tahun oleh DPK Bontang.

"Untuk tahun 2020 lalu, untuk pengunjung terbanyak pertama

mendapatkan 1 unit laptop, sedangkan untuk terbanyak kedua

mendapatkan ponsel pintar," jelas Usman saat ditemui di
rua n gan nya, )umat (26 / 3 / 2021).

Dia melanjutkan ini merupakan bentuk apresiasi untuk
masyarakat Bontang yang mempunyai minat baca tinggi.
Sehingga pihaknya siap memberikan hadiah.

https://w,t N.akurasi.id lbi rokrasi /bo*u ni u n9-ko?orpusl,aka56_6q61"rrrg""
dapat-.laptop-bog,ni-caranya/
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7n t2021 Berkuniung ke Perpustakaan Bontang Bisa Dapat Laptop, Begini Caranya

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 19 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

@ 5 days ago

Artikel Terkait

"lni merupakan bentuk apresiasi dari kami untuk masyarakat

yang memiliki minat baca yang besar. Kalau di hitung-hitung
lumayan, sudah mendapatkan ilmu dari banyak membaca, bisa

dapat laptop juga," beber Usman.

Saat disinggung terkait pandemi Covid-19 sehingga DPK

sementara ini melayani sistem layanan tertutup, Usman

menyebutkan program hadiah 1 tahun ini tetap berjalan

walaupun tidak bisa baca di tempat. Tetapi dengan adanya

sistem absen untuk pemustaka yang meminjam buku di

perpustakaan, ini tetap diundi di akhir tahun 2021 nanti.

Terlilit Utang,
Seorang lbu Rumah
Tangga di Sangatta
Nekat Curi Harta...

Raih Prestasi,
Perpustakaan
Mercusuar Loktuan
dan Pustakawan...

DPK Bontang Gela
Diklat Peningkatar
Kapasitas Tenaga
Perpustakaan dan

Tingkatkan
Kesadaran
Terhadap Arsip
Keluarga, DPK...

Kisah di Balik
Topeng Badut
Pinggir Jalan Kota
Bontang, Mengais...

Kabar Baik, Bontar
Berpeluang Buka
PTM Juli2021,
Zona Merah Baka!

https/r!rvw.akurasiJd/birokrasi/berkunjung-ke{erpustakaan-bontang-blsa{apat{aptoPbegini-caranya/ 2t3
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Baca Juga

Sambanoi

fikasi Ar p, Dinas Perpustakaan dan Kearsip:11

KPU Bontano

"Untuk waktu penilaian mulai dari Januari, undian biasa kami

undi bertepatan HUT atau acara besar DPK sekitar November

atau Desembel biar bisa sekalian," tutupnya. (*)

t

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

licii!, t€J. O 08115S13669 t 05414113669

Berkunjung ke Perpustakaan Eontang Birokrasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang DPK Bontang
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Pakai Sistem Layanan Tertutup, lnisyarat
Peminjaman Buku di DPK Bontang

-

Ruong lobby yong juga sebogoitempot pemustoko mengombil buku yang sudoh di peson

melalui whotsopp. (Rezki Joyo/Akurosi.id)

Pakai sistem layanan tertutup, ini syarat peminjaman buku di
DPK Bontang. Pinjam buku bisa lewat Whatsapp.

Akurasi.id, Bontang - Dengan adanya Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), untuk sementara

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang menutup

layanan baca di tempat dan diganti dengan sistem layanan

tertutup.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang

(Kabid) Perpustakaan Usaman menyebut, tujuannya DPK

mengganti dengan sistem layanan tertutup dalam rangka

mencegah dan pengendalian penyebaran Covid-19.

Dengan adanya layanan tersebut, ada beberapa hal yang dapat

dilakukan oleh pemustaka jika ingin meminjam buku di DPK

Bontang.

Usman menyebutkan, ada 3 sistem layanan meliputi layanan

pemesanan buku melalui pesan di aplikasi whatsapp yang

merupakan layanan utama.

http6J^,ri!,!w.akurasi.idlbirokrasi/pakai-sistem-layanan-tertutup-ini-syarat-peminjaman-buku-diipk+ontang/ 114

I I

I

I

!
tl

I

tl r
lr

1t
Hr

oo
I

akurasl,o
t-\f

I/ N

oo



7 n 12021 Pakai Sistem Layanan Tertutup, lni Syarat Peminiaman Buku di DpK Bontang

ArtikelTerkait

lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 19 hours ago

Melihat Prosedur Perawatan Buku di DPK Bontang

@ 5 days ago

"Pengunjung dapat mencari dahulu buku yang akan dipinjam
melalui katalog online perpustakaan kota Bontang di

katalogdpkbontang.perpusnas.go.id. Kemudian memesan buku
yang akan dipinjam memalui whatsapp yang sudah kami

sediakan. Kemudian petugas kami akan menyiapkan buku yang

akan dipinjam. Paling lama l jam buku sudah siap, pengunjung

tinggal mengambil buku itu," beber Usman saat ditemui media

ini, Ju mat (26/3 /2021).

