
WALIKOTA MOJOKERTO 
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 4 TAHUN 2011 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2010 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
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Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
maka perlu dilakukan penyempurnaan atas pengelolaan keuangan 
daerah; 

b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan teknis dalam 
pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Kota Mojokerto, dan melakukan 
penyesuaian · atas berlakunya peraturan sebagaimana dimaksud 
huruf a diatas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan 
Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto 
Tahun 2011; 

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu 
ditetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kata Mojokerto Tahun 2011 yang dituangkan dalam suatu 
Peraturan Walikota. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa 
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota 
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
551); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ; 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; . 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 21); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3955) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3956) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ; 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574);Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintah Kata 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593), sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Keuangan Negara/Daerah ; 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah ; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara serta Penyampaiannya ; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011; 

27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ; 

29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ; 

30. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2009 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

31. Peraturan Walikota Nomor 29a Tahun 2009 tentang Kebijakan 
Akuntansi Daerah ; 

32. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto 
Tahun 2011 ; 

33. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2011. 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2010 PETUNJUK TEKNIS 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA 
MOJOKERTO TAHUN 2011 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 201 O tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota 
Mojokerto Tahun 2011, tanggal 15 Desember 2010, yang diundangkan 
dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2010 Nomor 21/G, diubah 
sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Lampiran II, Bab II, Huruf B. Pelaksanaan dan 
Penatausahaan Belanja Daerah, angka 4. SPP Langsung (SPP-LS), 
ketentuan mengenai Dokumen Lain yang diperlukan untuk Pengadaan 
Barang dan Jasa, secara keseluruhan diubah dan harus dibaca : 

- Dokumen Lain yang diperlukan untuk Pengadaan LS Barang dan 
Jasa Lainnya : 

a. Nilainya s/d Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) : 
1) Kwitansi Asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA I KPA, 

PPTK dan Bendahara Pengeluaran serta Penerima Penyedia 
Barang/Jasa ; 

2) Faktur I Nata Pembelian. 

b. Nilainya diatas Rp. 1.000.000,00 s/d Rp. 5.000.000,00 : 
1) Hasil Survey Harga Pasar dengan cara membandingkan 

minimal dari 2 (dua) informasi yang berbeda oleh PPK untuk 
menentukan HPS; 

2) Berita Acara Penyusunan HPS (Hasil Survey) yang 
ditandatangani PPK ; 

3) Hasil Survey Harga Pasar dengan cara membandingkan 
minimal dari 2 (dua) informasi yang berbeda oleh Pejabat 
Pengadaan untuk Pengkajian Ulang HPS dan sebagai 
harga tertinggi hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga 
Penawaran; 

4) Surat Pemesanan/Pemberitahuan Pekerjaan ; 
5) Surat Penawaran ; 
6) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran ; 
7) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan ; 
8) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (100%) ; 
9) Kwitansi Asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, 

PPTK, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Bendahara 
Pengeluaran serta Penerima Penyedia Barang/Jasa ; 

1 O)SSP PPh + PPN. 
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c. Nilainya diatas Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000,00 : 
1) Has ii Survey Harga Pasar dengan cara membandingkan 

minimal dari 2 (dua) informasi yang berbeda oleh PPK untuk 
menentukan HPS ; 

2) Berita Acara Penyusunan HPS (Hasil Survey) yang 
ditandatangani PPK ; 

3) Hasil Survey Harga Pasar dengan cara membandingkan 
minimal dari 2 (dua) informasi yang berbeda oleh Pejabat 
Pengadaan untuk Pengkajian Ulang HPS dan sebagai 
harga tertinggi hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga 
Penawaran; 

4) Surat Pemesanan/Pemberitahuan Pekerjaan ; 
5) Surat Penawaran ; 
6) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran ; 
7) Surat Perintah Kerja (SPK) ; 
8) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan ; 
9) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (100%) ; 
1 O)Kwitansi Asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, 

PPTK, dan Bendahara Pengeluaran serta Penerima Penyedia 
Barang/Jasa ; 

11)SSP PPh + PPN. 

d. Nilainya diatas Rp. 10.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 : 
1) Has ii Survey Harga Pasar dengan cara membandingkan 

minimal dari 2 (dua) informasi yang berbeda oleh PPK untuk 
menentukan HPS ; 

2) Berita Acara Penyusunan HPS (Hasil Survey) yang 
ditandatangani PPK; 

3) Hasil Survey Harga Pasar dengan cara membandingkan 
minimal dari 2 (dua) informasi yang berbeda oleh Pejabat 
Pengadaan untuk Pengkajian Ulang HPS dan sebagai 
harga tertinggi hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga 
Penawaran; 

4) Surat Pemesanan/Pemberitahuan Pekerjaan ; 
5) Surat Penawaran yang dilampiri : 

(a) Akte Pendirian Perusahaan (untuk UD atau Usaha Dagang 
dan usaha perorangan lainnya tidak diperlukan) ; 

(b) SIUP; 
(c) NPWP/PKP ; 
(d) Foto Copy Rekening Giro Bank. 

6) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran ; 
7) Surat Perintah Kerja (SPK) ; 
8) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan ; 
9) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (100%) ; 
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10)Kwitansi Asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, 
PPTK, dan Bendahara Pengeluaran serta Penerima Penyedia 
Barang/Jasa ; 

11)SSP PPh + PPN. 

e. Nilainya diatas Rp. 100.000.000,00 : 
1) Has ii Survey Harga Pasar dengan cara membandingkan 

minimal dari 2 (dua) informasi yang berbeda oleh PPK untuk 
menentukan HPS ; 

2) Berita Acara Penyusunan HPS (Hasil Survey) yang 
ditandatangani PPK ; 

3) Kontrak dan proses pengadaannya; 
4) Surat Pesanan ; 
5) Serita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan ; 
6) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (100%) ; 
7) Berita Acara Penerimaan Barang apabila terdapat angsuran 

/termyn (1,11,11) ; 
8) Kwitansi Asli bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA, 

PPTK, dan Bendahara Pengeluaran serta Penerima Penyedia 
Barang/Jasa ; 

9) Foto Copy Surat Jaminan Pelaksanaan dari Bank Pemerintah; 
10) Foto Copy Rekening Giro Bank ; 
11)SSP PPh + PPN. 

2. Menambahkan format baru pada Lampiran Peraturan Walikota 
Nomor 30 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah Tahun 2011 sebagai berikut: 

1) Has ii Survey Harga Pasar dengan cara membandingkan minimal 
dari 2 (dua) informasi yang berbeda oleh PPK untuk menentukan 
HPS; 

2) Berita Acara Penyusunan HPS (Hasil Survey) yang ditandatangani 
PPK; 

3) Hasil Survey Harga Pasar dengan cara membandingkan minimal 
dari 2 (dua) informasi yang berbeda oleh Pejabat Pengadaan untuk 
Pengkajian Ulang HPS dan sebagai harga tertinggi hasil Klarifikasi 
dan Negosiasi Harga Penawaran ; 

4) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ; 

5) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 
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3. Mengubah Format Lampiran untuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang 
nilainya diatas Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000,00 dan yang 
nilainya diatas Rp. 10.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00, sehingga 
secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Walikota ini. 

4. Mengubah Format Lampiran untuk Kontrak dan Surat Pesanan yang 
nilainya diatas Rp. 100.000.000,00, sehingga secara keseluruhan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

5. Mengubah Format Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kontrak 
Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana untuk Dokumen SPP-LS 
Jasa Perencanaan, sehingga secara keseluruhan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

6. Mengubah Format Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kontrak 
Pengadaan Jasa Pemborongan untuk Dokumen SPP-LS Jasa 
Konstruksi Fisik, sehingga secara keseluruhan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

7. Mengubah Format Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kontrak 
Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawas untuk Dokumen SPP-LS Jasa 
Pengawasan Bangunan/Manajemen Konstruksi, sehingga secara 
keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Walikota ini. 

8. Ketentuan setelah Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal baru yaitu 
Pasal 1 OA yang berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 10A 

Pedoman Lampiran yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dinyatakan 
tidak berlaku dan berpedoman kepada Lampiran Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Walikota ini." 

Pasal II 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan-ketentuan 
pelaksanaan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan 
masih berlaku. 
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Pasal Ill 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

padatanggal 18 Maret 2011 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDULGANISOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 1 April 2011 

SEKRETARIS DA RAH KOTA MOJOKERTO 

Ir. 'S YITNO, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19580101 198503 1 031 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 4/G 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 
TANGGAL 

4 TAHUN 
18 MARET 

2011 
2011 

Contoh Format Lampiran : 

1. Format Lampiran Hasil Survey Harga Pasar untuk Penentuan HPS : 

Hasil Survey Harga Pasar 

untuk Penentuan HPS 
Nomor: 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) telah dilakukan hasil survey 

harga pasar untuk pengadaan/pekerjaan sebagai berikut : 

No. Nama I Jenis Harga I 

Barang/Pekerjaan (Toko, CV, UD dll) 

---- - 
Harga II Harga 

(Toko, CV, UD dll) Rata-Rata 

Mojokerto, 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Keterangan : 

1. Hasil Survey Harga Pasar sudah termasuk PPN 10 % dan memperhitungkan 

biaya overhead serta keuntungan wajar sebesar maksimal 15 % ; 

2. Bukti survey dapat berupa nota pembelian, informasi media cetak elektronik, brosur 

dan dari penyedia barang/jasa ; 

3. Bukti survey harus dilampirkan dalam Berita Acara Penyusunan HPS (Hasil Survey). 
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2. Format Lampiran Serita Acara Penyusunan HPS (Hasil Survey) : 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 
SKPD 

SERITA ACARA PENYUSUNAN HPS 
(HASIL SURVEY) 

Nomor: 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 
PENGADAAN/PEKERJAAN . 

Pada hari ini ..... tanggal. ... bulan ..... tahun ... ( - - ), telah dilakukan penyusunan 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan/Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen. 

Dalam rangka Pengadaan/Pekerjaan , maka Pejabat Pembuat Komitmen 

SKPD Kata Mojokerto tel ah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar 

Rp ( terbilang ) dengan pertimbangan has ii survey sebagaimana terlampir. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, 

a.n. KEPALA . 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Nam a 
Pangkat 
NIP. 

Keterangan : 

I. HPS merupakan Harga Rata-rata Hasil Survey Harga Pasar ; 

2. HPS digunakan sebagai harga tertinggi dalam Klarifikasi dan Negoisasi Harga Penawaran. 
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3. Format Lampiran Hasil Survey Harga Pasar untuk Pengkajian Ulang Nilai HPS : 

Hasil Survey Harga Pasar 

untuk Pengkajian Ulang Nilai HPS 
Nomor: 

Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) telah dilakukan hasil survey 

harga pasar untuk pengadaan/pekerjaan sebagai berikut : 

No. Nama I Jenis Harga I Harga II Harga 

Bara ng/Pekerjaa n (Toko, CV, UD dll) (Toko, CV, UD dll) Rata-Rata 

Mojokerto, 

Pejabat Pengadaan 

Keterangan : 

1. Hasil Survey Harga Pasar sudah termasuk PPN 10 % dan memperhitungkan biaya 

overhead serta keuntungan wajar sebesar maksimal 15 % ; 

2. Bukti survey dapat berupa nota pembelian, informasi media cetak elektronik, brosur 

dan dari penyedia barang/jasa ; 

3. Bukti survey harus dilampirkan. 
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4. Format Lampiran Pengadaan Barang & Jasa Lainnya yang nilainya diatas 
Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000,00 untuk Surat Perintah Kerja (SPK) 
Pengadaan Barang & Jasa Lainnya ; 

[kop surat satusn kcrjs Pejabat Pembust Komitmen] 

SATUAN KERJA PPK: 

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMORSPK: 
TANGGAL SPK: 

Ha la man -- dari -- 
NOMOR DAN TANGGAL SURAT 
PERMINTAAN PENAWARAN/PEMESANAN: 

PAKET PEKERJAAN: NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA 
KLARIFIKASI DAN NEGOISASI HARGA 
PENAWARAN: 

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cnntuntksn "dibebnnksn stss D!FA 
Tshun Aneesran untuk mats sneesrsn kexiatan 

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: - ( ) hari 
kalender/ bulan/ tah un 

NILA! PEKERJAAN 

No. Uraian Kuantitas Satuan Ukuran Harga satuan Total (Rp.) 
Pekerjaan (Rp.) 

[urnlah 
PPN 
Nilai 

TERBILANG: 
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: 
I. TATA CARA PEMBAYARAN 

(disesuaikan akan dibayar tiap terruijn atau satu kali pernbayaran) 
- Satu kali Perubayaran 

Fenagihan hariya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang 
diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah 
Terima Barang/Fekerjaan. 

- Pernbayaran dengan termijn 
Pernbayaran akan dilakukan secara bertahap ciengan angsuran 
pernbayaran (termijn) sebagai berikut : 
a. Angsuran Pertama 

Sebesar Rp ........ (. ...... ) dari kode rekening ...... dibayarkan setelah 
barn ng/ pekerjaa n ........ ct i nya takan di teri ma sesuai de nga n volume 
yang diperjanjikan. 

b. Angsuran Kedua 
Sebesar Rp . ....... ( ....... ) dari kode rekening ...... dibayarkan setelah 
ba rang/ pekerjaan ........ d inyatakan diterima ctan sesuai ciengan 
volume yang ct i kiri m mencapai 100% (seratus persen) dengan 
dilakukan Serita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan. 

2. GARANSI FEKERJAAN 
Penyedia setelah serah terirna pekerjaan berkewajiban mernberikan garansi 
dengan bentuk sertifikat/kartu garansi yang dikeluarkan oleh 
proctusen/ pabrikan (apabila dipersyaratkan). 

3. SA KSI 
Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalarn jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan karcna kcsalahan a tau kelalaian Fenyedia, maka Fenyedia 
berkewajiban untuk mernbayar denda kepada PPK sebesar I/ 1000 (sa tu 
perseribu) dari nilai SPK setiap hari kalender ke terlarn ba tan, dengan 
maksimuru 5 % dari SPK 
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4. PEMUTUSAN KONTRAK 
PPK dapat rnernutuskan SPK sepihak apabila : 
a. Denda keterlarubatan akibat kesalahan atau kelalaian Penyedia sudah 

melampaui 5 % (lirna perseratus) dari nilai SPK atau; 
b. Penyedia lalai/cidera JanJ1 dalam melaksanakan kewajibannya 

memenuhi jurnlah dan spesifikasi teknis yang diperjanjikan dan tidak 
mernperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 

5. STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SPK 
Selain tunduk kepada keteutuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban 
untuk mematuhi ketentuan dan syarat uruum SPK terlarupir. 

