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PEKELILING BENDAHARI BIL.  9/2020 

GARIS PANDUAN PEROLEHAN UNIVERSITI SEMASA DAN SELEPAS PERINTAH 

KAWALAN PERGERAKAN BAGI TAHUN 2020 

 

 

TUJUAN 

 

1. Pekeliling ini adalah bertujuan untuk memaklumkan berkenaan dengan garis panduan 

Perolehan semasa dan selepas perintah kawalan pergerakan (PKP) 

 

LATAR BELAKANG 

 

2. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kerajaan telah mengisytiharkan PKP sebagai 

langkah menangani penularan virus Covid-19. Sehingga kini sudah empat (4) fasa PKP 

telah diisytiharkan bermula dari 31 Mac 2020 sehingga 12 Mei 2020. Sehubungan dengan 

itu, bagi menggalakkan rangsangan ekonomi, kerajaan telah mengeluarkan Pekeliling 

Perbendaharaan PK2.2 Kaedah Perolehan Kerja Bagi Pelaksanaan Projek Kerajaan 

Tahun 2020 yang berkuatkuasa pada 16 Mac 2020. Universiti melalui Jawatankuasa Tetap 

Kewangan telah memperakukan secara pengesahan pekeliling pada 19 Mac 2020 dan 

seterusnya mendapat kelulusan oleh Lembaga Pengarah Universiti Bil 3/2020 pada 2 April 

2020 bagi pemakaian pekeliling ini. Selain itu, kerajaan juga telah mengeluarkan beberapa 

siri garis panduan dalam bentuk Soalan Lazim (FAQ) telah dikeluarkan oleh Kementerian 

Kewangan bagi membantu agensi dalam melaksanakan perolehan seperti yang telah 

dirancangkan.   

 

3. Kerajaan juga melalui surat edaran Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) bertarikh 31 

Mac 2020 bersetuju supaya pelaksanaan Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat 

(PRIHATIN) untuk kontrak perkhidmatan kerajaan dilaksanakan.  

 

 



PELAKSANAAN 

 

4. Bagi memudahkan urusan perolehan dilaksanakan sepanjang tempoh PKP dan selepas 

PKP tamat, garis panduan berikut perlu dipatuhi: 

 

4.1. Pelawaan baru 

 

4.1.1. Kontrak berkala 

i. Bagi kontrak yang akan tamat pada bulan April, Mei atau Jun 2020 

a. Sekiranya sedang dalam proses penilaian, Jawatankuasa 

Penilaian dan Penyelarasan dibenarkan bersidang tertakluk 

Standard Operating Procedure (SOP) di perkara 5 dan 

Lampiran 1. 

b. Sekiranya belum bermula untuk proses pelawaan 

Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi dan Jawatankuasa 

Pengesahan Spesifikasi dibenarkan bersidang melalui Video 

Conferencing dan hendaklah menjaga dan mengekalkan 

keselamatan serta kerahsiaan maklumat rasmi universiti (sila 

rujuk Tips Keselamatan ICT Sepanjang PKP yang dikeluarkan 

oleh Pusat Teknologi Maklumat (PTM)). 

ii. Sekiranya penilaian atau pelawaan tidak sempat untuk dilaksanakan, 

lanjutan kontrak atau perolehan secara darurat perlu diurus secepat 

mungkin 

 

4.1.2. Kontrak bukan berkala  

i. Bagi perkhidmatan penting negara (essential services) dibenarkan 

untuk dilaksana secara perolehan darurat. Perolehan adalah setakat 

menampung keperluan atau keadaan darurat itu sahaja iaitu 

keperluan sehingga 30 hari selepas tamat PKP. 

ii. Bagi yang bukan perkhidmatan penting negara pula (non essential 

services) pula perlu ditangguhkan sehingga tamat PKP. 

 

4.2. Sedang dalam proses pelawaan 

 

4.2.1. Lanjutan tempoh pelawaan perlu diurus oleh urusetia atau Ketua Jabatan. 

 

4.2.2. Tempoh lanjutan perlu mengambil kira tempoh PKP tamat dan tempoh 

masa secukupnya bagi syarikat memberi tawaran. 

 



4.2.3. Pemakluman perlu diberikan melalui laman web yang dibuat pengiklanan 

untuk pelawaan. 

 

4.2.4. Lawatan tapak tidak dibenarkan semasa PKP kecuali mendapat kebenaran 

oleh Pihak Berkuasa. Lawatan tapak hanya dibenarkan selepas tamat PKP 

mengikut SOP. Rujuk Lampiran 1. 

 

4.3. Sedang dalam proses penilaian 

 

4.3.1. Bagi sebutharga/ tender yang tempoh sah laku hampir tamat, Ketua 

Jabatan/ Bendahari boleh meluluskan lanjutan berkenaan mengikut tempoh 

yang sesuai melalui kaedah komunikasi pantas seperti emel. 

 

4.3.2. Tempoh lanjutan sah laku hendaklah mengambil kira tempoh yang 

mencukupi hingga sebutharga/ tender berkenaan diluluskan. 

 

4.3.3. Urusetia hendaklah mendapatkan persetujuan syarikat yang memberi 

tawaran berkaitan lanjutan tempoh sah laku. 

 

4.3.4. Jawatankuasa Penilaian dan Penyelaras dibenarkan bersidang tertakluk 

kepada SOP. Rujuk Lampiran 1. 