Untuk alur peminjaman kata Usman, pemustaka mencari daftar
koleksi buku secara online melalui laman yang disediakan,

kemudian mencatat judul dan nomor panggil buku yang ingin

dipinjam, lalu pembaca mengirimkan pesan whatsapp ke

kontak 082249896919 dengan format NAMA, NO ANGGOTA

dan DATA BUKU yang dipinjam.

httpsJ/www.akurasi.id/birokrasi/pakai€istem-layanan-tertutup'ini'syarat{eminjaman'buku-di{pk$ontang/ 214
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Baca J u ga [4eLiho.t- P]:q€ dl LP erarry atax&lt u. d i --D-f K 
-B-o n tan g

"Bagi pengunjung yang datang langsung ke perpustakaan akan

dibantu untuk mencari buku yang ingin dipinjam melalui

petugas kami. Petugas akan mencarikan buku yang akan

dipinjam," ucapnya.

"e-book sendiri adalah buku yang berbentuk elektronik atau

digital yang di siapkan oleh DPK Bontang yang berisi informasi
atau panduan, tutorial, novel, layaknya buku pada umumnya. E-

Book ini bisa diunduh di playstore," kata Usman.

Dengan demikian lanjut Usman, tidak mengurangi minat baca

bagi masyarakat Kota Bontang, apalagi di masa pandemi yang

tidak diharuskan keluar rumah jika tidak mendesak, membaca
buku bisa menjadi solusi menambah ilmu pengetahuan

walaupun di rumah saja.

https:/A,t/ww.akurasl.ld/blrokrasi/pakai.sistem+yanan-lertutuE,.ini-syarat+eminjaman-buku-diipk-bontang,/ 314

Selain itu, Usman juga menyebutkan bahwa DPK mempunyai

layanan e-book atau buku dalam genggaman.
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"Kalau sudah dipinjam bukunya, kita karantina. Jadi buku yang
dipinjam hari ini akan kita berikan tanggalnya, nanti setelah 3
hari baru kita kembalikan ke rak. Untuk karantina buku
semenjak Covid-19 ini," pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

i's=.ig. O 08115813669 3 0541411 3669

Eirokrasi Covid-19

Syarat Peminjaman Buku

Dinas Perpustakaan dan Kea6ipan Bontang DPK Bontang
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DPK Lakukan Monev di 6 OPD Bontang,

Sebagai Binaan Kearsipan

DPK lakukan monev di 6 OPD Bontang, sebagai binaan

kearsipan. sebelum melakukan monev pihaknya melakukan

audit terlebih dahulu.

Akurasi.id, Bontang - Dalam upaya memonitor arsip laporan

seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bontang, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang melakukan

Monitoring Evaluasi (Monev).

Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang

(Kabid) Kearsipan Nurbaena menjelaskan, monev ini bertujuan
untuk memastikan laporan OPD terkait dengan pengelolaan

kearsipan.

Kali ini, DPK mendatangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbanpol) untuk memberikan binaan agar dapat
mengarsipkan berkasnya dengan baik dan benar.

"Monev di tahun 2021 ini dilakukan di 6 OPD, mulai dari Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Sekretariat DPRD, Dinas

Monev yong dilokukon oleh Eogion Keorstpon DPK Bontong d[ Bodon Kesbongpol. (Rezki

Joyo/Akurosi.id)

https:/l$/wuakurasi.idlbirokEsi/dpk]akukanfionevJi-Eopd-bontang-sebagaitinaan.kearsipan/ 1/4
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Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

Gunung ElaiJadi Bagian dari Pos Siaga Hebat DPK

Bontang Edukasi Kesadaran Arsip Keluarga

@ 1 week ago

Dia juga menjelaskan, sebelum melakukan monev, pihaknya

melakukan audit terlebih dahulu, yakni memberikan

pengawasan terkait tata kelola kearsipan, apakah sudah sesuai

dengan persyaratan, SDM, sarana dan prasarananya.

"Kami periksa terkait dengan pelaksanaan tata naskah dinasnya,

klasifikasinya, SKKAD-nya, CRA-nya, bagaimana pelaksanaannya

oleh OPD, jadi kami mengevaluasi kembali, semisal apakah

rekomendasi audit sudah dilaksanakan oleh OPD, apakah sudah

ditindaklanjuti," ungkap Nurbaena.

httpsJ 
^,!,vru.akurasi.id/birokrasi/dpk-lakukanflonevdiGofd-bontang-sebagai+inaan-kearsipan/

2t4

DPK LalqJkan Monav di 6 OPD Bomang, S€bagai Binaan Kearsipan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Sekretariat
Daerah dan Kesbangpol," ucap Nurbaena, Rabu (24/3/2021\.