Untuk dan atas narna _ 
Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda tsngnn den cap (jika sslinsn 
ssli ini untuk Fenyedia msks rckstksn 

mstcmi Rp 6.000,- )] 

[Jwma Jengkap/ 
[jsbntsn] 

Untuk dan atas narna Penyedia/ 
kernitraan (KSO) 

[tsnds tsng« dsn, cap (jika sslinsn ssli 
ini untuk proyek/sstusn kerja Fejabat 

Pembust Komitmen msk» rekstksn 
nuttcm, Rp 6.000,- )] 

[nama Jengkap/ 
[jabatan] 
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STANDAR KETENfUAN DAN SYARAT UMUM 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

I. PENYEDIAJASA MANDIRl 
SPK ini tidak dimaksudkan untuk rnenciptakan hubungan hukum antara 
Pejabat Pernbuat Komitmen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukurn 
antara ruajikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia 
bertanggung jawab penuh terhadap personilnya. 

2. HAK KEPEMILIKAN 
PPK berhak atas kepernilikan sernua barang/bahan yang terkait langsung 
atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia 
kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk 
merubantu secara optimal pengalihan hak keperuilikan tersebut kepada 
PPK sesuai dengan hukuru yang berlaku. 

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh 
PPK tetap pada PPK, dan sernua peralatan tersebut harus dikernbalikan 
kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi olch 
Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi 
yang sarna pada saat diberikan kepada Penyedia dengan penegecualian 
keausan akibat peruakaian yang wajar, 

3. CACAT MUTU 
PPK akan merneriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan mernberitahukan 
secara tertulis Penyectia atas setiap cacat mutu yang diternukan. PPK dapat 
rneruerintahkan Penyedia untuk menernukan dan rnengungkapkan cacat 
mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat 
mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selarna 6 (enarn) bu Ian 
setelah serah terirna hasil pekerjaan. 

4. PEMUTUSAN 
Menyirupang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukurn 
Perdata, PPK dapat mernutuskan SPK ini dengan pernberitahuan tertulis 
kepada Penyedia. 

Jika SPK diputuskan sebelurn waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan 
pernutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan 
atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan 
secara pro rats sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterirna oleh 
PPK. 

5. PENANGGUNGAN 
Penyedia berkewajiban untuk rnelindungi, rnernbebaskan, dan 
menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap sernua beutuk 
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
gugatan atau tuntutan hukurn, proses perneriksaan hukurn, dan biaya yang 
dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang 
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat 
PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan 
dan harta benda Fenyedia, ctan/atau cidera tubuh, sakit atau ke matian 
personil Penyedia, dau/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta 
ciders tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang tirnbul dari 
pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian 
tersebut terjadi. 

6. PERPAJAKAN 
Penyeciia berkewajiban untuk rnembayar sernua pajak, bea, retribusi, dan 
pungutan lain yang dibebankan oleh hukurn yang berlaku atas pelaksanaan 
SPK. Se111ua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah terrnasuk ctalam 
nilai SPI<. 
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7. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum 
Republik Indonesia. 

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh 
menyelesaikan secara darnai sernua perselisihan yang timbul dari atau 
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selarna atau setelah 
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara 
musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan 
negeri dalarn wilayah hukurn Republik Indonesia. 

9. ADENDUM 
SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika 
disetujui oleh PPK dan Penyedia. 

10. PENGALIHAN DANI ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau rnensubkontrakkan 
sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya 
diperbolehkan dalarn ha! pergantian narna Penyedia, baik sebagai akibat 
peleburan (merge}) atau akibat lainnya. 

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMIS! 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK 
telah atau akan menerirna komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik 
langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyeciia rnenyetujui bahwa 
pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap 
SPK ini. 

12. HAK KEKA Y AAN INTELEKTUAL 
Fenyedia berkewajiban untuk rnemastikan bahwa barang yang dipasok 
tidak rnelanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pihak manapun dart 
dalarn bentuk apapun, Periyedia berkewajiban untuk menangzung PPK dari 
atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, 
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukurn, proses perneriksaan 
hukurn, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klairn 
atas pelanggaran HKI, terruasuk pelanggaran hak cipta, rnerk dagang, hak 
paten, dan bentuk HKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh 
Penyedia. 
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5. Format Lampiran Pengadaan Barang & Jasa Lainnya yang nilainya diatas 
Rp. 10.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 untuk Surat Perintah Kerja (SPK) 
Pengadaan Barang & Jasa Lainnya ; 

[kop surst satunn kerj« Pejabat Pembust Komitnten] 

SATUAN KERJA PPK: 

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMORSPK: 
TANGGAL SPK : 

Ha la man -- dari -- 
NOMOR DAN TANGGAL SURAT 
PERMINTAAN PENAWARAN/PEMESANAN: 

PAKET PEKERJAAN: NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA 
KLARIFIKASI DAN NEGOISASI HARGA 
PENAWARAN: 

SUMBER DANA: (sebagai contolt, csntumksn "dibebsnknn stss DIPA 
Taln111 An.s?s?a1'811 untuk ntnts a11J?.s?a1'811 keeietan 

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: - ( ) hari 
kalender/bu lan/ tahun 

NILA! PEKERJAAN 

No. Uraian Kuantitas Satuan Ukuran Harga satuan Total (Rp.) 
Pekerjaan (Rp.) 

[urnlah 
PPN 
Nilai 

TERBILANG: 
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: 
I. TATA CARA PEMBAYARAN 

(disesuaikan akan dibayar tiap terrnijn atau satu kali pernbayaran) 
- Satu kali Fembayaran 

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang 
diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah 
Terima Barang/Pekerjaan. 

- Pembayaran dengan terrnijn 
Pembayaran akan dilakukan secara bertahap dengan angsuran 
perubayaran (termijn) sebagai berikut : 
a. Angsuran Pertarna 

Sebesar Rp. ....... ( ....... ) dari kode rekening ...... dibayarkan setelah 
barang/ pekerjaan ........ din ya takan diterirna sesuai dengan volume 
yang diperjanjikan, 

b. Angsuran Kedua 
Sebesar Rp. ....... ( ....... ) dari kocte rekening ...... dibayarkan setelah 
barang/ pekerjaan ........ dinyatakan diterima dan sesuai dengan 
volume yang dikirirn mencapat 100% (seratus persen) dengan 
dilakukan Berita Acara Serah Terirua Barang/Fekerjaan. 

2. GARANSI PEKERJAAN 
Fenyedia sctclah serah terirua pekerjaan berkewajiban mernberikan garansi 
dengan bentu k sertifikat/waktu garansi yang dikeluarkan oleh 
produserr/pabrikan (apabila dipersyaratkan). 

3. SANKS! 
Jika pekerjaan tidak _dapat diselesaikan dalarn jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan karena kesalahan a tau kelalaian Penyedia, maka Penyedia 
berkewajiban untuk mernbayar denda kepada PPK sebesar 1 /1000 (satu 
perseribu) dari nilai SPK setiap hari kalender keterlarnbatan, dengan 
maksimurn 5 % dari SPK 
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4. PEMUTUSAN KONTRAK 
PPK dapat memutuskan SPK sepihak apabila : 
a. Denda keterlarnbatan akibat kesalahan atau kelalaian Penyedia sudah 

melarnpaui 5 % (lirna perseratus) dari nilai SPK atau ; 
b. Penyedia lalai/cidera JanJI dalam melaksanakan kewajibannya 

mernenuhi jurnlah dan spesifikasi teknis yang diperjanjikan dan tidak 
meruperbaiki kelalaiannya dalaru jangka waktu yang telah ditetapkan. 

5. STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SPK 
Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban 
untuk mematuhi ketentuan dan syarat umurn SPK terlampir. 

Untuk dan atas nama _ 
Fejabat Pembuat Kornitrnen 

Untuk dan atas narna Penyedia/ 
keruitraan (KSO) 

[tnud« tsngnn dsn cap (jik» sslinsn 
asli ini untuk Penyedie make rekatksn 

ntsterei Rp G.0007- )j 

[tsnds tanga da117 cap (jik» sa/J11a11 asli 
ini untuk proyek/sstusn kcrjs Pejabat 

Pembust Komittnen msk« rckstksn 
materai Rp 6.0007- )! 

huuua lengkapj 
{jabatanJ Ituuus lengkap/ 

(jabatanJ 
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STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM 
SURAT PERINT AH KERJA (SPK) 

1. PENYEDIA ]ASA MANDIRI 
SPK ini tidak dirnaksudkan untuk menciptakan hubungan hukurn antara 
Fejabat Pernbuat Komitrnen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukurn 
antara rnajikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia 
bertanggung jawab pen uh terhadap personilnya. 

2. HAK KEPEMILIKAN 
PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung 
atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia 
kepada PPK. Jika dirninta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk 
rnembantu secara optimal pengalihan hak kepernilikan tersebut kepada 
PPK sesuai dengan hukuru yang berlaku. 

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh 
PPK tetap pada PPK, dan sernua peralatan tersebut harus dikernbalikan 
kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh 
Penyedia. Sernua peralatan tersebut harus dikernbalikan dalarn kondisi 
yang sarna pada saat diberikan kepada Penyedia dengan penegecualian 
keausan akibat pernakaian yang wajar. 

3. CACAT MUTU 
PPK akan rnemeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan rnemberitahukan 
secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang diternukan. PPK dapat 
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat 
mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat 
mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat rnutu selarna 6 (enam) bu Ian 
setelah serah terima hasil pekerjaan. 

4. PEMUTUSAN 
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukurn 
Perdata, PPK dapat mernutuskan SPK ini dengan pernberitahuan tertulis 
kepada Penyedia. 

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan 
pernutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan kareria kesalahan 
atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pernbayaran pekerjaan 
secara pro rstn sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh 
f'PK. 

5. PENANGGUNGAN 
Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan 
menangzung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap sernua bentuk 
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
gugatan a tau tuntutan hukurn, proses perneriksaan hukurn, dan biaya yang 
dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang 
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat 
PPK) sehubungan dengan klairn atas kehilangan atau kerusakan peralatan 
dan harta benda Fenyedia, dan/atau cidera tubuh, sakit atau keruatian 
personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta 
cidera tubuh, sakit atau kernatian pihak ketiga yang timbul dari 
pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di rnana kerugian 
tersebut terjadi. 

6. PERPAJAKAN 
Penyectia berkewajiban untuk membayar sernua pajak, bea, retribusi, dan 
pungutan lain yang ctibebankan oleh hukuru yang berlaku atas pelaksanaan 
SP!<. Seruua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam 
nilai SP!<. 
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7. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukurn 
Republik Indonesia. 

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh 
rnenyelesaikan secara damai sernua perselisihan yang tirnbul dari atau 
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selarna atau setelah 
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara 
rnusyawarah maka perselisihan akan diselesaikan rnelalui pengadilan 
negeri dalarn wilayah hukurn Republik Indonesia. 

9. ADENDUM 
SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika 
disetujui oleh PPK dan Fenyedia. 

10. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan 
sebagian atau seluruh pekerjaan, Pengalihan seluruh pekerjaan hanya 
diperbolehkan dalarn ha! pergantian narna Penyedia, baik sebagai akibat 
peleburan (merge,~ atau akibat lainnya. 

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 
Fenyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK 
telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik 
langsung rnaupun tidak langsung dari SPK ini. Periyedia rnenyetujui bahwa 
pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang ruendasar terhadap 
SPK ini, 

1 Z. HAK KEKA Y AAN INTELEKTUAL 
Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok 
tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pihak rnanapun dan 
dalam bentuk apapun. Fenyedia berkewajiban untuk 111ena11ggu11z PPK dari 
atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, 
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukurn, proses perneriksaan 
hukurn, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klaim 
atas pelanggaran HK!, termasuk pelanggaran hak cipta, merk dagang, hak 
paten, dart bentuk HK! lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh 
Penyedia. 
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6. Format Lampiran Pengadaan Barang &Jasa Lainnya yang nilainya diatas 
Rp. 100.000.000,00 untuk Kontrak Pengadaan Barang , Kontrak Pengadaan 
Jasa Lainnya dan Surat Pesanan : 

a. Kontrak Pengadaan Barang · 

SURAT PERJANJIAN 

untuk melaksanakan 
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang 

Nornor: _ 

{jik» Penyedis buksn berbentuk kemitrnan/KSO msks kafimat pembukssn/kompsrisi sebagai 
berikut: · 
SURAT PER}At'{/IAN ini berikut senius lsmpiranny« (sefanjutnya disebut "Kontrsk:") dibust dan 
ditandstsngnni di psda Itsri tanggal _ bufan tshun 
______ [tanggal, bu/an dan tshun diisi dengsn Iiurut] sntsrs [nama Pejsb«: 
Pembust Koniitmen], selaku Pejabat Pentbuet Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama 
_____ [nama sstunn kerj« Pejabat Pembust Kontitmcn], yang berkeduduksn di _ 
[a!a1m1t Pejsbst Pcmbust Komitnten], berdsserksn Surat Keputussn [pejabat 
yang menandatangani SK penetspsn sebsgs! FFK} No [No. SK penetspsn 
sebsgni Pcinb«! Pembunt Kami/men} (sclsnjutnys disebut ((PPK'7) dan [nama wskil 
Pcnycdis], [jabatan wski! Penyedia}, yang bcrtindsk untuk dsn alas nsm» 
_____ [nsms Penycdin], yang berkeduduksn di [ala mat Penyedis], berdssnrknn 
Akta Nolan's No. _ [No. Akta notsris] tanggal [tanggal penerbitsn Akta} yang 
dikclunrksn oleh Notsris [nstn« Notsris pcnerbit AktaJ (sefanjutnya disebut 
"Pen yedia '7).} 

[liks Peuyedis berbentuk kemitrnan/KSO nutks kafimat pembukasn/komparisi sebagai berikut: 
SURAT FERJAJ\!/IAN ini berikut semus lsmpimnny» (selsnjutny» disebut "Kontrsk") dibust dnn 
ditandatangani di pada hari tanggal _ bufan tshun 
______ [tanggal, bu/an den ta/um diisi dengsn Iiurut] sntsrs [nama Pejabat 
Pcmbunt Konuttucn], selsku Fejabat Pembust Komitnten, yang bertindak untuk den alas nsms 
_____ [nsma satuan kerj« Pejabat Pentbust Kontitnten], yang berkeduduksn di _ 
[alamat Fejabat Petnbunt Konuttncn], bcrdsssrksn Surat Keputussn [pejabat 
yang menandatangani SK penctspsn sebagai FPK} No [Na. SK penetspsn 
sebagai Pejsbst Fentbunt Kontittnen] (selsnjutnys disebut aPPK'7) dsn kemitrnan/KSO yang 
bernnggotakan sebagai berikut: 
!. [nnm» Penyedis I}; 
2. [nsm» Penyedi» 2}; 
..... dst 
yang nuising-nmsing snggotsny» bertanggung jawab secant pribadi dan tanggung renteng alas 
scnttts kewaj,ban terttndsp FFK bcrdsssrksn Kontrsk ini den tclsh menunjuk [11t1111t1 
anggota kcmitrasn yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO} untuk bcrtindsk atas nants 
Kcmitrssn yang berkcduduksn di [elsmst Penycdia wakif kemitrssn], berdsssrksn 
surst Fe1janjia11 kemitraan/KSO No. tanggal (selanjutnys disebut 
"Pen yedia '7) .} 

MENGINGAT BAHWA: 

(a) PPK telah meruinta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagairnana diterangkan dalarn 
Syarat-Syarat Uruurn Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut 
"Pekerjaan Pengadaan Barang"); 

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, merniliki keahlian profesional, personil, dan 
surnber daya teknis, serta telah menyctujui untuk menyediakan Rarang sesuai de ngan 
persyaratan dan ketentuan dalarn Kontrak ini; 
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(c) PPK dan Penyedia rneriyatakan merniliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, 
clan mengikat pihak yang diwakili; 

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan 
Kontrak ini masing-rnasing pihak: 
1) telah dan senantiasa diberikan kesernpatan untuk didarnpingi oleh advokat; 
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan sernua ketentuan dalarn Kontrak ini beserta sernua fakta dart 
kondisi yang terkait. 