 

4.3.5. Laporan hendaklah dihantar kepada urusetia di Bahagian Perolehan, 

Jabatan Bendahari untuk kelulusan. 

 

4.4. Telah diluluskan tetapi belum dikeluarkan Surat Setuju Terima (SST) 

 

4.4.1. Bagi perolehan yang memerlukan SST, dokumen berkenaan akan 

diuruskan oleh urusetia di Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari 

mengikut kaedah biasa. 

 

4.4.2. Kelulusan dari Pihak Berkuasa Melulus (PBM) akan memberikan alternatif 

tawaran sekiranya syarikat yang dipersetujui menolak tawaran disebabkan 

oleh PKP. 

 

4.4.3. Syarikat yang diterima tawaran tidak dibenarkan mengubah harga tawaran 

dengan alasan perubahan ekonomi. Walau bagaimanapun sekiranya 

syarikat menolak tawaran, penalti tidak boleh dikenakan. 



4.4.4. Tempoh bagi memulakan bekalan/perkhidmatan/kerja perlu ditetapkan 

dengan mengambil kira kemampuan syarikat membuat persediaan dalam 

memenuhi keperluan bekalan/perkhidmatan/kerja berkenaan. 

 

4.5. Pembekalan/perkhidmatan/projek sedang berjalan 

 

4.5.1. Essential services 

Diteruskan sebagaimana terma di SST atau kontrak perjanjian.  

 

4.5.2. Non essential services 

Program/projek yang telah dikeluarkan SST atau kontrak perjanjian perlu 

ditangguhkan melalui arahan bertulis dari Pegawai Penguasa (SO)/ 

Pengarah Projek/ Pentadbir Kontrak. 

 

4.6. Pelanjutan kontrak atau pertambahan kuantiti 

 

4.6.1. Perlu diluluskan oleh PBM asal yang meluluskan. 

 

4.6.2. PBM yang bersidang perlu mengikut SOP seperti di Lampiran 1. 

 

4.6.3. Kontrak-kontrak bekalan/perkhidmatan yang terjejas disebabkan PKP 

diluluskan lanjutan selama sebulan oleh Naib Canselor. Sekiranya PKP 

dilanjutkan, lanjutan kontrak akan diberi tempoh yang sama. 

 

4.6.4. Lantikan kontrak baru perlu mengambil kira tempoh lanjutan sebagaimana 

di perkara 4.6.3. 

 

4.7. Pesanan Rasmi 

 

4.7.1. Sekiranya terdapat keperluan untuk mengeluarkan Pesanan Rasmi, 

permohonan beserta justifikasi hendaklah dihantar ke Bahagian Perolehan/ 

Zon Kewangan Jabatan Bendahari melalui emel. 

 

4.7.2. Pertimbangan akan dibuat oleh Bahagian Perolehan/ Zon Kewangan 

Jabatan Bendahari bagi memastikan hanya keperluan yang perlu sahaja. 

 

4.7.3. PTj hendaklah menguruskan Borang Permohonan Pesanan Rasmi (BPPR) 

dan sekiranya mempunyai kesulitan hendaklah memaklumkan kepada 

Bahagian Perolehan/ Zon Kewangan Jabatan Bendahari 

 



4.8. Bayaran 

 

4.8.1. Tuntutan bayaran yang dikemukakan syarikat sebelum/semasa PKP yang 

telah sempurna dibekal dan telah lengkap dokumen boleh dibayar mengikut 

tatacara yang berkuatkuasa. Rujuk surat edaran yang telah dikeluarkan 

oleh Jabatan Bendahari iaitu Pelaksanaan Kaedah Bayaran Sepanjang 

Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bertarikh 22 April 2020.  

 

4.8.2. Bayaran kepada kontrak perkhidmatan bukan perunding yang terjejas 

disebabkan PKP hanya terhad kepada gaji minima pekerja sepenuh masa 

sebagaimana yang dinyatakan di dalam kontrak (termasuk caruman 

majikan bagi KWSP dan PERKESO). Sekiranya jumlah gaji/upah tidak 

dinyatakan, rundingan hendaklah dibuat dengan pihak syarikat. 

 

4.8.3. Denda adalah dikecualikan bagi bekalan/perkhidmatan/kerja yang 

sepatutnya disempurnakan di dalam tempoh PKP, tetapi terlewat 

disempurnakan kesan dari PKP. 

  

PEMATUHAN 

 

5. Standard Operating Prosedure (SOP)  

 

5.1. Bagi membolehkan proses perolehan berjalan lancar dan tawaran boleh diputuskan 

oleh PBM, mesyuarat yang melibatkan urusan perolehan dibenarkan untuk dilaksana 

kan tertakluk kepada SOP di Lampiran 1. 

 

5.2. SOP ini terpakai untuk perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja seperti berikut; 

Perolehan Had Nilai (RM) 

Bekalan dan perkhidmatan Sehingga RM 50 juta 

Kerja Sehingga RM 100 juta 

Perkhidmatan perunding Mengikut had nilai semasa yang 
berkuatkuasa 

 

5.3. SOP ini berkuatkuasa semasa dan selepas tempoh PKP sehingga 31 Disember 

2020. 

6. Perolehan kerja bagi tahun 2020 

 

6.1. Perolehan kerja adalah terpakai untuk semua projek kerja yang dipelawa mulai 16 

Mac 2020. Rujuk Lampiran 2.  
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