ArtikelTerkait
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Baca Juga Pendaftaran CPNS PPPK 6uru d! Bonta ng,_Beriku t

Epruasi-dauSyaratnya

Dia melanjutkan, klasifikasi akan kurang jika belum sesuai

dilaksanakan. Untuk itu, surat masuk dan surat keluar dengan

kode klasifikasi.

"Apakah sudah ditindaklanjuti rekomendasi yang tertuang
dalam audit tersebut? Nah, di dalam monev ini bisa kami lihat

OPD terkait sudah melakukan dan sudah menindaklanjuti apa

yang sudah direkomendasikan di dalam audit sebelumnya,"

katanya.

Tujuannya diadakan monev ini tak lain untuk melihat sejauh

mana OPD terkait melaksanakan tata kelola arsip dengan baik

dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan, sesuai dengan

peraturan perundang-undang terkait dengan tata kelola arsip.

Tentu dengan harapannya agar seluruh OPD di Kota Bontang

khususnya dapat melalukan tata kelola arsip dengan baik dan

benar, dengan demikian temu balik arsip bisa dilakukan dengan

cepat dan tepat.

httpsr^,r,rww.akurasi,idlbirokrasi/dpk-lakukanfionevdi+opd-bontang-sebagai-binaan'l(earsipan/ 314
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"Karena mencari arsip di tumpukan yang tidak tertata dengan
benar, memerlukan waktu, kalau arsip sudah dikelola dan ditata
dengan baik dan benar, sudah mempunyai daftar arsip, maka
pengguna arsip baik di dalam internal maupun eksternal OpD
yang memerlukan arsip, maka dengan mudah untuk temu balik

arsip tersebut' pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid

lt lcr- O 08115813669 t 0547 47!3669

Diskominfo DPK BontangEirokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

DPK Lakukan Monev
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DPK Bontang Juara Kedua di Lomba

Kearsipan Tingkat Provinsi Kaltim 2020

Kobid Keorsipon DPK Bontong, Nurbaeno. (Rezki.loyo/Akurosi.id)

DPK Bontang juara kedua di Lomba Kearsipan Tingkat

Provinsi Kaltim 2020. Berharap lebih baik di 2021.

Akurasi.id, Bontang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Bontang Bagian Kearsipan berhasil menyabetjuara kedua untuk
penilaian Lomba Kearsipan Daerah di provinsi Kalimantan Timur
(Kaltim) di tahun 2020 lalu.

Hal itu disampaikan oleh Kepala DPK Bontang Retno

Febriaryanti melalui Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan Nurbaena.

Dia mengatakan, prestasi ini lebih baik dibanding tahun 2019.

Pada saat itu, DPK Bontang berada pada urutan empat di
Kaltim.

"Alhamdulillah ini pencapaian kami sudah lebih baik dibanding
tahun sebelumnya (2019), semoga bisa lebih baik lagi untuk
tahun 2021," ucap Nurbaena saat ditemui media ini, Kamis
(2s/3/2021).

Dia juga menjelaskan, DPK provinsi Kaltim sudah memberikan
informasi ke pihaknya, jika diperkirakan April nanti sudah mulai
verifikasi penilaian untuk tahun 2021 ini.

httpsJ 
^,,ww.aku.asi.id/birokrasi/dpk-bontang-juara-kedua{i-lomba+Garsipan-tingkat-provinsi-kaltim-2020/
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Artikel Terkait

Verifikasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

Gunung ElaiJadi Bagian dari Pos Siaga Hebat DPK
Bontang Edukasi Kesadaran Arsip Keluarga

@ 1 week aqo

"Kami kirim data ke mereka, nanti pada HUT Kaltim (1/1/2022)

kelak sudah mulai diumumkan lagi pemenangnya, pemberian

penghargaan selalu dikaitkan dengan HUT Kaltim," bebernya.

Nurbaena mengungkapkan, pencapaian DPK di urutan kedua

itu sudah sangat baik, mengingat SDM yang dimiliki dinilai

terbatas.

Baca Juga Verifikasi Artip, Dinas Pe rp_ulttakaa n dan tKearllpa!1

Sambangi KPU Bontang

"Dan juga yang masih menjadi kendala sarana yang kami miliki,

karena di Bontang belum memiliki ruangan depot arsip. ltu

yang membuat hasil kami tidak bisa maksimal," ucapnya.