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan 1111 bersepakat dan menyetujui hal-hal 
sebagai berikut: 

1. [untuk koutrsk /J;11gH sstusn stsu kontrsk gHbungan hfllga sstusn dsn Jump sum ditulis 
sebagai berikut : 
"totsl hfllga Kontrsk sts u Nt!ai Kontrsk terntssuk Psjs]: Fertsmbshsn Nilsi (FFN) yang 
diperoleh berdssarksn kuantitas den harga satuen pckcrjasn sebagaimana tercsntum dalam 
DH/tar Kusntitss dsn Ha1ga ndslsh sebesnr Rp _ 
rnp1a/J);JJJ 

[untuk kontrsk Jump sum ditulis scbsg»! berikut: 
"total ha1ga Kontrsk stau Nilsi Kontrak termasuk Pajak Pertsmbshen Nils! (PFN) sdslsh 
scbcssr Rp rupiah);"] 

2. peristilahan clan ungkapan dalarn Surat Perjanjian ini meruiliki arti dan makna yang sarna 
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 

3. dokumen-dokurnen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Kontrak ini: 
a. adendum Surat Perjanjian; 
b. pokok perjanjian; 
c. surat peuawaran; 
d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada); 
e. syarat-syarat khusus Kontrak; 
f. syarat-syarat urnum Kontrak; 
g. spesifikasi khusus; 
h. spesifikasi urnum; 
1. gambar-garubar; dan 
J. dokurnen lainnya seperti: jaruinan-jarninan, SPPBJ, BAHP, BAPP. 

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi 
pertentangan antara ketentuan dalarn suatu dokurnen dengan ketentuan dalam dokumen 
yang Iain rnaka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang Iebih tinggi 
berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; 

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalarn Kontrak yang rneliputi 
khususnya: 

a. PPK merupunyai hak clan kewajiban uutuk: 

1) mcngawasi dan merueriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 
2) meminta laporan-Iaporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 

Penyedia; 
3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia 

untuk kelancarau pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 
4) mernbayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercanturn dalam Kontrak yang 

telah ditetapkan kepada Penyedia; 
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b. Penyedia rnerupunyai hak dan kewajiban untuk: 

1) menerima pernbayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang 
telah ditentukan dalam Kontrak; 

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalarn Kontrak; 
5) ruelaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cerrnat, akurat dan penuh 

tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, 
angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen rnaupun 
sementara yang diperlukan untuk pelaksanaau, penyelesaian dan perbaikan 
pekerjaan yang dirinci dalarn Kontrak; 

6) mernberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk perneriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan PPK; 

7) rnenyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang 
telah ditetapkan dalarn Kontrak; 

8) mengarnbil langkah-langkah yang cukup rnernadai untuk melindungi lingkungan 
t mpat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun 
rniliknya akibat kegiatan Penyedia. 

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalarn Syarat- 
Syarat Umuru/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan 
pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umuru/Khusus Kontrak. 

DENGAN DEMIKIJ\N, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk rnenandatangani Kontrak ini 
pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di Republik Indonesia. 

Untuk dan atas nama _ 
PPK 

Untuk dan atas narua Penyedia/ kernitraan 
(KSO) 

[tends tsngnn dsn cap (jika snliusn ssl: in! 
untuk Penyedis msk» rckstksn 111aterni Rp 

6.000,- )j 

[tsnds tangan den cap (jik« sslinan asli ini 
untuk sstusn ke1ja PPK meks rckstksn mstersi 

Rp G.000,- )j 

[t1a111a lengkap/ 
[jsbstsn] 

[tw111a Jengkap/ 
[jabstsnl 
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b. Syarat -Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pengadaan Barang 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalarn Syarat-Syarat 
Umurn Kontrak ini harus mernpunyai arti atau tafsiran 
seperti yang dimaksudka n sebagai berikut: 

1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud 
maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak 
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dirnanfaatkan oleh Pengguna 
Barang; 

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut 
PA adalah Pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran Kementerian/ 
Lernbaga/Satuan Kerja Ferangkat Daerah 
atau Pejabat yang disamakan pada Institusi 
lain Pengguna APBN I APBD; 

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh 
PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan 
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD; 

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 
disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang, 

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah 
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA 
yang bertugas merneriksa dan menerima basil 
pekerjaan; 

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau 
pengawas intern pada institusi lain yang 
selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang 
melakukan pengawasan melalui audit, 
reviu, evaluasi, pernantauan dan kegiatan 
peugawasan lain terhadap penyelenggaraan 
tugas dan fungsi organisasi. 

1. 7 Penyedia adalah badan usaha a tau orang 
perseorangan yang menyediakan barang; 

1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan 
perjanjian kerja dengan penyedia penanggung 
jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian 
pekerjaan (subkontrak); 

1.9 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar 
penyedia baik penyedia nasional maupun 
penyedia asing, yang masing-rnasing pihak 
mernpunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab 
yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; 

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, 
adalah jarninan tertulis yang bersifat rnudah 
dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), 
yang dikeluarkan oleh Bank Urnuru/Perusahaan 
Penjaminau/Perusahaan Asuransi yang 
diserahkan oleh peserta/penyedia kepada 
PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya 
kewajiban peserta/penyedia; 
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1.11 Kontrak Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 
yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 
perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia 
dan rnencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak 
(SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak 
(SSKK) serta dokurnen lain yang rnerupakan 
bagian dari Kontrak; 

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercanturn 
dalarn Kontrak. 

1.13 Hari adalah hari kalender; 
1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga 

penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah 
diisi harga satuan dan jurulah biaya 
keseluruhannya yang rnerupakan bagian dari 
periawaran; 

1. 1 5 Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah 
perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang 
disusu n oleh Pejaba t Pernbua t Korn i tmen (PPK), 
dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data 
yang dapat dipertanggungjawabkan serta 
digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran 
penawaran termasuk rinciannya; 

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang 
secara langsung rnenunjang terwujudnya clan 
berfungsinya suatu barang sesuai 
peruntukannya yang ditetapkan dalarn Dokurnen 
Pernilihan; 

1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang 
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas 
tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, 
realistik dan dapat dilaksanakan. 

1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah 
bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang 
ditetapkan dalaru Dokumen pemilihan, yang 
pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia 
Iain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK; 

1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya 
Kontrak 1111 terhitung sejak tanggal 
penandatanganan kontrak sarnpai dengan serah 
terima barang. 

1.20 Tanggal mulai kerja adalah tangga! mulai kerja 
penyedia adalah sama dengan tanggal 
penandatangan Surat Pesanan (SP) oleh 
penyedia. 

1 .21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal 
penyerahan pertarna pekerjaan selesai, 
clinyatakan dalarn berita acara penyerahan 
pertarna pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat 
Pernbuat Kornitrnen; 

1.22 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang 
tercanturn dalarn Syarat-syarat khusus kontrak 
dan merupakan tempat dimana Barang akan 
dipergunakan oleh PPK 



2. Penerapan 

3. Bahasa dan 
Hukum 

4. Larangan 
Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme 
(KKN) serta 
Penipuan 
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1.23 Tempat tujuan Pengirirnan adalah tempat 
dimana kewajiban pengirirnan barang oleh 
Penyedia berakhir sesuai dengan istilah 
pengiriman yang digunakan. 

SSUK diterapkan secara luas dalarn pelaksanaan 
pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan 
urutan hierarki dalarn Surat Perjanjian. 

3.1 Bahasa kontrak harus dalarn bahasa Indonesia 
kecuali dalarn rangka pinjaman/hibah luar 
negen meriggunakan bahasa Indonesia dan 
bahasa nasional pernberi pinjaman/hibah 
tersebut dan/atau bahasa Inggris. 

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukurn yang 
berlaku di Indonesia, kecuali dalarn rangka 
pinjarnan/hibah luar negeri rnenggunakan 
hukurn yang berlaku di Indonesia atau hukurn 
yang berlaku di negara pernberi 
pinjarnan/ hiba h (tergan tung kesepakana tan 
pernerintah dan negara pernberi 
pinjaman/hibah). 

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa 
pernerintah, para pihak dilarang untuk: 
a. ruenawarkan, rnenerima atau menjanjikan 

untuk rnernberi atau menerirna hadiah atau 
imbalan berupa apa saja atau melakukan 
tindakan lainnya untuk mernpengaruhi 
siapapun yang diketahui atau patut dapat 
diduga berkaitan dengan pengadaan ini; 

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; 
c. mernbuat dan/atau menyampaikan dokurnen 

dan/atau keterangan lain yang tidak benar 
untuk rueruenuhi persyaratan dalarn 
Dokumen Pemilihan. 

4.2 Penyedia menjarnin bahwa yang bersangkutan 
(terruasuk semua anggota kemitraan/KSO 
apabila berbentuk kemitraan/KSO) dau sub 
penyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak 
akan melakukan tindakan yang dilarang diatas. 

4.3 Penyedia yang rnenurut penilaian PPK terbukti 
melakukan larangan-larangan diatas dapat 
dikenakan sanksi-sanksi adrninsitrastif oleh PPPK 
sebagai berikut: 
a. Pemutusan Kontrak; 
b. jarninan Felaksanaan dicairkan dart disetor 

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh 

Penyedia; dan 
d. Pengenaan daftar hitam 



5. Asal Ba rang 

6. Korespondensi 

7. Wakil sah para 
pihak 

8. Pembukuan 
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4.4 Pengcnaan sanksi administratif diatas dilaporkan 
oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan 
Lernbaga/Kepala Daeah/Pimpinan Institusi 
Lainnya, 

4.5 PPK yang terlibat dalarn KKN dan perupuan 
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan .. 

5.1 Penyedia harus menyarnpaikan asal 
material/bahan yang terdiri dari rincian 
komponen dalarn negeri dan komponen imper, 

5.2 Asal barang merupakan ternpat barang 
diperoleh, antara lain tempat barang ditarnbang, 
turnbuh, atau diproduksi. 

5.3 Barang diadakan harus diutaruakan barang yang 
manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan 
penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di 
Indonesia (prod u ksi dalain negeri). 

5.4 jika dalam proses pernbuatan Barang digunakan 
komponen berupa barang, jasa, atau gabungan 
keduanya yang tidak berasal dari dalarn negeri 
(imper) maka penggunaan komponen imper 
harus sesuai dengan besaran TKDN harus 
tercanturn dalarn Daftar lnventarisasai 
Barang/jasa produksi Dalarn Negeri yang 
diterbitkan oleh Kernenterian yang rnembidangi 
perindustrian clan dinyatakan oleh Penyedia 
dalam Forrnulir Rckapitulasi Ferhitungan TKDN 
yang merupakan bagian dari Fcnawaran 
Fcnyedia. 

6.1 Sernua korespondensi dapat berbeutuk surat, e- 
utni! ctan/atau faksimili dengan alarnat tujuan 
para piliak yang tercantum dalaru SSKK. 

6.2 Scinua pcmberitahuan, permohonan, atau 
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus 
dibuat secara tertulis dalarn Bahasa Indonesia, 
dan dianggap telah diberitahukan jika telah 
disampaikan secara langsung kepada wakil sah 
Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat 
tercatat dan/atau faksirnili ditujukan ke alamat 
yang tercantum dalam SSKK. 

Setiap tindakan yang dipersyaratkan a tau 
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen 
yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat 
berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Fenyedia hanya 
dapat dilakukan atau dibuat olch pejabat yang 
disebutkan dalarn SSKK. Khusus untuk penyedia 
perseorangan, Penycdia tidak boleh diwakilkan. 

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan 
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan 
dengan pengadaan Barang ini berdasarkan standar 
akuntansi yang berlaku, 



9. Perpajakan 

10. Pengalihan 
dan/atau 
Subkontrak 

11. Fengabaian 

12. Penyedia 
Mandiri 

13. Kemitraan 

14. Pengawasan 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 
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Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang 
bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua 
pajak, bea, retribusi, dan pungutan Iain yang 
dibebankan oleh peraturan perpajakan atas 
pelaksanaan Koritrak 1111. Sernua perigeluaran 
perpajakari ini dianggap telah termasuk dalam Nilai 
Kontrak. 

10.1 Penyedia dilarang untuk rnengalihkan sebagian 
alau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh 
Kontrak hanya diperbolehkan dalam ha! 
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat 
peleburan (merged maupun akibat Iainnya. 

10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan 
pekerjaan utarna yang disebutkan dalarn daftar 
kuantitas dalarn Kontrak ini. 

10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya 
diperbolehkan kapda Penyedia spesialis setelah 
persetujuan tertulis dari PPK. Penyeciia tetap 
bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang 
disubkon trakkan. 

10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak 
diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi 
yang diatur dalam SSKK. 

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap 
pelanggaran keterituan tertentu Kontrak oleh Pihak 
yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi 
pengabaian yang terus-inenerus selarna Masa Kontrak 
atau seketika rnenjadi pengabaian terhadap 
pelanggaran ketentuan yang Iain. Pengabaian hanya 
dapat rnengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis 
dan ditandatangani oleh Wakil Sal: Pihak yang 
melakukan pengabaian. 

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab 
penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika 
ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. 

Kemitraan/KSO mernberi kuasa kepada salah satu 
anggora yang disebut dalarn Surat Perjanjian untuk 
bertindak atas narna kemitraan/KSO dalarn 
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK 
berdasarka n Kontrak ini. 

Selarna berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK 
dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 

B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN 
PEMUTUSAN KONTRAK 

15. Jadwal 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

15.1 Kontrak 1111 berlaku efektif pada tanggal 
penandatanganan Surat Perjanjian oleh para 
pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam 
SSKK; 

15.2 Pekerjaan pengadaan Barang rnulai dilaksanakan 
pada tanggal yang ditetapkan dalarn SSKK; 



16. Surat Pesanan 

17. Program Mutu 

18. Rapat Persiapan 
Pelaksanaan 
Kontrak 
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15.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang 
ditetapkan dalam SSKK; 

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat 
rnenyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena 
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia 
telah rnelaporkan kejadian tersebut kepada PPK, 
maka PPK dapat melakukan penjadwalan kernbali 
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum 
kontrak 

16.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 
(em pat belas) hari sejak tanggal 
penandatanganan Kontrak. 

16.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh 
penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan 
dengan dibubuhi rnaterai selambat-Iarnbatnya 7 
(tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP. 

