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ADENDUM / AMANDEMEN KESATU 

ATAS 
DOKUMEN PENGADAAN SEPATU DINAS PEGAWAI 

 
A. DASAR PERUBAHAN 

1. Bahwa berdasarkan Hasil Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Sepatu Dinas Pegawai  yang 
dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 18 Juli 2013, terdapat perubahan pada Dokumen 
Pengadaan; 

2. Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 
Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang terjadi dalam acara penjelasan 
pekerjaan, harus dituangkan ke dalam adendum/amandemen Dokumen Pengadaan penyedia 
barang / jasa. 

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disusun Adendum/Amandemen atas Dokumen 
Pengadaan tersebut sebagaimana tertuang dalam klausul-klausul di bawah ini. 

B. PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN 

 Mengubah Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar sehingga sebagaimana terlampir pada adendum 
ini 

  
C. BERLAKUNYA KLAUSUL-KLAUSUL LAIN 

Adendum/amandemen ini hanya berlaku untuk klausul sebagaimana disebut di atas. Dengan 
demikian, klausul-klausul dan ketentuan lain yang tidak diubah, dinyatakan masih berlaku dan 
mengikat dalam proses pelelangan ini. 

 
D. KESATUAN DOKUMEN PENGADAAN  

Adendum/amandemen ini beserta hasil tanya jawab pada Acara Penjelasan Pekerjaan secara online 
adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan 
Dokumen Pengadaan nomor DOK-107/BC.14/L/2013 tanggal  15 Juli 2013. 
 

Demikian adendum/amandemen  ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

Jakarta, 19 Juli 2013  
Ttd  
Panitia Pengadaaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lampiran Adendum Kesatu 
Tanggal : 19 Juli 2013 

 
SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR 

 
 

1.  Jumlah dan Ukuran Sepatu 

 
2.  Spesifikasi Sepatu Dinas Harian Pria  
 Ukuran Sepatu No.42 

NO PARAMETER UJI SPESIFIKASI 

1)   ORGANOLEPTIS     

  a) Keadaan keseluruhan sepatu kiri dan 
kanan 

: Sesuai, Simetri, tidak cacat, rapih 

  b) Model/bentuk : Pantopel (derby rendah)  

2)   UJI FISIS     

  a) Berat, kg/perpasang : Maksimal 1 Kg 

  b) Sol adhesion test (Kuat rekat antara 
atasan dengan bagian bawah) Kg (N) 

    

    -   Bagian ujung : Minimal 22.5 (220) 

    -   Bagian samping luar : Minimal 22.5 (220) 

    -   Bagian samping dalam : Minimal 22.5 (220) 

    -   Bagian belakang : Minimal 45 (440)  

  c) Peel test (Kuat rekat antara sol luar 
dan sol dalam), Gr/cm  

: Minimal 1000 

3)   UJI BAHAN     

  a) Kulit bagian muka, samping, bies 
belakang dan lidah 

: Tidak cacat, tidak gembos, cukup lemas, 
warna hitam, tebal : 1,4 s.d. 1,8 mm. 

  b) Lapisan bagian muka : Kulit imitasi 

    Lapisan bagian samping : Kulit imitasi 

  c) Pengeras ujung : sesuai hasil uji lab. 

    Pengeras belakang : sesuai hasil uji lab. 

  d) Benang Jahit atasan  : Nylon minimal 3 lilitan warna hitam. 

  e) Tali sepatu : Warna hitam 

      : Anyaman : Kepang dengan isian 

      : Penguat ujung tali : kedua ujung tali 
dibalut plastik tidak mudah lepas  

  f) Sol dalam  : Karton kulit (leather board) tebal 
minimal 2 mm. 

  g) Tatakan : Spon  dilapisi kain **) & ***) 

  h) Penguat  tengah  : Besi baja 

          Bahan : sesuai hasil uji lab. 



          Panjang : sesuai hasil uji lab. 

          Lebar : sesuai hasil uji lab. 

          Tebal : sesuai hasil uji lab. 

  i) Sol luar dan hak karet :   

    Bahan  : Sol karet cetak/moulding/vulkanisasi, 
bagian bawah anti slip ***) 

    Tebal sol  : 5 s.d. 7 mm  

    Tinggi Hak : 25 s.d. 30 mm  

    Tegangan putus : Minimal 75 

    Tegangan tarik 200% : Sesuai hasil uji lab 

    Kekerasan sol : 60-80 

    Ketahanan sobek : Minimal 60 

    Perpanjangan tetap 100% : Maksimal 5% 

    Berat jenis : Maksimal 1.2 

    Ketahanan kikis : Maksimal 180 

    Ketahanan retak lentur : Baik tidak retak 

  j) Paku Open : Bahan : Besi baja 

      : Panjang : sesuai hasil uji lab. 

      : Panjang : sesuai hasil uji lab. 

  k) Isian hak : Bahan : kayu 

      : Panjang : sesuai hasil uji lab. 

      : Lebar : sesuai hasil uji lab. 

      : Tebal : sesuai hasil uji lab. 

  l) Benang jahit kunci  : Nylon minimal 3 lilitan  

4)   MUTU UJI PENGERJAAN      

  a) Jahitan : Rapih tidak ada yang meloncat atau 
menumpuk. 

      : Bagian muka dan samping dijahit 
dengan system 2 baris, bagian samping 
menumpang pada bagian muka. 

      : Di atas titik derby diperkuat dengan 
jahitan ulang berbentuk “L”. 