Karena dengan adanya ruang depot arsip kata Nurbaena, maka

fasilitas ruangan-ruangan yang dipersyaratkan dalam

pengelolaan arsip itu bisa terpenuhi. Selain itu harus ada ruang

pengelolaan, ruang reservasi, ruang transit, itu sudah pihaknya

miliki.

"Sampai saat inijuga, karena terkendala ruangan depot arsip,

kami belum bisa menarik arsip statis OPD di Bontang, jadi

untuk sementara OPD terkait yang menyimpan arsipnya,"

ungkapnya.

Nurbaena berharap, semoga untuk anggaran2022, pihaknya

bisa mendapatkan ruang depot, dengan demikian arsip statis di

httpsJl,a/ww.akurasi.id/birokasi/dpk$ontangiuara-kedua-di-lomba-kearsipan-tingkat-provinsikaltim-2020/ 213
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Bontang sudah bisa tertata dengan rapi di DPK Bontang.

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid
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Eirokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Bontang

DPK Bontang Juara Kedua
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"Semoga di tahun 2022, fasilitas kami sudah memungkinkan,

sehingga untuk lomba kearsipan tingkat provinsi bisa

mendapatkan hasil yang maksimal," pungkasnya. (*)
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Kepolo DPK Bontong, Retno Febrioryonti. (Rezki loyo/Akurosi.id)

Layanan Baca diTempat Ditutup Sementara,

DPK Masih Layani Peminjaman Buku

Akurasi.id, Bontang - Dalam rangka menjaga kesehatan dan

keselamatan dalam pelayanan selama pandemi Covid-19, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang melayani program
pelayanan tertutup.

Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti menjelaskan, pelayanan

tertutup yaitu pembaca tetap bisa meminjam dan membaca
buku dari perpustakaan, tetapi untuk sementara ini tidak bisa

baca di tempat.

"Semenjak berlaku Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) yang pertama, kami ikuti arahan dari tim
Satgas Covid-19 Bontang, Jadi kami tutup untuk baca di tempat
untuk sementara. Tetapi layanan peminjaman tetap kami buka,"
Jelas Retno saat ditemui media ini di ruangannya, Rabu
(24/3/2021) kemarin.

httpsJ/www.akurasi.id/birokrasi/layanan-bac€ii-tempat-ditutup-s6menta.adpk-masih-layani-peminjaman-buku/ 1t3

Layanan Eaca di Tempat Ditutup S6menta.a, DPK Masih Layani Peminiaman Buku
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Layanan Baca di Tempat Ditutup Sementara, DPK Masih

Layani Peminjaman Buku. lni berlaku sejak Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
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Dia juga menjelaskan, untuk pelayanan yakni Senin hingga
Kamis, mulai darijam 08.00 hingga 15.00 Wita. Untuk Jumat,
jam layanannya mulai dari 08.00 hingga 10.30 Wita. Sementara
untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional lainnya, pelayanan

ditutup.

Artikel Terkait

lnovatifl DPK Bontang Bakal Gelar Webinar
Aplikasi lnlislite

@ 19 hours ago

Verifrkasi Arsip, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sambangi KPU Bontang

@ 5 days ago

"Pengunjung tetap dapat meminjam buku dengan sistem

tertutup, dapat mencari koleksi buku melalui katalog online
perpustakaan Kota Bontang (OCAS) dan akan dicarikan oleh
petugas," bebernya.

Baca Juga lnovatif! DPK Bontang Bakal Gelar Webinar

Aplikasilnllslirc

"Untuk mempercepat pencarian buku, pengunjung dapat
mencari ketersediaan koleksi terlebih dahulu secara online

melalui laman katalogdpkbontang.perpusnas.go.id," Katanya.

Untuk membuka kembali untuk bisa pembaca untuk baca di

perpus lanjut Retno, hingga saat ini masih menunggu dari

arahan tim Satgas Covid-l9 Bontang.

httpsJ/www.akurasi,id/birokrasi/layanan+acadi-tempat-ditututrsementara-dpkfiasih-layani-peminiaman-buku/

Retnojuga berpesan untuk pengunjung yang hadir di DPK,

wajib mengikuti protokol kesehatan yakni mencuci tangan

dengan sabun, wajib menggunakan masker selama berada di

lingkup DPK, menjaga jarak, wajib menjalanites suhu tubuh.
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"Kami harus menunggu arahan dari tim satgas Covid Bontang.
Kalau sudah aman dan bisa di buka, segera akan kami buka lagi
layanan baca di tempat," pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya

Editor: Rachman Wahid
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang DPK Bontang

DPK Masih Layani Peminjaman Retno Febriaryanti
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