1 G.3 Tanggal pcnandatanganan SP oleh penyedia 
ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan 
waktu pcnyerahan. 

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan 
program rnutu pada rapat persiapan 
pelaskanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. 

17.2 Program rnutu disusun oleh penyedia paling 
sedikit berisi: 
a. inforrnasi pengadaan barang; 
b. organisasi kerja penyedia; 
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; 
e. prosedur instruksi kerja; dan 
f. pelaksana kerja. 

17.3 Program rnutu dapat direvisi sesuai dengan 
kondisi lapangan. 

1 7.4 Penyedia berkewajiban untuk mernutakhirkan 
program mutu jika terjadi aderidurn kontrak dan 
peristiwa kompensasi. 

17.5 Pernutakhiran program mutu harus menunjukan 
perkembangan kernajuan setiap pekerjaan dan 
dam pa kn ya terhadap penjadwalan sisa 
pekerjaan, Pernutakhiran program mutu harus 
mendapat persetujuan dari PPK. 

17.6 Persetujuan PPK terhadap program rnutu tidak 
mengubah kewajiban kontraktual penyedia. 

18.1 Selarnbat-Iarnbatnya 7 (tujuh) hari sejak 
diterbitkannya SP dan sebelum pelaksanaan 
pekerjaan, PPK bersarua dengan penyedia, unsur 
perencanaan, dan unsur pengawasan, harus 
sudah rnenyelenggarakan rapat persiapan 
pelaksanaan kontrak. 

18.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalaru 
rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: 
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a. progran1 n1utu; 
b. organisasi kerja; 
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan. 
e. penyusunan rencana dan pelaksanaan 

pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada. 
f. Rincian rencana pengirirnan dan rencana 

pabrikasi barang, jika barang yang akan 
diadakan mernerlukan pabrikasi. 

B.1 Pelaksanaan Pengadaan 

19. Lingkup 
pekerjaan 

20. Standar 

21. Pemeriksaan 
Bersama 

22. lnspeksi 
Pabrikasi 

23. Pengepakan 

Barang yang akan diadakan hams sesuai dengan 
daftar kuantitas dan liarga 

Penyedia hams menyediakan barang yang memenuhi 
spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam 
Spesifikasi Teknis dan Carnbar yang disusun 
berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK. 

21.1 Apabila diperlukan, pada 
pelaksanaan Kontrak, PPK 
dengan penyedia melakukan 
kondisi lapangan. 

tahap awal 
bersarna-sama 

perneriksaan 

21.2 Untuk perneriksaan bersarna ini, PA/KPA dapat 
membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan 
Kontrak atas usu! PPK. 

21.3 Hasil perneriksaan bersarna dituangkan dalarn 
Berita Acara. Apabila dalam perneriksaan 
bersarna rnengakibatkan perubahan isi Kontrak, 
maka harus dituangkan dalarn adendurn 
Kontrak. 

22.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat 
melakukan inspeksi atas proses pabrikasi 
barang'/peralatan khusus sebagaimana 
ditetapkan dalarn SSKK. 

22.2 Jadwal, ternpat dan ruang lingkup inspeksi 
sesuai SSKK. 

22.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam 
harga Kontrak. 

23.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya 
sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa 
sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari 
resiko kerusakan atau kehilangan selama rnasa 
transportasi atau pada saat pengirirnan dari 
ternpat asal Barang sarnpai ke Tempat Tujuan 
Akhir. 

23.2 Penyedia hams melakukan pengepakan, 
penandaan, dan penyertaan dokumen identitas 
Barang di dalarn dan di luar paket Barang 
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK .. 



24. Pengirirnan 

2 5. Asuransi 

26. Transportasi 

27. Risiko 
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24.1 Penyedia berkewajiban untuk rnenyelesaikan 
pengmrnan barang sesuai dengan jadwal 
pengirirnan. Dokurnen rincian pengirirnan dan 
dokurnen terkait lainnya diatur dalarn SSKK. 

24.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam 
SSKK. 

24.3 Untuk barang-barang yang rnudah rusak atau 
berisiko tinggr, penyedia harus ruemberikan 
informasi secara rinci ten tang cara 
penanganannya. 

25.1 Penyedia harus rnengasuransikan barang-barang 
yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan ketentuan yang tercanturn dalam SSKK; 

25.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman 
barang-barang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
clan ketentuan yang tercanturn dalam SSKK 

25.3 Barang yang dikirirnkan secara CIF (Cost, 
Insurance and Freight) harus diasuransikan 
untuk pertanggungan yang tercantum dalam 
SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang 
mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses 
perolehan, transportasi, penyirnpanan dan 
pengiriman sarnpai dengan Tempat Tujuan 
Pengiriman. 

25.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan 
sampai ke Ternpat Tujuan Akhir, sebagairnana 
ditetapkan dalam SSKK 

25.5 Penerirna manfaat 
doku men asuransi 
dalarn SSKK. 

ha rus dijelaskan dalaru 
sebagairnana ditetapkan 

25.6 Sernua biaya penutupan asuransi telah terrnasuk 
dalarn nilai kontrak 

26.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur 
pengangkutan Barang (terrnasuk pernuatan da n 
penyimpanan) sarupai dengan Tempat Tujuan 
Pengiriman. 

26.2 Transportasi Barang harus diteruskan sarnpai 
dengan Ternpat Tujuan Akhir sebagaimana 
ditetapkan dalarn SSKK. 

26.3 Sernua biaya transportasi (termasuk pernuatan 
dan penyirnpanan) telah terrnasuk di dalarn Nilai 
Kontrak. 

Sernua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan 
Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan 
beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan 
Pengiriman. 



28. Pemeriksaan 
dan Pengujian 

29. Uji Coba 
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28.1 PPK berhak untuk rnelakukan pemeriksaan dan 
pengujian atas Barang 
kecocokannya dengan 
persyaratan yang telah 
kontrak. 

untuk mernastikan 
spesifikasi dan 

ditentukan dalarn 

28.2 Perneriksaan dan perigujian dapat dilakukan 
sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK 
atau diwakilkan kepada pihak ketiga. 

28.3 Perneriksaan dan Pengujian dilaksanakan 
sebagaimana diatur dalam SSKK. 

28.4 Biaya perneriksaan dan pengujian ditanggung 
oleh Penyedia. 

28.5 Perneriksaan dan pengujian dilakukan di tempat 
yang ditentukan dalarn SSKK, dan dihadiri oleh 
PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerirna Hasil 
Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk 
mernberikan akses kepada PPK dan/atau 
Pejabat/Panitia Penerirua Hasil Pekerjaan tanpa 
biaya. Jika perneriksaan dan pengujian 
dilakukan di luar Ternpat Tujuan Akhir rnaka 
seruua biaya kehadiran PPK dan/ a tau 
Pejabat/Panitia Penerirna Hasil Fekerjaan 
ineru pakan tanggungan PPK. 

28.6 Jika hasil perneriksaan dan pengujian tidak 
sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang 
ditetapkan dalarn Kontrak, PPK dan/atau 
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak 
untuk menolak Barang tcrsebut dan Penyedia 
atas biaya sendiri berkewajiban untuk 
mernperbaiki atau mengganti Barang yang 
tersebu t. 

28. 7 Atas pelaksanaan perueriksaan dan pengujian 
yang terpisah dari serah terirna Barang , PPK 
dan/ a tau Pejabat/ Panitia Penerirna Has ii 
Pekerjaan mernbuat berita acara perneriksaan 
yang ditandatangani oleh PPK dan/atau 
Pejabat/Panitia Penerirna Hasil Pekerjaan dart 
Penyedia. 

29.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh 
penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau 
Pejabat/Fanitia Penerima Hasil Pekerjaan; 

29.2 Hasil uji coba dituangkan dalaru berita acara; 

29.3 Apabila pengoperasian barang tersebut 
meruerlukan keahlian khusus rnaka harus 
dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, 
biaya pelatihan termasuk dalarn harga barang; 

29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan 
spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, 
maka penyedia mernperbaiki atau mengganti 
barang tersebut dengan biaya sepenuhnya 
ditanggung penyedia. 



30. Waktu 
Penyelesaian 
Pekerjaan 

31. Serah Terima 
Ba rang 
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30.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, 
penyedia berkewajiban menyelesaikan 
pekerjaan selarnbat-Iambatnya pada tanggal 
penyelesaian yang ditetapkan dalarn SSKK. 

30.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal 
penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau 
Peristiwa Kornpensasi atau karena kesalahan 
atau kelalaian penyedia maka penyedia 
dikenakan denda. 

30.3 Jika keterlarnbatan tersebut sernata-mata 
disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi rnaka 
PPK dikenakan kewajiban pembayarau ganti 
rugi, Denda atau ganti rugi tidak dikenakan 
jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para 
Pihak untuk diperpanjang. 

30.4 Tanggal Penyelesaian yang dirnaksud dalarn 
F'asal ini adalah tanggal penyelesaian sernua 
pekerjaan. 

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
perseratus), penyedia rnengajukan perrnintaan 
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan 
pekerjaan; 

31.2 Serah terima Barang dilakukan di ternpat 
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK .. 

31.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK 
menugaskan Panitia /Pejabat Penerima Hasil 
F'ekerjaan. 

3.1 .4 Fejabat/Panitia Penerirna Hasil Pekerjaan 
rnelakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan 
yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila 
terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau 
cacat basil pekerjaan, Fejabat/Panitia Penerima 
Hasil Pekerjaan rnenyarnpaikan kepada PPK 
untuk merninta penyedia rnernperbaiki/ 
menyelesaikannya. 

31.5 Pejabat/Panitia Penerirna Hasil Pekerjaan 
berkewajiban untuk merneriksa keberiaran 
dokurnen identitas Ba rang dan 
mernbandingkan kesesuaiannya dengan 
dokumen rincian pengiriman. 

31.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan 
dokurnen rincian pengirirnan Pejabat/Panitia 
Peuerima Hasil Fekerjaan dapat secara 
langsung merninta Penyedia rnelakukan 
perneriksaan serta pengujian (jika diperlukan) 
Barang . 

31.7 jika Barang dianggap tidak mernenuhi 
persyaratan Kontrak rnaka Pejabat/Fanitia 
Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk 
rnenolak Barang tersebut. 
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31.8 Atas pelaksanaan serah terirna Barang, 
Pejabat/Panitia Penerirna Hasil Pekerjaan 
membuat berita acara serah terirua yang 
ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerirna 
I-Iasil Pekerjaan dan Penyedia. 

31.9 Jika pengoperasian Barang mernerlukan 
keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban 
untuk melakukan pelatihan (jika ada) 
sebagaimana tercanturn dalarn Jadwal 
Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau 
pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya 
pelatihan terrnasuk dalam Nilai Kontrak. 

31.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh 
Panitia/Pejabat Penerirua I-lasil Pekerjaan. 

31.11 PPK menerirna penyerahan pekerjaan setelah: 

a. seluruh hasil pekerjaan dilaksana kan sesuai 
dengan ketentuan Kontrak dan diterirna oleh 
Pan i tia/ Fejaba t Penerima Hasi I Fekerjaan; 
dan 

b. Penyedia rnenyerahkan sertifikat garansi 
kepada PPK (apabila diperlukan) 

31.12 Jika Barang tidak dikirirukan sesuai dengan 
Jadwal Pengirirnan bukan akibat Keadaan 
Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian 
Penyedia maka Penyedia dikenakan denda 
keterla mba tan. 

32. Incoterrns 32.1 Kecuali diatur lain dalarn SSKK maka istilah 
pengirirnan dan irnplikasinya terhadap hak dan 
kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan 
In co terms. 

32.2 Istilah-istilah pengtrunan EXW, FOB dan CIF 
yang digunakan dalarn Kontrak ini tunduk 
kepada edisi terbaru Incotcrms yang tercantum 
dalarn SSKK dan sebagairnana diterbitkan oleh 
the International Chamber of Commerce. 

B.2 Garansi dan Layanan Tambahan 

33. Jarninan bebas 33.1 Penyedia dengan jarninan pabrikan dari 
Cacat Mutu/ produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban 
Garansi untuk menjarnin bahwa selarna periggunaan 

secara wajar oleh PPK, Barang tidak 
mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh 
tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat 
rnutu akibat desain, bahan, dan cam kerja. 

33.2 Jaminan bebas cacat rnutu ini berlaku sampai 
dengan 12 (dua belas) bula n setelah serah 
terima Barang atau jangka waktu lain yang 
ditetapkan dalam SSKK. 

33 .3 PPK aka 11 men ya 111 pa i ka 11 pernberi ta h ua 11 caca t 
mutu kepada Penyedia segera setelah diternukan 
cacat mutu tersebut selama Masa Layanan 
Pu rnaj ual. 



34. Pedoman 
Pengoperasian 
dan Perawatan 

35. Layanan 
Tam bah an 
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33.4 Terhadap pernberitahuan cacat mutu olch PPK, 
Penyedia berkewajiban untuk mernperbaiki atau 
mengganti Barang dalarn jangka waktu yang 
ditetapkan dalam pernberitahuan tersebut. 

33.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau rnengganti 
Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu 
yang ditentukan maka PPK akan menghitung 
biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara 
langsung atau melalui pihak ketiga yang 
ditunjuk oleh PPK akan rnelakukan perbaikan 
tersebut. Penyedia berkewajiban untuk 
mernbayar biaya perbaikan atau penggantian 
tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan 
secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat 
dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau 
jaminan pelaksanaan Penyedia. 

33.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK 
dapat rnemasukkan Penyedia yang lalai 
mernperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam. 

34.1 Penyedia diwajibkan mernberikan petunjuk 
kepada PPK tentang pedornan pengoperasian dan 
perawatan dalarn jangka waktu sebagairnana 
ditetapkan dalam SSKK. 

34.2 Apabila penyedia tidak rnemberikan pedornan 
pengoperasian dan perawatan, PPK berhak 
rnenahan pernbayaran sebesar 5 (lirna) persen 
dari nila i kontrak. 

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau sernua 
layanan lanjutan sebagairnana tercantum dalam SSKK 

B.3. Perubahan Kontrak 
36. Perubahan 

Kontrak 

3 7. Perubahan 
Lingkup 
Pekerjaan 

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendurn 
kontrak. 

36.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila 
disetujui oleh para pihak dan dituangkan 
melalui amandernen Kontrak, meliputi: 
a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh 

sesuatu ha! yang dilakukan oleh para pihak 
dalarn kontrak sehingga mengubah lingkup 
pekerjaan dalam kontrak; 

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan 
akibat adanya perubahan pekerjaan; 

c. perubahan harga kontrak akibat adanya 
perubahan pekerjaan, perubahan 
pelaksanaan pekerjaan dau/atau 
peuyesuaian harga. 

36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA 
dapa t meruben tu k Pani tia/ Fejaba t Peneli ti 
Pelaksanaan Kontrak atas usu! PPK. 