      : Jahitan bagian samping belakang 
disambung dengan jahitan lurus / stik 
balik. 

       : Sol dalam dipotong sesuai polanya. 

  

b) Pengopenan : Openan rapih, tidak ada kerutan 
disekeliling sepatu. 

  

c) Pemasangan penguat tengah : Sol luar dikeraskan pada bagian dalam, 
dilem dan ditempel pada sol dalam, dan 
divulkanisasi 

  
 

  
: Panjang sol luar : sesuai hasil uji lab., 

lebar garis ball : sesuai hasil uji lab. 

 

 

  

: Panjang sol dalam : sesuai hasil uji lab., 
lebar garis ball : sesuai hasil uji lab. 

 Keterangan (apabila ditunjuk sebagai pemenang)  :  
   *)  Jenis Kulit NAPPA diembos logo Bea dan Cukai (ilustrasi gambar); 
  **)  Jenis Kain Cambrella atau Mesh Warna Hitam 
 ***)  Bertuliskan BEA dan CUKAI 



 
3.  Spesifikasi Sepatu Dinas Harian Wanita  
 Ukuran Sepatu No.38 

NO PARAMETER UJI SPESIFIKASI 

1)   ORGANOLEPTIS    

  a) Keadaan keseluruhan sepatu kiri dan 
kanan 

: Sesuai, simetri, tidak cacat, rapih 

  b) Model/bentuk : Pantopel 

2)   UJI FISIS    

  a) Berat, kg/perpasang : Maksimal 0.5 

  b) Sol adhesion test (Kuat rekat antara 
atasan dengan bagian bawah) Kg (N) 

   

    -   Bagian ujung : Minimal 17.84 (175)  

    -   Bagian samping luar : Minimal 17.84 (175) 

    -   Bagian samping dalam : Minimal 17.84 (175) 

  c) Peel test (Kuat rekat antara sol luar 
dan sol dalam), Gr/cm  

: Minimal 1000 

3)   UJI BAHAN    

  a) Kulit bagian muka (Vamp), samping 
(Quarter) 

: Tidak cacat, tidak gembos, cukup lemas, 
warna hitam, tebal : 1,4 s.d. 1,8 mm. 

  b) Pengeras Ujung  sesuai hasil uji lab. 

    Pengeras belakang  sesuai hasil uji lab. 

  c) Lapisan bagian muka : Kulit imitasi 

    Lapisan bagian samping : Kulit imitasi 

  d) Benang Jahit atasan  : Nylon minimal 2 lilitan warna hitam. 

  e) Sol dalam  : Karton kulit (leather board) tebal 
minimal 2 mm. 

  f) Penguat tengah  :   

          Bahan : Besi baja 

          Panjang : sesuai hasil uji lab. 

          Lebar : sesuai hasil uji lab. 

          Tebal : sesuai hasil uji lab. 

  g) Hak : Bahan : plastik. 

      : Tinggi hak : 45 - 55 mm. 

  h) Tatakan : Spon warna hitam dilapisi kain **) & ***). 

  i) Sol luar dan tutup hak :   

    Sol luar : Sol luar : karet  ***). 

    Tutup Hak : Sol luar : karet  ***). 

    Tegangan putus : sesuai hasil uji lab. 

    Perpanjangan putus : sesuai hasil uji lab. 

    Kekerasan Sol : 70-99 

    Ketahanan sobek : sesuai hasil uji lab. 

    Berat jenis : Maksimal 1.25 

    Ketahanan kikis : Maksimal 250 

    Ketahanan retak lentur 200.000 kali : Baik tidak retak 

4)   MUTU UJI PENGERJAAN     

  a) Jahitan : Jahitan rapih, tidak ada yang loncat, 
putus dan menumpuk 

     : Rapih tidak ada yang meloncat atau 



menumpuk. 

  b) Pengopenan : Rapih, tidak ada kerutan di sekeliling 
sepatu. 

  c) Pemasangan sol luar  : Rapih, sesuai dan mendatar. 

  
d) Pemasangan hak : Kuat, tegak, dipaku ulir, dilem dan letak 

mendatar. 

  

e) Pemasangan tutup hak : Rapih, dikasarkan, dilem, dipress letak 
mendatar. 

 Keterangan (apabila ditunjuk sebagai pemenang)  :  
   *) Jenis Kulit NAPPA diembos logo Bea dan Cukai (ilustrasi gambar); 
  **) Jenis Kain Cambrella atau Mesh Warna Hitam 
 ***) Bertuliskan BEA dan CUKAI 
 
4.  Ketentuan Lain : 
 1)  Untuk sepatu dinas harian pria :  
  -   sistem pengerjaan dengan sistem moulding/vulkanisasi.   
  -   tempat tali sepatu 4 (empat) lubang (ilustrasi gambar)   
 2) Untuk sepatu dinas harian pria dan wanita : Motif sol bawah bebas, bertuliskan BEA dan 

CUKAI, nomor sepatu  dan kode tahun pembuatan sepatu (ilustrasi gambar). 
 3) Setiap pasang sepatu dimasukan dalam pengemas/box setara karton Duplex yang telah 

diberi tanda-tanda mengenai isinya yaitu jenis (pria/wanita) dan ukuran sepatu (ilustrasi 
gambar). 

 
 Gambar Sepatu. 

1) Ilustrasi Gambar Sepatu Dinas Harian Pria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Ilustrasi Gambar Sepatu Dinas Harian Wanita 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) Ilustrasi Gambar Box Sepatu Dinas Harian Pria dan Wanita 
 

 
 
 
 
 


