
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) 

 

 

Pemerintah Daerah  : Kabupaten Sragen 

Satuan Kerja   : Dinas Kominfo Kabupaten Sragen 

Program   : Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 

Hasil    : Terbentuknya kebersamaan dan silaturahmi Pemerintah Daerah  

      dengan wartawan yang meliput di wilayah Kabupaten Sragen. 

Kegiatan   : Belanja Jasa Penyelenggara Kegiatan Prestour 

Indikator Kinerja Kegiatan : Terjadinya kerjasama yang baik antara wartawan dengan 

      Pemerintah Kabupaten Sragen. 

 

 

1. Latar Belakang 

a. Dasar Hukum 

1. Berdasarkan Peraturan Bupati No 63 tahun 2019 tentang kedudukan dan susunan 

organisasi perangkat daerah dan staff ahli Bupati.  

2.  Berdasarkan DPA Bidang Pengelolaan Informasi mengenai Program Kerjasama 

Informasi dan Media Massa dalam bentuk Belanja Jasa Penyelenggara Kegiatan 

Prestour.  

 

           Gambaran Umum Singkat 

Dinas Kominfo Kabupaten Sragen Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas 

menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan penerangan dan 

pemberitaan dengan fungsi sebagai berikut : 

1. Menyiapkan bahan penyajian informasi melalui media massa; 

2. Mengkonsep usulan RKA dan DPA secara rinci; 

3. Mengkaji dan mengembangkan teknis peliputan, publikasi, analisa berita dan 

penerbitan; 

4. Menyiapkan bahan pelayanan informasi kepada masyarakat atau Lembaga 

Pemerintah/Non Pemerintah; 

5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan 

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas maka  perlu dilakukan pertemuan rutin 

dengan para wartawan yang melakukan peliputan khusus di pemerintah Kabupaten 

Sragen dalam bentuk Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Prestour.   

 

b. Alasan Kegiatan Dilaksanakan 

Kegiatan ini dilaksanakan agar diperoleh kesamaan pemahaman dan arah pengembangan 

pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen  dengan mengajak insan pers 

bersama-sama melakukan perjalanan wisata sambil menyampaikan informasi penting 

dalam bentuk penyajian informasi dan pemberitaan dimedia cetak, elektronik dan online.  

 

2. Kegiatan yang dilaksanakan 

a. Uraian Kegiatan 

Kegiatan ini meliputi persiapan, proses lelang, pelaksanaan belanja jasa penyelenggara 

kegiatan prestour dan pelaporan. 

 

b. Batasan Kegiatan  

Kegiatan ini terbatas pada wartawan yang melakukan peliputan di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sragen.  

 

3. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud Kegiatan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan yang ada, menyepakati 

serta memberikan bahan masukan, baik itu kepada media massa serta ke Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sragen. Sehingga semua hasil pembangunan dan kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sragen bisa diketahui oleh masyarakat Sragen khususnya dan 

masyarakat luar Sragen umumnya. 

 



b. Tujuan Kegiatan  

Tujuan kegiatan ini adalah terciptanya kerjasama yang baik antara media massa dengan  

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam hal penyampaian hasil pembangunan 

kepada masyarakat. 

 

4. Indikator Keluaran  

Adanya masukan dari masing masing pihak antara media massa dan pemerintah Daerah 

Kabupaten Sragen demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sragen 

dengan hasil pertemuan dalam bentuk rekomendasi dan bahan masukan demi suksesnya 

program Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. 

 

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan 

a. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Belanja Jasa Penyelenggara Kegiatan Prestour 

antara media massa dengan institusi Dinas Kominfo Kabupaten Sragen. 

 

b. Tahapan Kegiatan 

1). Minggu pertama persiapan lelang. 

2). Minggu kedua s.d ke tiga proses lelang. 

3). Pelaksanaan kegiatan. 

4). Pelaporan kegiatan. 

 

6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan : 

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kalender pada tanggal 6 - 9 

Februari 2020 dengan lokasi Kota Manado. 

 

7. Jumlah Peserta sebanyak 32 orang. 
 

8. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan : 

Pelaksana kegiatan ini adalah Bidang Pengelolaan Informasi dengan penanggungjawab 

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sragen. 

 

9. Jadwal Kegiatan :  

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kalender pada tanggal 6 - 9 

Februari 2020 dengan lokasi Kota Manado. 

 

10. Tenaga Ahli/terampil : Tour Guide memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh LSP 

yang memiliki lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). 

 

11. Persyaratan Teknis : terlampir. 

 

12. Persyaratan Kualifikasi : 

a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP) Event Organizer/Tour dan Travel kualifikasi Kecil; 

b. Penyedia jasa pada divisi 85 jasa pendukung paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam 

kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, 

termasuk pengalaman subkontrak; dan 

c. Penyedia jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup 855 jasa perencanaan wisata, 

petugas wisata dan hal-hal lain yang berhubungan paling  kurang 1 (satu) pekerjaan 

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali bagi penyedia barang/ jasa  yang baru 

berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, 

termasuk pengalaman sub kontrak. 

d. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam 

Pengadaan Barang/Jasa; 

e. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, 

tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 

f. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak 

masuk dalam daftar hitam; 

g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 

tahun terakhir ( SPT Tahunan ); 



h. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan / KSO : 
- Peserta wajib mempunyai perjanjian kemitraan/ kerjasama operasi yang memuat 

persentase kemitraan / KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan / KSO 
tersebut; dan 

- Untuk perusahaan yang melakukan kemitraan/ KSO, evaluasi persyaratan pada huruf 
(a) sampai dengan huruf ( g) di lakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan 
kemitraan / KSO; 

13. Biaya  : 

Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk Belanja Jasa Penyelenggara Kegiatan Prestour  

sebesar Rp.389.448.000  (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh 

delapan ribu rupiah). 

 

14. Hal-hal lain : Tidak diberikan Uang Muka. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sragen,     Januari  2020 

 

Mengetahui, 

Kepala Dinas Kominfo 

 Kabupaten Sragen 

selaku Pengguna Anggaran 

 

 

 

 

Dra. YUNIARTI, M.H 

NIP. 196706201994032006 

 

Kepala Bidang Pengelola Informasi 

selaku Pejabat Pembuat Komitmen 

 

 

 

 

 

FAJAR ADHI NUGROHO, ST 

NIP. 19751129200312 1004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