37 .1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan 
antara keadaan di lapangan pada saat 
pelaksanaan dengan garnbar dan spesifikasi yang 
ditentukan dalam dokurnen Kontrak, maka PPK 
bersarna penyedia dapat melakukan perubahan 
Kontrak yang meliputi antara lain: 



38. Perpanjangan 
Waktu 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

B.4. Keadaan Kahar 
39. Pengertian 
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a. menarnbah atau mengurangi volume 
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; 

b. mengurangi atau menarubah jenis 
pekerjaan; 

c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai 
dengan keadaan di lapangan; dan/ a tau 

cl. melaksanakan pekerjaan tarnbah yang 
belurn tercanturu dalarn Kontrak yang 
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 
pekerjaan. 

37.2 Pekerjaan tambah harus rnempertimbangkan 
tersedianya anggaran clan paling tingg: 10% 
(sepuluh pcrseratus) dari nilai Kontrak awal. 

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK 
secara tertulis kepada penyedia kernudian 
dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga 
dengan tetap rnengacu pada ketentuan yang 
tercantum dalarn Kontrak awal. 

37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita 
Acara sebagai dasar penyusunan adendum 
Kontrak. 

38.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat 
diberikan oleh PPK atas pertirnbangan yang 
layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: 
a. pekerjaan tarnbah; 
b. perubahan disain; 
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; 
d. rnasalah yang timbul diluar kendali penyedia; 

da n/ a tau 
e. Keadaan Kahar. 

38.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat 
diperpanjang sekurang-kurangnya sarna dengan 
waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan 
Kahar. 

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

38.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti 
Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan 
usaha perpanjangan waktu pelaksanaan. 

38.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan 
dituangkan dalarn adendurn Kontrak. 

39.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak 
ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar 
kehendak para pihak dan tidak dapat 
diperkirakan sebeluninya, sehingga kewajiban 
yang ditentukan dalarn Kontrak menjadi tidak 
dapat dipenuhi, Yang digolongkan Keadaan 
Kahar adalah : 



40. Bukan Cidera 
Janji 

4 1. Perpanjangan 
Waktu 
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a. Bencana alarn; 
b. Bencana non alam; 
c. Bencana sosiali; 
d. Pernogokan; 
e. Kebakaran; dan/atau 
f. Cangguan industri lainnya sebagairnana 

dinyatakan rnelalui keputusan bersarna 
Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait 

39.2 Tidak terrnasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal 
yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian 
Para Pihak. 

39.3 jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak 
untuk pernenuhan kewajiban Pihak yang 
tertirnpa Keadaan Kahar harus diperpanjang 
sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu 
terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar, 

39.4 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini 
akan dihentikan semeutara hingga Keadaan 
Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia 
berhak untuk menerima pernbayaran sesuai 
dengan prestasi atau kernajuan pelaksanaan 
pekerjaan yang telah dicapai. Jika selarna masa 
Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara 
tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan 
pekerjaan sedapat rnungkin rnaka Penyedia 
berhak untuk rnenerima pernbayaran 
sebagaimana ditentukari dalarn Kontrak dan 
mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai 
dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja 
dalarn situasi dernikian. Penggantian biaya 1111 

harus diatur dalam suatu adendurn Kontrak. 

40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk rnernenuhi 
kewajibannya yang ditentukan dalarn Kontrak 
bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi 
jika ketidakrnarnpuan tersebut diakibatkan oleh 
Keadaa n Ka Ila r, da 11 ri Ila k yang ct i ti 111 pa Kcadaa 11 
Kahar: 
a. telah mengarnbil sernua tindakan yang 

sepatutnya untuk mernenuhi kewajiban dalarn 
Kontrak; dan 

b. telah rnernberitahukan secara terrtulis kepada 
Pihak lain dalarn Kontrak selambat-Iambatnya 
14 (empat belas) hari sejak terjadinya 
Keadaan Kahar, dengan rnenyertakan salinan 
pernya taan Keadaan Kahar yang dikeluarkan 
oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar 
tidak dikenakan sanksi. 

jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk 
pernenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan 
Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama 
dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat 
Keadaan Kahar. 



42. Pembayaran 
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Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan 
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir 
dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima 
pernbayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan 
pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika 
selarna masa Keadaan Kahar, PPK mernerintahkan 
secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan 
pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak 
untuk rnenerima pernbayaran sebagaimana ditentukan 
dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang 
wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk 
melanjutkan pengadaan dalarn situasi demikian. 

8.5. Pemutusan dan Perighentian 
43. Pemutusan oleh 

Pejabat 
Pembuat 
Komitmen 

43.1 Menyimpang dari Pasal 1266 clan 1267 Kitab 
Undang-Undang Hukurn Perdata, PPK dapat 
mernutuskan Kontrak ini melalui pernberitahuan 
tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal- 
hal sebagai berikut: 

a. Penyedia lalai/ cidera janji dalam 
melaksanakan kewajibannya dan tidak 
meruperbaiki kelalaiannya dalarn jangka 
waktu yang telah ditetapkan; 

b. Penyedia gaga! rnengirimkan Barang sesuai 
dengan jadwal Fengiriman dan Penyelesaian. 
Pernutusan dapat dilakukan hanya terhadap 
bagian tertentu dari pengadaan yang gaga! 
dikirimkan atau diselesaikan. Dalam ha! 
terjadi pernutusan, PPK dengan caranya 
seudiri dapat mernperoleh pasokan Barang 
yang gaga! dikirirnkan atau diselesaikan. 
Fenyedia berkewajiban untuk mengganti 
selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh 
PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk mernasok 
Barang tersebut. Penyeclia tetap berkewajiban 
untuk rneneruskan pelaksanaan bagian lain 
dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak 
diputuskan; 

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; 
cl. Fenyedia tidak mernpertahankan keberlakuan 

Surat Jaminan Pelaksanaan; 
e. dencla keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

akibat kesalahan Penyedia sudah melarupaui 
5% (Iirna perseratus) dari nilai Kontrak; 

f. Penyedia terbukti melakukan 
kecurangan dan/atau pernalsuan 
proses Fengadaan yang diputuskan 
instansi yang berwenang; dan/atau 

KKN, 
dalam 

oleh 

g. pengaduan tentang penyirnpangan prosedur, 
dugaan KKN dau/atau pelanggararan 
persaingan sehat dalam pelaksanaan 
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi 
yang berwenang, 

43.2 Dalam hal pernutusan Kontrak dilakukan karena 
kesalahan penyedia: 
a. jaruinan Pelaksanaan dicairkan; 
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia 

a tau jaminan Uang Muka dicairkan; 
c. penyedia mernbayar denda; darr/atau 
d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 
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4 5. Penghen tian 
Kontrak 

46. Pembayaran 
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44.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia 
dapat memutuskan Kontrak iru melalui 
peruberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK 
tidak menerbitkan SPP untuk pernbayaran 
tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati 
sebagaimana tercanturn dalarn SSKK; atau 

44.2 Dalam ha! pernutusan Kontrak dilakukan karena 
Pl'K terlibat penyimpangan prosedur, dugaan 
KK dan/atau pelanggararan persaingan sehat 
dalarn pelaksanaan pengadaan, rnaka PPK 
dikenakan sanksi berdasarkan perundang- 
u nda nga n. 

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena 
pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 

Dalarn ha! Kontrak dihentikan atau diputus, maka Ff'K 
wajib meiubayar kepada penyedia sesuai dengan 
prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan 
tanggal berlakunya penghenriari/pemutusan kontrak. 

C. HAK DAN KEW AJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA 

4 7. Ilak dan 
Kewajiban 
Penyedia 

48. Tanggung 
jawab 

49. Penggunaan 
Dokurnen- 
Dokumen 
Kontrak dan 
Informasi 

Fenyedia 111e111pu11yai Hak dan Kewajiban: 
a. menerima pernbayaran untuk pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan harga yang telah 
ditentukan dalarn kontrak; 

b. berhak meruinta fasilitas-fasilitas dalarn bentuk 
sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai keterituan kontrak; 

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik 
kepada PPK; 

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalarn kontrak; 

e. mernberikan keterangan-keterangan yang 
diperlukan unluk perneriksaan pelaksanaan yang 
dilakukan PPK; 

f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal 
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalarn 
kontrak; dan 

g. penyedia harus mengarnbil langkah-Iangkah yang 
cukup memadai untuk melindungi lingkungan 
tempat kerja dan meiubatasi perusakan dan 
gangzuan kepada rnasyarakat maupun miliknya 
akibat kegiatan penyedia. 

Penyedia berkewajiban untuk mernasok Barang sesuai 
dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman 
dan Penyelesaian. 

Penyeciia tidak diperkenankan menggunakan dan 
meriginformasikan dokurnen kontrak atau dokumen 
lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk 
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis 
dan/atau ga111bar-ga111bar, kecuali dengan ijin tertulis 
dari Pi'K. 



50. Hak Kekayaan 
Intelektual 

5 1 . Penanggungan 

52. Tindakan 
Penyedia yang 
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Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat 
Pernbuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim 
dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan 
In telektual. 

Penyedia berkewajiban untuk rnelindungi, 
mernbebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK 
beserta instansinya terhadap sernua beutuk tuntutan, 
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, 
denda, gugatan atau tuntutan hukurn, proses 
perneriksaan hukurn, dan biaya yang dikenakan 
terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan 
klairn yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak 
sesuai derigan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini 
atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan 
cidera tubuh, sakit atau kernatian pihak ketiga. 

Fenyedia berkewajiban untuk meridapatkan lebih 
dahulu persetujuan tertulis PPK sebelurn rnelakukan 
ti ndakan -ti ndakan beri ku t: 

1-1. mcnsubkontrakkan scbagian pcugadaan Barnng 
1111; 

b. mengubah atau mernutakhirkan program mutu; 
c. tindakan lain yang diatur dalarn SSKK. 

53. Usaha Miko, 53.1 
Usaha Kecil dan 
Koperasi Kecil 

54. Kerjasama 
Antara 
Penyedia dan 
Sub Penyedia 

Apabila penyedia yang ditunjuk adalah 
penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat 
ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus 
dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang 
ditunjuk dan dilarang diserahkan atau 
disubkontrakkan kepada pihak lain. 

53.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia 
bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi 
kecil, maka dalam kontrak dimuat: 
a. penyedia wajib bekerja sarna dengan 

penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
koperasi kecil, antara lain dengan 
rnensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; 

b. dalaru rnelaksanakan kewajiban di atas 
penyedia terpilih tetap bertanggungjawab 
penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; 

c. bentuk kerjasarna tersebut hanya untuk 
sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan 
utarna; dan 

d. mernbuat laporan periodik 111c11ge11a1 
pelaksanaan ketetapan di atas. 

53.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, 
maka penyedia dikeuakan sanksi yang 
ditetapkan dalam SSKK. 

54.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja 
sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil serta koperasi kecil sebagaimana 
ditetapkan dalarn SSKK, yaitu dengan 
merisubkontrakkan sebagian pekerjaan yang 
bukan pekerjaan utama. 

54.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut 
harus diatur dalarn Kontrak dan disetujui 
terlebih dahulu oleh PPK. 



55. Denda 

56. Jaminan 

57. Laporan Hasil 
Pekerjaan 
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54.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian 
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 

54.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus 
mengacu kepada Kontrak serta menganut 
prinsip kesetaraan. 

Penyedia berkewajiban untuk mernbayar sanksi 
finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau 
cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia 
dalarn Kontrak ini. PPK rnengenakan denda dengan 
rnernotong angsuran pernbayaran prestasi pengadaan 
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi 
tanggung jawab kontraktual Penyedia. 

56.1 Jaminan Felaksanaan diberikan kepada PPK 
selambat-Iambatnya 14 (empat belas) hari 
kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan 
Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan 
penandatanganan kontrak dengan besar: 
a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau 
b. 5% (Iima perseratus) dari nilai total Harga 

Ferkiraan Sendiri (HPS) bag! penawaran 
yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh 
perseratus) HPS. 

56.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan 
sekurang-kurangnya sejak tanggal 
penandatanganan kontrak sampai dengan 
serah terima pekerjaan. 

56.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah 
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus 
perseratus) dan setelah rnenyerahkan sertifikat 
garansi; 

56.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK 
dalarn rangka pengarubilan uang rnuka dengan 
nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya 
uang muka; 

56.5 Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi 
secara proporsional sesuai dengan pencapaian 
prestasi pekerjaan; 

56.6 Masa berlakunya Ja111ina11 Uang Mttka 
sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan 
pernberian uang muka sampai dengan tanggal 
serah terirna barang. 

56. 7 Besarnya janunan, bentuk dan masa 
berlakunya jaminan-jarninan tersebut di atas 
disesuaikan dengan keterituan dalarn Dokumen 
Pengadaan. 

57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama 
pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume 
pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan 
guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil 
perneriksaan pekerjaan dituangkan dalarn 
laporan kernajuan hasil pekerjaan. 
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57.2 Untuk kepentingan pengendalian dart 
pengawasan, dibuat laporan realisasi rnengenai 
seluruh aktivitas pekerjaan. 

57.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh 
penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh 
konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

58. Hak dan 
Kewajiban PPK 

59. Fasilitas 

60. Pembayaran 

PPK ruempunyai Hak dan kewajiban : 
a. mengawasi dan merneriksa pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh penyedia; 
b. rnerninta laporan-laporan secara periodik 

mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan 
oleh penyedia; 

c. mernbayar pekerjaan sesuai dengan harga yang 
tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan 
kepada pcnyedia; dan 

d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan oleh penycdia untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 

PPK dapat mernberikan fasilitas berupa sarana dan 
prasarana atau kernudahan lainnya untuk kelancaran 
pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercanturn 
dalarn SSKK. 

60.1 Uang rnuka 
a. Uang Muka dapat diberikan kepada 

Periyedia untuk: 
1) pernbayaran uang tanda jadi kepada 

pernasok barang/ material; dan/atau 
2) persiapan teknis lain yang diperlukan 

bagi pelaksanaan Pengadaan Barang. 
b. besaran uang muka ditentukan dalarn SSKK 

dan dibayar setelah penyedia rnenyerahkan 
Jaminan Uang Muka senilai uang muka 
yang diterima; 

c. penyedia hams rnengajukan perrnohonan 
pengambilan uang muka secara tcrtulis 
kepada PPK disertai dengan rencana 
penggunaan uang muka untuk 
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; 

d. PFK harus mengajukan Surat Ferrnintaan 
Pernbayaran (SPP) kepada Pejabat 
Fenandatangan Surat Ferintah Mernbayar 
(PPSMP) untuk perrnohonan tersebut pada 
huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
setelah Jami nan Uang Muka diterima; 

e. jarninan Uang Muka diterbitkan oleh bank 
umum, perusahaan penjarninan, atau 
Perusahaan Asuransi Umurn yang merniliki 
1z111 untuk rnenjual produk Ja111111a11 
t.suretyship) ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan; 

f. pengembalian uang muka harus 
ct i per hi tungka n bera ngsu r-angsu r secara 
proporsional pada setiap pernbayaran 
prestasi pckerjaan dan paling Iambat harus 
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 
100% (sera tus persera tus); 
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g. untuk kontrak tahun jarnak, nilai Jaminan 
Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi 
sesuai dengan pencapaian prestasi 
pekerjaan. 

