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1. LATAR BELAKANG : Meubelair adalah sarana penunjang kenyamanan
dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan, dimana salah satunya adalah Rak
Buku Perpustakaan yang sangat penting dalam ranka
tempat menyimpan koleksi buku yang ada di
perpustakan.

Rak buku yang baik dan kuat akan sangat berarti
bagi perpustakaan dan pemustaka. Untuk itu dalam
hal pelaksanaan pengadaan haruslah dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang
telah di rencanakan serta sesuai dengan ketentuan
teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber
dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
sehingga prosesnya berlangsung dengan arah yang
benar.

Bertambahnya bahan pustaka ada melebihi
kapasitas rak, serta rak yang dimiliki di Perpustakaan
masih terbatas. keadaan ruangan yang masih cukup
luas menyebabkan perlunya dilakukan penambahan
rak. Kebutuhan rak yang memadai akan
menciptakan sistem penyimpanan yang baik
sehingga akan mempermudah pemustaka dalam
mencari bahan pustaka yang diinginkan dan petugas
perpustakaan (Pustakawan) dalam dalam
mengembalikan bahan pustaka, serta dapat
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap
pemustaka

2. LATAR BELAKANG : a. Maksud :
Pengadaan Rak Perpustakaan pada kegiatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan ini sesuai dengan
apa yang telah di rencanakan dari sisi kualitas,
volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan
pengerjaan sehingga dicapai wujud akhir berupa
Rak Buku Perpustakaan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan yang sesuai dengan Kerangka
Acuan Kerja (KAK)

b. Tujuan :
Tujuan dari Kegiatan ini pada menambah Rak
Buku Perpustakaan yang akan mempermudah
pemustaka dalam mencari bahan pustaka yang
diinginkan dan petugas perpustakaan
(Pustakawan) dalam dalam mengembalikan
bahan pustaka, serta dapat meningkatkan
kualitas dan kenyamanan pelayanan terhadap
pemustaka



3. TARGET/ SASARAN : Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan
ini adalah memberikan Fasilitas Penyimpanan bahan
pustaka bagi pemustaka sesuai dengan kebutuhan
sehingga Pemustaka dimudahkan dalam mencari
bahan pustaka yang diiinginkan di Rak Koleksi
Perpustakaan

4. NAMA ORGANISASI
PENGADAAN BARANG

: Nama organisasi yang menyelenggarakan/
melaksanakan pekerjaan :

Satuan Kerja : Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Karanganyar

Pengguna
Anggaran

: Bambang Harsono, S.E., M.M.

5. SUMBER DANA,
PERKIRAAN & BIAYA

: a. Sumber Dana :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018

b. Pagu Anggaran :
Rp. 99.150.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan
Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Nilai
HPS sebesar Rp. 99.000.000,00 (Sembilan puluh
sembilan juta rupiah)

6. RUANG LINGKUP
PEKERJAAN DAN LOKASI
PEKERJAAN

: a. Ruang lingkup pekerjaan pengadaan ini adalah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  berupa
Rak Buku Perpustakaan.

b. Lokasi Pekerjaan :
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Karanganyar

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
PEKERJAAN

: 80 (Delapan Puluh Hari) Hari kalender, terhitung
sejak penandatanganan kontrak

8. KUALIFIKASI PENYEDIA : 1. Peserta yang  berbadan usaha harus memiliki
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan
Bidang Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa/
Jasa Komanditer, Jenis Barang/ Jasa : alat tulis
kantor/ mebelair/ furniture, dengan kualifikasi
Kecil  yang masih berlaku;

2. Perusahaan yang bersangkutan dan
manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
sedang dihentikan/ atau direksi yang bertindak
untuk dan atas nama perusahaan atau peserta
perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi
pidana;

3. Salah satu dan/ atau semua pengurus dan badan
usahanya atau peserta tidak masuk dalam daftar
hitam;

4. Telah melunasi kewajiban perpajakan tahun
terakhir (SPT) Tahunan 2017 atau dapat diganti
dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal
Tahun 2017;

9. KELUARAN/ PRODUK
YANG DIHASILKAN

: Keluaran/ produk yang dihasilkan dari pelaksanaan
pengadaan pekerjaan ini adalah terselesaikannya



pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa rak buku
perpustakaan dan perlengkapan perpustakaan

10. SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN

:

Karanganyar,17 Februari 2018