60.2 Prestasi pekerjaan 
a. pernbayaran prestasi hasil pekerjaan yang 

disepakati dilakukan oleh PPK, dengan 
ketentuan: 
1) penyedia telah mengajukan tagihan 

disertai laporan kemajuan hasil 
pekerjaan; 

2) pernbayaran dilakukan dengan sistem 
bulanan, sistern term in a tau 
pernbayaran secara sekaligus, sesuai 
ketentuan dalarn SSKK; 

3) pernbayaran harus dipotong angsuran 
uang rnuka, denda (apabila ada), pajak 
clan uang retensi; dan 

4) untuk kontrak yang mernpunyai sub 
kontrak, perrnintaan pernbayaran harus 
dilengkapi bukti pernbayaran kepada 
seluruh sub penyedia sesuai dengan 
prestasi pekerjaan. 

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat 
dilaksanakan setelah barang dinyatakan 
diterima sesuai dengan berita acara serah 
terima barang clan bilamana dianggap perlu 
dilengkapi dengan berita acara hasil uji 
coba. 

c. I'ernbayaran dengan L/C rnengikuti 
ketentuan urnurn yang berlaku di bidang 
perdagangan. 

cl. PPK dalarn kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja 
setelah pengajuan perruintaan perubayaran 
dari penyedia harus sudah mengajukan 
Surat Permintaan Pernbayaran (SPP) kepada 
Pejabat Penandatangan Surat Perintah 
Mernbayar (PPSMP). 

e. bila terdapat ketidaksesuaian dalarn 
perhitungan angsuran, tidak akan menjacli 
alasan untuk rnenunda perubayaran. PPK 
dapat meminta penyedia untuk 
menyampaikan perhitungan prestasi 
semen ta ra denga n mengesam pingkan hal- 
ha I yang sedang rnenjadi perselisihan dan 
besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk 
dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan 
da lam SSKK. 

60.3 Denda clan ganti rugi 
a. deuda merupakan sanksi finansial yang 

dikenakan kepada penyedia karena 
tcrjadinya cidera janji/wanprestasi; 

b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang 
dikenakan kepada PPK karena terjadinya 
cidera janji/wanprestasi; 

c. besarnya dencla yang dikenakan kepada 
penyedia atas keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan 
adalah: 



61. Peristiwa 
Kompensasi 
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1) 1I1000 (satu perseribu) dari sisa harga 
bagian kontrak yang belum dikerjakan, 
apabila bagian pekerjaan yang sudah 
dilaksanakan dapat berfungsi; atau 

2) 1I1000 (sa tu perseribu) dari harga 
kontrak, apabila bagian pekerjaan yang 
sudah dilaksanakan belum berfungsi. 

sesuai yang ditetapkan dalarn SSKK; 
d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK 

atas keterlambatan pernbayaran adalah 
sebesar bunga dari nilai tagihan yang 
terlarnbat dibayar, berdasarkan tingkat suku 
bunga yang berlaku pada saat itu menurut 
ketetapan Bank Indonesia, atau dapat 
diberikan kornpensasi; 

e. tata cara pernbayaran denda dan/atau ganti 
rugi diatur dalam SSKK; 

f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta 
dituangkan dalam adendum kontrak; 

g. pernbayaran ganti rugi dan kornpensasi 
dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah 
mengajukan tagihan disertai perhitungan 
dan data-data. 

61.1 Peristiwa kornpensasi dapat diberikan kepada 
penyedia dalarn hal sebagai berikut: 

a. PPK mengubah jadwal yang dapat 
mernpengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 

b. keterlarnbalan pembayaran kepada 
penyedia; 

c. PPK tidak mernberikan garnbar-gambar, 
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal 
yang dibutuhkan; 

d. PPK rnenginstruksikan kepada pihak 
penyedia untuk melakukan pengujian 
tarnbahan yang setelah dilaksanakan 
pengujian ternyata tidak ditemukan 
ke rusakan I kegagala n I penyi m pangan; 

e. PPK meruerintahkan penundaaan 
pelaksanaan pekerjaan; 

f. ketentuan lain dalarn SSKK. 

61.2 Jika Feristiwa Kornpensasi merigakibatkan 
pengeluaran tambahan dau/atau 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan rnaka 
PPK berkewajiban untuk mernbayar ganti rngi 
dan/atau mernberikan perpanjangan waktu 
penyelesaian pekerjaan. 

61.3 Gan ti rugi hanya dapat dibayarkan jika 
berdasarkan data penunjang dan perhitungan 
kompensasi yang diajukan oleh penyedia 
kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata 
akibat Kornpensasi. 

61.4 Jika terjadi Peristiwa Kornpensasi sehingga 
penyelesaian pekerjaan akan melampaui 
Tanggal Fenyelesaian maka penyedia berhak 
untuk merninta perpanjangan Tanggal 
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. 
Ferpanjangan Tanggal Fenyelesaian harus 
dilakukan melalui adendum Kontrak jika 
perpanjangan tersebut mengubah Masa 
Kontrak. 



62. Harga Kontrak 
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61.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau 
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan 
jika penyedia gaga! atau lalai untuk 
mernberikan peringatan dini dalam 
mengantisipasi atau rnengatasi dampak 
Kornpensasi. 

62.1 PPK mernbayar kepada penyedia atas 
pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar 
harga kontrak; 

62.2 Harga Kontrak 
keuntungan da n 
overhead. 

tel ah 
be ban 

mernperhitungkan 
pajak serta biaya 

62.3 [Uutuk kontrsk lwrga sntuntt atsu kontrak 
gabungan harga sstusn den Jump sum - Rincisn 
Iuug» kontrsk sesusi dengnn rincisn yang 
tcrcsntum daJam dsttsr kusntitss dsn hstg«}. 

63.1 PPK dapat rnenangguhkan pernbayaran setiap 
angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika 
penyedia gaga! atau Jalai rnernenuhi kewajiban 
koritraktualnya. 

63.2 PPK secara tertulis mernberitahukan kepada 
penyedia ten tang penangguhan hak 
pernbayaran disertai alasan-alasan yang jelas 
mengenai penangguhan tersebut. Penyedia 
diberi kesempatan untuk mernperbaiki dalam 
jangka waktu tertentu. 

G3.3 Feiubayaran yang ditangguhkan harus 
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau 
kelalaian penyedia. 

63.4 jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan 
pcrnbayaran akibat keterlarnbatan penyerahan 
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan 
pengenaan denda kepada penyedia. 

64.1 Harga yang tercsntum dslsm kontrsk dapat 
berubsh akibst adanya pcnyesusien harga 
sesusi dengan perstursn yang berlsku. 

64.2 Pcnycsusisn liarga dibcrlskuknn psd» Kontrsk 
TaJu111 fsmsk yang mssa peJaksanaannya Iebih 
dst: I 2 (dun be/as) bu/an dsn dibcrlskuksn 
mttls] bu/an ke-13 (tiga be/as) sejak 
pelsksnnssn pcketjssn: 

64.3 Penycsusinn Harga Saluan berlsku bagi seluruh 
kegi;1ta11/malt1 pe111bt1yt11'H11, kecunl) kontponen 
keuntungnn dsn biaya operesionsl 
sebagai111ant1 tercsntunt dslatn penswsrsn. 

64.4 Pcnycsueinn Harga Saluan diberlskuksn sesusi 
dcngsn jadwal pelskssnssn yang tercsntum 
dslsnt kontrsk swsl/ndendum kontrsk. 
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64.5 Penyesuaian Harga Saluan bagi komponen 
pckcrjsnn yang berasa/ dsri Iusr negen~ 
menggunaksn indeks pcnycsusisn harga dsri 
negara sss! barang tersebut. 

64. 6 fenis pekcrjssn bsru dengan Harga Satusn bsru 
sebagai skibat adanya sdendum kontrsk dapat 
dibenksn penycsusisn harga nutls] bu/an kc- 
13 (tiga be/as) sejsk sdcndum kontrak tersebut 
ditsndstsngnni. 

64. 7 Kontrsk yang terismbst pelskssnssnnys 
discbsbknn a/eh kesslshsn Penyedis 
diberlskuksn penyesusisn harga bcrdsssrknn 
indeks /Jarga terendsh sntst» jsdws! sws! 
dengan jsdws! realisasi pekeijssn. 

64.8 Penyesusisn Harga Saluan, ditetspknn dengan 
rum us sebagai berikut: 
Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+dDn/Do+ .... .) 
Hn Harga Saluan pada ssnt peke1}Han 

dilskssnsksn; 
Ho = Harga Saluan pada saat harga 

penawaran; 
a = Koetisien tetsp yang terdiri stss 

keuntungnn dsn overhead; 
Dalam ha/ pennwsrsn tidsk 
men can tu mk:111 besars n komponeu 
keuntungsn den overhead msks a = 
0,15. 

b, c, d = Koctisien komponen kontrsk seperti 
tensg» ke1JH, bsltnn, a/at J.:e1JH, dsb; 
Pe1v·u111/aha11 a +b+c+d+ .... dst adafah 
1,00. 

Bn, Cn, Dn = Indeks harga kontponen psds ssst 
pekcijnsn dilskssnsknn (mulsi bu/an 
ke 13 sctelah penendatsngsnen 
kontrsk). 

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada 
bu/an ke-12 setelsh pensnds- 
tanganan kontrak. 

64.9 Pcnetspsn koetisien brtl'flng terltndnp harga 
sntunn sebagaimana ditctspksn dslstn SSKK.. 

64.10 Indeks harga yang digunakan bersuntber dari 
pcnerbitsn BPS. 

64.11 Dslsm ha/ indeks harga tidsk dimust dalam 
pcucrbitsn BFS, digunsksn indeks harga yang 
diketunrknn oleh instsnsi teknis. 

64.12 Rumussn penyesusien nilai kontrsk ditetspksn 
sebagai berikut: 
Pn (HnlxVl)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+ .... dst 
Pn = Nilsi Kontrsk setelsh dilskuksn 

penyesusisn Harga Sstusn; 
H11 = Harga Sstunn bsru setiap jenis 

komponen peke1jaan sete!ah dilakuknn 
pcnyesusisn ktf'ga mc11gg1111aJ.:a11 
rutnussn penyesusian Harga Satuan; 

V Volume setispjenis komponen 
peke1jaa11 yang dilaksansksn. 



6 5. Penga wasan 
dan 
Pemeriksaan 
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64.13 Pcmbsysinn penyesusisn harga dilskuksn olclt 
PP!(, spsbils penyedis telah mengsjuksn 
tagil1a11 disertsiperhitungsn den data-data; 

64.14 Penycdis dspst mengajukan secant berksls 
sclembat-Iambetny« setisp 6 (enam) bu/an. 

FPK berwenang ruelakukan pengawasan dan 
perneriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK 
dapat mernerintahkan kepada pihak ketiga untuk 
melakukan pengawasan dan perneriksaan atas semua 
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
penyedia. 

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

66. Penyelesaian 
Perselisihan 

67. Itikad I3aik 

Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara 
para pihak dalam Kontrak yang meliputi rnusyawarah, 
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

67.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling 
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang 
terdapat dalam kontrak. 

G 7. 2 Fara pi hak setuj u u 11 tu k mcla ksanaka n 
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan 
kepentingan ruasing-rnasing pihak. Apabila 
selarna kontrak, salah satu pihak merasa 
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang 
terbaik untuk rnengatasi keadaan tersebut. 
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c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pengadaan Barang : 

A. Pengertian 1. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pernegang 
kewenangan penggunaan anggaran pada 
______ (K/L/D/!J 

2. Tempat Tujuan Akhir adalah _ 

B. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: 

Satuan Kerja PPK: 
ama 

Ala mat: 
Tele ks: 
Faksimili: 

Penyedia: 
lama 

Ala mat: 
Teleks: 
Faksimili: 

C. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: 

Untuk PPK: 

Untuk Penyedia: 

D. Tanggal 
Kontrak 

Berlaku Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: _ 
sl d _ 

E. Waktu dimulainya Pekerjaan Pengadaan barang mulai dilaksanakan 
pekerjaan terhitung sejak: _ 

F. Kerjasama 
Penyedia 
Penyedia 

Antara 
dan Sub 

1. Penyedia harus bekerja sama dengan penyedia 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi 
kecil (Y A/TIDAK) 

2. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan 
pekerjaan berupa: _ 

3. Penyedia yang rnelanggar ketentuan tentang 
pengalihan dan /atau subkontrak, akan 
dikenakan sanksi ---------- 

G. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah 
mernenuhi standadr (isi jents 
standaryang dipersysratksn seperti SN!, d/1} 

H. Pemeriksaan Bersams PPK bcrssnut-ssms dengsn penyedis bsrsng 
melskuksn pemeriksssn kondisi Japangan da!am 
wsktu ltsri setelsh penandatangan 
kontrsk. 

I. Inspeksi Pabrikasi PPK atau Tim lnspeksi yang ditunjuk PPK melakukan 
inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan 
khusus pada waktu setelah 
penanda tangan kon trak. 

J. Pengepakan Fengepakan, penandaan dan penyertaan dokurnen 
dalarn dan diluar paket Barang harus dilakukan 
sebagai berikut : _ 



K. Pengirirnan 

L. Asuransi 

M. Transportasi 

N. Se rah Teri ma 

0. Pemeriksaan 
Pengujian 

P. Incoterms 

Q. Garansi 

R. Pedoman 
Pengoperasian 
Perawatan 

S. Layanan Tambahan 
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Rincian pengmman dan dokumen terkait lainnya 
yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : 

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterirna oleh 
PPK sebelurn serah terirna Barang. Jika dokurnen tidak 
diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap 
biaya yang diakibatkannya. 

1. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai 
dengan ketentuan Incoterms. 
Jika tidak sesuai dengan ketentuan Incotcrms 
maka pertanggungan asuransi harus rneliputi : 

2. Jika barang dikirim secara CIF rnaka 
pertanggungan asuransi terhadap Barang harus 
diberikan sarnpai dengan Tempat Tujuan Akhir 
(YA/T!DAK} 

3. Jika barang dikirirn secara FOB atau EXW maka 
pertanggungan asuransi terhadap Barang harus 
diberikan sarnpai dengan Ternpat Tujuan Akhir 
{}7.4/T!DAK} 

A. Barang harus diangkut sampai dengan Ternpat 
Tujuan Akhir: (YA/T!DAK} 

B. Penyedia menggunakan transportasi 
[)ems sngkutsn] untuk 

pengmman barang rnelalui 
{dstnt/Isut/udsrs] 

Serah terima dilakukan pada : [Tcmpst Tujusn 
Pcngirinuut/Tcmpst Tujusn Ak/111'} 

dan 1. Perneriksaan dan pengujian yang dilaksanakan 
meliputi: _ 

2. Perneriksaan dan pengujian dilaksanakan di: 

Edisi digunsksn sdslsh Incoterms yang 

1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi 
berlaku selarna: _ 

2. Masa layanan purnajual berlaku selarna 
( ) [heri/bulsri/tshun] 

setelah serah terirna barang, 

Pedornan pengoperasian dan perawatan harus 
dan diseralikan selambat-Iarnbatnya: ) 

hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal 
penandaranganan Berita Acara penyerahan barang. 

Penyeciia hams menyedia layanan tarnbahan berupa : 
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T. Pemutusan 
Penyedia Jasa 

Oleh Batas akhir waktu yang disepakati untuk perierbitan 
SPP oleh PPK untuk pernbayaran tagihan angsuran 
adalah hari kalender terhitung sejak tagihan 
dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak 
diperselisihkan diterirna oleh PPK. 

U. Tindakan Penyedia Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan 
yang Mensyaratkan persetujuan PPK adalah: _ 
Pcrsetuj uan PPK 

V. Waktu Penyelesaian jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan 
Pekerjaan · barang ini adalah selama: _ ( ) hari 

[hsri/bulstt/tsliun] 

W. Kepemilikan 
Dokumen 

Penyedia diperbolehkan ruenggunakan salinan 
dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari 
pekerjaan Barang ini dengan pernbatasan sebagai 
berikut: _ 

X. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : _ 

Y. Pcmbayaran 
Muka 

Uang Pekerjaan Pengadaan Harang ini dapat diberikan uang 
rnuka (YA/TIDAK). 

[jik» vyA )1 
Uang muka diberikan sebesar _% 
persen) dari Nilai Kontrak 

z. Pembayaran Prestasi 1. 
Pekerjaan 

Pernbayaran prestasi pekerjaan dilakukan 
dcngan cara: (Terrnin/Bulanan). 

2. Pernbayaran berdasarkan cara tersebut di atas 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan 
untuk rnengajukan tagihan pernbayaran prestasi 
pekerjaan: _ 

4. bila terdapat ketidaksesuaian dalam 
perhitungan angsuran, tidak akan rnenjadi 
alasan untuk rnenunda pernbayaran. PPK dapat 
merninta penyedia untuk 111eny<1111p<1ik<111 
perhitungan prestasi seruentara dengan 
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi 
perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat 
disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya 
sebesar Rp. 
( ) 

AA. Pembayaran denda 1. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila : 

2. Dcnda atau ganti rugi dibayarkan kepada 
penyedia dengan cam : _ 

3. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada 
penyedia dalam jangka waktu 

4. Besarnya denda sebesar [ 1I1000 (satu 
perseribu) dari _ 
[siss harga bagian kontrsk yang be/um 
dikctjsksn] 



BB. Pencairan Jaminan 

CC. Kompensasi 

DD.Harga kontrak 

EE. Penyesuaian Harga 

FF. Penyelesaian 
Perselisihan 
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[harga kontrsk, apsbil« bagian pckerjaan yang 
sudsh dilskssnsksn be/um bcrtungsi.] 

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas _ 
[Negara/ Daerah} 

Penyeclia dapat memperoleh kompensasi jika 

Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber 
pendanaan _ 

!. Incleks harga untuk Fenyesuaian Harga adalah 
incleks harga yang dikeluarkan oleh 

{Bndsn Pusst Ststistik 
(BPS)/instansi teknis Iainnys]. 

2. Incleks yang dipergunakan adalah indeks 
(perdsgs nga 11} industri, 1111po1~ 

d/1) sebessr 

3. Koetlsien tetep sdslsl, sebesnr 

4. Koefisien komponen kontrak aclalah sebesar 

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan 
Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka 
Para Pihak menetapkan Iernbaga penyelesaian 
perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus 
Sengketa: 

[Pengadilan Republik 
berkompeterr/Badan Arbitrase 
(BANI)] 

Indonesia 
Nasional 

yang 
Indonesia 

{!ika BANI yang dipilih seba3{1i Letubsg« Feututus 
Sengketa msks centumksn klsusul srbitrase berikut 
tepat di bswsh p1/Jha11 yang dibust di stss: 

"Sernua sengketa yang tirnbul dari Kontrak ini, akan 
diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan- 
peraturan adrninistrasi dan peraturan-peraturan 
prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya 
mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai 
keputusan tingkat pertarna dan terakhir. Para Pihak 
setuju bahwa jurulah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. 
Masing-rnasing Pihak hams rnenunjuk seorang 
arbitrator clan kcdua arbitrator yang ditunjuk oleh 
Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan 
bertindak sebagai pirnpinan arbitrator."} 
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d. Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya : 

SURAT PERJANJIAN 

un tu k rnelaksanakan 
Paker Pekerjaan Jasa Lainnya: 

Nomor: _ 

[Iik» Penycdia buksn berbcntuk kemitraan/KSO make kslimat pentbukssn/kompsrisi sebagai 
berikut: 
SURAT PER}AlYJIAN ini berikut sentua lsmpirannye (selsnjutnys disebut "Kontrsk") dibust den 
ditnndstsngnn! di pads hsri tanggal _ bu/an tshun 
______ [tanggal, bu/an den tshun diisi dengnn Iturut] antsra [nsms Pejabat 
Pembust Kontitmen], selsku Pejabat Pembust Komitnten, yang bcrtindsk untuk dsn etas ruuu» 
_____ [nama sstusn ke1ja Pejabat Petnbust Kotuitmcn], yang berkcduduksn di _ 
[slsmst Pejabat Pembust Komitmen], berdsssrken Surat Keputussn (pejr1bat 
yang rnensndstnngsn) SK penctspsn sebagai PPK} No (No. SK pcnetepsn 
sebagai Pejabat Pentbust Komitrnen] (selanjutnya discbut "PPK'J den [nsnts wski! 
Fe11J'C1k1J, [/abatan wski! Penyedis], yang bertindsk untuk den stss nsms 
_____ [nama Penyedis], yang berkeduduksn di [a!amat Pcnyedis], berdsssrksn 
Akta Notsris No. _ [No. Aktn notsris] lt1nggt1! [tanggal penerbitsn Akta} yang 
dikclusrksn olclt Notsris [nstne Notaris penerbit Akts] (sclsnjutnyn disebut 
"Pen yedia 'J.} 

[Iik» Pcnyedis berbentuk kemitrnan/KSO msk» kslintst pcmbukssn/kompsrisi sebagai berikut: 
SURA 7' FER)AiYJ!AN ini berikut semus Ismpirsnny» (se!anjutnya discbut "Kontrsk") dibuet dsn 
ditandatangani di psds hari tanggal _ bu/an ta/tun 
______ [tanggaf, bu/an dsn ta/um diisi dengan Iiurut] sntsrs [nsms Pejsbst 
Pembust Komitntcn], selsku Pejabat Pembust Komitmen, yang bertindsk untuk dsn alas 11t1mt1 
_____ [nama sstunn kcr]« Pejabat Pcmbust Komittuen], yang berkeduduksn di _ 
[slsmst Pejabat Pembust Komitmen], berdsssrksn Surat Keputussn [pejabat 
y;u1s mem1nda/;117ga11i SK pcuctspsn sebsgn! FFK} No [No. SK penetepsn 
sebagt1i l'ejabat Petubust Kotnitmen] (selnnjutnyn disebut "PPK'J dsn kemitrnan/KSO yang 
bersnggotsksn sebagai berikut: 
!. [11a111a Pcnyedis 1 }; 
2. Iruun» Penyedin 2/; 
..... dst 
ym1s masi11g-111asi11s ancggot;mya bertanggung jsws!: secsrs pribsdi dsn ta11gg11ng renteng ntss 
scmu» kt·11':u1b:m tcritndsp PPK berdsssrknn Kontrsk ini clan telsh menunjuk [nstns 
snggot« kemitrssn yang ditunjuk sebagai wnkil kemitrfmn/KSO} untuk bertindsk stss tuurt« 
Kentitinsn yang bcrkcduduknn di [alamat Penyedis wskil kemitrssn], bcrdsssrksn 
surst Pe1jan;ia11 kemitraan/KSO No. tanggal (selsnjutny» discbut 
«Pen yedia 'J.} 

ME GJNGAT BAHWA: 

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagairnana diterangkan 
dalarn Syarat-Syarat Umu111 Kontrak yang terlarnpir dalarn Kontrak ini (selanjutnya discbut 
"Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya"); 

(b) I'cnycdia sebagairuana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, clan 
surnber daya teknis, serta telah menyctujui untuk menyediakan jasa Lainnya sesuai dengan 
persyaratan clan ketentuan clalam Kontrak ini; 

(c) I'PK dan Penycdia 111enyatakan memiliki kcwenangan untuk menandatangani Kontrak ini, 
dan mengikat pihak yang diwakili; 
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(cl) PPK dan Fenyedia mengakui dan rnenyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan 
Kontrak ini masing-rnasing pihak: 

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didarnpingi oleh advokat; 
2) rnenandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 
3) telah rnembaca dan rnernaharni secara penuh ketentuan Kontrak ini; 
4) telah rnendapatkan kesernpatan yang memadai untuk merneriksa dan 

meugkonfirmasikan seruua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan 
kondisi yang terkait. 

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan 1111 bersepakat dan rnenyetujui hal-hal 
scbagai berikut: 

1. [untuk kontrsk lwrga setusn stsu kontrek gabungan harga sstuan den lump sum ditulis 
sebsgn: berikut: 
"total harga Kontrak stsu Nils) Kontrek termssuk Pajak Pertsmbshan NI!ai (PPN) yang 
diperoleh berdsssrksn kusntitss dsn harga sstusn pekerjssn sebsgnimsn» tcrcsntum dalam 
D;tliHr Kusntit«: dsn Harga adalah sebessr Rp, _ 
rupiah),"] 

[untuk kontrsk lump sum ditulis sebagai berikut: 
"totsl harga Kontrsk stsu Nilsi Kontrsk tcrmasuk Pajak Pertsmbahen N1Jai (PFN) adalah 
sebessr Rp rupiah);"] 

2. peristilahan dan ungkapan dalarn Surat Perjanjian ini memiliki arti dan rnakna yang sarna 
seperti yang tercantum dalarn lampiran Surat Perjanjian ini; 

3. dokumeu-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan clan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Kontrak ini: 

a. aclendum Surat Ferjanjian; 
b. pokok perjanjian; 
c. surat penawaran 
cl. daftar kuantitas clan harga (apabila ada); 
e. syarat-syarat khusus Kontrak; 
f. syarat-syarat umurn Kontrak; 
g. spesifikasi khusus; 
h. spesifikasi uruuru; 
1. garnbar-gambar; clan 
J· dokumen lainnya seperti: jaminan-jarninan, SPPBJ, BAHP, BAPP. 

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi 
perteutangan antara kctentuan dalarn suatu dokurnen dengan ketentuan dalarn dokurnen 
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi 
berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; 

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang rneliputi 
khususnya: 

a. PPK mempunyai hak clan kewajiban untuk: 

1) rnengawasi dan merneriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 
2) merninta laporan-Iaporan secara perioclik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 

clilakukan oleh Fenyedia; 
~) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasa ra na y1111,3 dibutuhkan oleh Penyedia 

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 
4) mernbayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercanturn dalarn Kontrak yang 

Lelah ditetapkan kepada Penyedia; 

b. Fenycdia mernpunyai hak dan kewajiban untuk: 

1) menerima peiubayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang 
telah ditentukari dalarn Kontrak; 
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2) meminta fasilitas-fasilitas dalarn bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalarn Kontrak; 
5) melaksanakan dart rnenyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh 

tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, 
angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan perrnanen maupun 
seruentara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan 
pekerjaan yang dirinci dalarn Kontrak; 

6) mernberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pclaksanaan yang dilakukan PPK; 

7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai derigan jadwal penyerahan pekerjaan yang 
telah ditetapkan dalarn Kontrak; 

8) mengambil langkah-Iangkah yang cukup mernadai untuk melindungi lingkungan 
ternpat kerja dan mernbatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun 
miliknya akibat kegiatan Penyedia. 

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalarn Syarat- 
Syarat Umuru/Khusus Kontrak dengan tanggal ruulai dan penyelesaian keseluruhan 
pekerjaan sebagaimana diatur dalarn Syarat-Syarat Umuru/Khusus Kontrak, 

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk rnenandatangani Kontrak ini 
pada tanggal tersebut di atas dan inelaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di Republik Indonesia. 

Untuk dan atas nama ----- 
PPK 

Untuk dan atas narna 
Fenyedia/ Kemi t raa n (KSO) 

[uutd« tangan dsn cap (jika salinan asfi ini 
untuk Penyedis ntskn rekstknn nmtcrs! Rp 

6.000,-)J 

[tsnd» tsngnn den cap (jik« selinsn asfi 111i 
untuk sstusn kerje PPK msks reketkan matersi 

Rp 6.000,- )j 

Ituuua Jengkt1p/ 
[ja ba tan J 

[11a111a fengkap/ 
[jabatan] 



55 

e. Syarat -Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pengadaan Jasa Lainnya 

A. KETENTUAN UMUM 
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalarn Syarat-Syarat 

Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran 
seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 
1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang rnernbutuhkan 

kernarnpuan tertentu yang mengutarnakan 
keterarnpilan tskillware; dalarn suatu sistern 
tata kelola yang telah dikenal luas di dunia 
usaha untuk rnenyelesaikan suatu pekerjaan 
atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan 
jasa selain jasa Konsultansi, pelaksanaan 
Fekerjaan Konstruksi dan pengadaan 
Barang. 

1.2 Fengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA 
adalah Pejabat pernegang kewenangan 
penggunaan anggaran Kementerian/ 
Lembaga /Satuan Kerja Ferangkat Daerah 
atau Fejabat yang disamakan pada Institusi 
lain Pengguna APBN/ APBD. 

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan 
oleh PA untuk menggunakan APBN atau 
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk 
menggunakan APBD. 

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 
disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan Fengadaan Jasa Lainnya, 

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh 
PA/KPA yang bertugas merneriksa dan rnenerima 
hasil pekerjaan. 

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau 
pengawas intern pada institusi lain yang 
selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang 
rnelakukan pengawasan rnelalui audit, reviu, 
evaluasi, pernantauan dan kegiatan pengawasan 
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
orgarusasi. 

1. 7 Penyedia adalah badan usaha a tau orang 
perseorangan yang rnenyediakan Jasa Lainnya. 

1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang 
mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia 
penanggung jawab kontrak, untuk 
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). 

1.9 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar 
penyedia baik penyedia nasional ruaupun 
penyedia asing, yang rnasing-rnasing pihak 
mernpunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab 
yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; 

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut 
Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat 
iuudah dicairkan dan tidak bersyarat 
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(unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank 
Umuru/Perusahaan Penjaminarr/Perusahaan 
Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada 
PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya 
kewajiban Penyedia. 

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang 
selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian 
tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya 
dan mencakup Syarat-Syarat Umurn Kontrak 
(SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak 
(SSKK) serta dokurnen lain yang rnerupakan 
bagian dari kontrak. 

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercanturn 
dalarn kontrak. 

1.13 Hari adalah hari kalender. 
1.14 Direksi lapangan adalah tim pendukung yang 

dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 
1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalarn 
syarat-syarar khusus kontrak untuk 
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. (apabila 
di persyaratkan) 

1.15 Direksi Teknis adalah tim peridukung yang 
ditunjuk/ctitetapkan oleh PPK untuk mengawasi 
pelaksanaan pekerjaan. (apabila dipersyaratkan) 

1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga 
penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah 
diisi harga satuan dan jumlah biaya 
keseluruhannya yang merupakan bagian dari 
periawaran. 

1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah 
perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang 
disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara 
keahlian berdasarkan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh 
Pokja ULP untuk rnenilai kewajaran penawaran 
termasuk rinciarmya. 

1.18 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang 
secara langsung rnenunjang terwujudnya dan 
berfungsinya suatu barang sesuai 
peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen 
Pengadaan. 

1.19 Harga Saluan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu 
jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. 

1.20 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kcrja 
yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan 
untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan 
diyakini menggarnbarkan penguasaan dalarn 
penyelesaian pekerjaan dengan ta hap 
pelaksanaan yang sistirnatis berdasarkan suruber 
daya yang ctimiliki periawar. 

1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang 
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas 
tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, 
realistik dan dapat dilaksanakan. 

1.22 Personil inti adalah tenaga yang akan 
ditempatkan secara penuh sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan dalarn Dokumen 
Fengadaa n serta posisi n ya dalarn ruanajernen 
pelaksanaari pekerjaan sesuai dengan organisasi 
pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan 
pekerjaan. 



2. Penerapan 

3. Bahasa 
Hukum 

dan 3.1 

4. Larangan 4. 1 
Korupsi, 
Kolusi, dan 
Nepotisme 
(KKN) serta 
Penipuan 
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1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan 
adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utarna 
yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, 
yang pelaksanaannya diserahkan kepada 
penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh 
PPK. 

1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya 
kontrak uu terhitung sejak tanggal 
penandatanganan kontrak sarnpai dengan serah 
terima pekerjaan atau masa pemeliharaan 
berakhir. 

1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja 
penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah 
Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK. 

1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal 
penyerahan pertarna pekerjaan selesai, 
ctinyatakan dalarn berita acara penyeralian 
pertarna pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat 
Fembuat Komitrnen. 

1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak 
yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus 
kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan 
pertarna pekerjaan sarnpai dengan tanggal 
penyerahan akhir pekerjaan. 

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan 
pekerjaan jasa Lainnya Jlll tetapi tictak dapat 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan 
urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. 

Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia 
kecuali dalarn rangka pinjaman/hibah luar 
negen rnenggunakan Bahasa Indonesia dan 
bahasa nasional pernberi pinjaman/hibah 
tersebut dan/atau bahasa Inggris. 
Hukum yang digunakan adalah hukurn yang 
berlaku di Indonesia, kecuali dalarn rangka 
pinjaman/Iiibah luar negeri rnenggunakan 
hukum yang berlaku di Indonesia atau hukurn 
yang berlaku di negara pernberi 
pinjarnan/hibah (tergantung kesepakatan 
antara Pernerintah dan ncgara pernberi 
pinjaman/hibah). 

Bcrdasarkan etika pengadaan barang/jasa 
pernerintah, para pihak dilarang untuk: 
a.menawarkan, menerirua atau menjanjikan 

untuk ruemberi atau rnenerima hadiah atau 
imbalan berupa apa saja atau melakukan 
tindakan lainnya untuk mernpengaruhi 
siapapun yang diketahui atau patut dapat 
diduga berkaitan dengan pengadaan ini; 

b.rnendorong terjadinya persaingan tidak sehat; 
c. mem bua t dan I a tau men yam pai kan doku men 

darr/ntau keterangan lain yang tidak benar 
untuk memenuhi persyaratan dalarn Dokumen 
Pemilihan. 

4.2 Penycdia menjamin bahwa yang bersangkutan 
(terrnasu k sern ua anggota kemi traan/KSO 
apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub 
penycdianya (jika ada) tidak pernah dan tidak 
akan melakukan tindakan yang dilarang 

3.2 

diatas, 
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4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti 
melakukan larangan-larangan diatas dapat 
dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif oleh PPPK 
sebagai berikut: 
a. Pernutusan Kontrak; 
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor 

sebagaimana ditetapkan dalarn SSKK. 
c. Sisa uang ruuka harus dilunasi oleh 

Penyedia; dan 
d. Pcngenaan daftar hitam 

4.4 Pengenaan sanksi adrninistratif diatas dilaporkan 
oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan 
Lernbaga/Kepala Daeah/Pimpinan Institusi 
Lainnya. 

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan perupuan 
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan .. 

5. Asal Material/ 5.1 
Bahan 

Penyectia harus menyampaikan asal 
material/bahan yang terdiri dari rinctan 
komponen dalam negeri dan komponen imper. 

5.2 Asal barang ruerupakan tempat barang 
diperoleh, antara Jain ternpat barang ditambang, 
turnbuh, atau diproduksi. 

5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang 
manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan 
periyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di 
Indonesia (produksi dalarn negeri). 

5.4 Jika dalam proses pernbuatan Barang digunakan 
komponen berupa barang, jasa, atau gabungan 
keduanya yang tidak berasal dari dalarn negeri 
(imper) maka penggunaan komponen impor 
harus sesuai dengan besaran TKDN harus 
tercantum dalarn Daftar Inventarisasai 
Barang/jasa produksi Dalarn Negeri yang 
diterbitkan oleh Kernenterian yang rnernbidangi 
perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia 
dalarn Forrnulir Rekapitulasi Ferhitungan TKDN 
yang merupakan bagian dari Penawaran 
Penyedia. 

6. Korespondensi 6.1 Sernua korespondensi dapat berbentuk surat, e- 
mail dari/atau faksimili dengan alarnat tujuan 
para pihak yang tercantum dalarn SSKK. 

6.2 Seruua pemberitahuan, permohonan, atau 
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus 
dibuat secara tertulis dalarn Bahasa Indonesia, 
dan dianggap telah diberitahukan jika telah 
disampaikan secara langsung kepada wakil sah 
Para Pihak, atau jika disampaikan rnelalui surat 
tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alarnat 
yang tercanturn dalarn SSKK. 



7. W akil Sah Para 
Pihak 

8. Pernbukuan 

9. Perpajakan 

10. Pengalihan 
dan/atau 
Subkontrak 

11. Fengabaian 

12. Penyedia 
Mandiri 

13. Kemitraan 
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Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan 
untuk dilakukan, dan setiap dokurnen yang 
disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat 
berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya 
dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang 
disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia 
perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. 

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan 
keuangan yang akurat dan sisternatis sehubungan 
dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar 
akuntansi yang berlaku, 

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang 
bersangkutan berkewajiban untuk merubayar sernua 
pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang 
dibebankan oleh peraturan perpajakan alas 
pelaksanaan Kontrak 1111. Sernua pengeluaran 
perpajakan ini dianggap telah terrnasuk dalam Nilai 
Kontrak. 

10.1 Penyectia dilarang untuk rnengalihkan sebagian 
atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh 
Kontrak hanya diperbolehkan dalam ha! 
pergantian narna Penyedia, baik sebagai akibat 
pcleburan (merged rnaupun akibat lainnya. 

10.2 Penyedia di la rang untuk rnensubkontrakkan 
sebagian/ seluruh pekerjaan utarna dalarn 
Kontrak ini. 

10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utarna hanya 
diperbolclikan kepada Penyedia spesialis 
setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia 
tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan 
yang disubkontrakkan, 

10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak 
diputuskan dan Penyectia dikenakan sanksi 
sebagaimana diatur dalarn SSKK. 

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap 
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak 
yang lain rnaka pengabaian tersebut tidak menjadi 
pengabaian yang terus-mencrus selama Masa Kontrak 
atau seketika menjadi pengabaian terhadap 
pelanggaran keterituan yang lain. Pengabaian hanya 
dapat rnengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis 
dau ditandarangani oleh Wakil Sah Fihak yang 
melakukan pengabaian. 

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab 
penuh terhadap personil dan sub penyedianya (jika 
ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh rnereka. 

Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah 
satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian 
untuk bertindak atas narna Kernitraan/KSO dalam 
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK 
berdasarkan Kon tra k in i. 



14. Pengawasan 
Pelaksanan 
Pekerjaan 

15. Persetujuan 
Pengawan 
Pekerjaan 

16. Perintah 

1 7. Penernuan- 
penemuan 

18. Akscs kc 
Lokasi Kerja 
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14.1 Selarna berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, 
PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat 
Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan 
berkewajiban untuk rnengawasi pelaksanaan 
pekerjaan. 

14.2 Dala111 rnelaksanakan kewajibannya, Pengawas 
Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan 
PPK. Jika tercanturn dalam SSKK, Peugawas 
Fekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah 
PPK. 

15.1 Sernua garnbar yang digunakan untuk 
mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang 
perrnanen niaupun sernentara harus 
rnendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan. 

15.2 Jika dalarn pelaksanaan pekerjaan 1111 
diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil 
Pekerjaan Semen tam maka penyedia 
berkewajiban untuk ruenyerahkan spesifikasi 
dan garnbar usulan Hasil Pekerjaan Sementara 
tersebut untuk disetujui oleh Pengawas 
Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya 
persetujuan Pengawas F'ekerjaan, penyedia 
bertanggung jawab secara penuh atas 
rancangan Hasil Fekerjaan Sementara. 

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan sernua 
perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan 
kewenangan Pengawas Pekerjaan dalarn Kontrak ini. 

Penyedia wajib mernberitahukan kepada PPK dan 
kepada pihak yang berwenang semua penernuan 
benda /barang yang mempunyai nilai sejarah atau 
penernuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut 
peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara . 

Penyedia berkcwajiban untuk menjamin akses PPK, 
Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi 
kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang 
atau akan dilaksanakan. 

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN 
KONTRAK 

19. Jadwal 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

19.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal 
penandatanganan Surat Ferjanjian oleh para 
pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalarn 
SSKK. 

19.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka 
waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung 
sejak tanggal mula i kerja yang tercanturn 
dalarn SPMK. 

19.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai 
jactwal yang ditentukan dalarn SSKK. 
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19.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat 
rnenyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena 
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia 
telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, 
rnaka PPK dapat melakukan penjadwalan 
kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan 
adendurn kontrak. 

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 

20. Penyerahan 
Lokasi Kerja 

20.1 PPK berkewajiban untuk meriyerahkan 
keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia 
sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan 
dilakukan setelah sebelumnya dilakukan 
perneriksaan lapangan bersarna. Hasil 
perneriksaan dan penyerahan dituangkan 
dalarn berita acara penyerahan lokasi kerja. 

20.2 Jika dalam perneriksaan lapangan bersarna 
diternukan hal-hal yang dapat mengakibatkan 
perubahan is: Kontrak ruaka perubahan 
tersebut harus dituangkan dalarn adendurn 
Kontrak. 

20.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian 
tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat 
dianggap telah rnenunda pelaksanaan 
pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian 
lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan 
sebagai Peristiwa Kornpensasi. 
PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 
(ernpat belas) hari sejak tanggal penanda- 
tanganan kontrak, 

21. Surat Perintah 21 .1 
Mulai Kerja 
(SPMK) 

21.2 Dala111 SPMK dicantumkan saat paling lambat 
dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia. 

22. Program Mutu 22.1 Fenyedia berkewajibau untuk menyerahkan 
program rnutu pada rapat persiapan 
pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. 

22.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi: 
a. inforrnasi mengenai pekerjaan yang akan 

dilaksanakan; 
b. organisasi kerja penyedia; 
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
d, proscdur pelaksanaan pekerjaan; 
e. prosedur instruksi kerja; dan 
f. pela ksa na kerja. 

22.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan 
kondisi lokasi pekerjaan. 

22.4 Penyedia berkewajiban untuk mernutakhirkan 
program mutu jika terjadi adendurn Kontrak 
clan Peristiwa Kornpensasi. 

22.5 Femutakhiran program rnutu harus 
menunjukkan perkernbangan kernajuan setiap 
pekerjaan dan dan1paknya ~rhadap 
penjadwalan sisa pekerjaan, terrnasuk 
perubahan terhadap urn tan pekerjaan. 
Pemutakhiran program rnutu harus 
mendapatkan persetujuan PPK. 



23. Rapat 
Persia pan 
Pelaksanaan 
Kontrak 

24. Mobilisasi 

25. Pemeriksaan 
Bersama 
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22.6 Persetujuan PPK terhadap program rnutu tidak 
mengubah kewajiban kontraktual penyedia. 

23.1 Selarnbat-Iambatnya 7 (tujuh) hari sejak 
diterbitkannya SPMK dan sebelurn pelaksanaan 
pekerjaan, PPK bersarna dengan penyedia, 
unsur perencanaan, dan unsur perigawasan, 
harus sudah menyelenggarakan rapat 
persiapan pelaksanaan kontrak. 

23.2 Beberapa ha! yang dibahas dan disepakati 
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak 
meliputi: 

a. program mutu; 
b. organisasi kerja; 
c. tata cara pengaturan pelaksanaan 

pekerjaan; 
ct. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
e. jadwal pengadaan bahan /ruaterial, 

mobilisasi peralatan dan personil; 
f. penyusunan rencana dan pelaksanaan 

perneriksaan lokasi pekerjaan. 

24.1 Mobilisasi paling larnbat harus sudah rnulai 
dilaksanakan dalarn waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak diterbitkan SPMK. 

24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup 
pekerjaan, yaitu: 
a. menda ta ngkan peralatan-peralatan terkait 

yang diperlukan dalam pclaksanaan 
pekerjaan; 

b. mernpersiapkan fasilitas seperti kantor, 
rurnah, gedung laboratoriurn, bengkel, 
gudang, dan sebagainya; dan/atau 

c. mendatangkan personil-personil, 

24.3 Mobilisasi 
dilakukan 
kebu tu ha n. 

peralatan dan 
secara bertahap 

person ii da pat 
sesuai dengan 

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal 
pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sarna 
dengan penyedia melakukan perueriksaan 
lokasi pekerjaan dengan melakukan 
pengukuran dan perneriksaan detail kondisi 
lokasi pekerjaan untuk setiap rencana rnata 
pernbayaran. 

25.2 Untuk perneriksaan bersarna ini, PA/KPA dapat 
membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana- 
an Kontrak atas usu! PPK. 

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam 
Serita Acara. Apabila dalam pemeriksaan 
bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, 
maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 

25.4 Jika hasil perneriksaan rnenunjukkan bahwa 
I'ersonil dau/atau Feralatan ternyata bclum 
rnemenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia 
tetap dapat melanjutkan pekerjaan derigan 
syarat Personil dan/atau Peralatan yang belurn 
memenuhi syarat harus segera diganti dalarn 
jangka waktu yang disepakati bersarna. 



B.2 Pengendalian Waktu 

26. Waktu 
Penyelesaian 
Pekerjaan 

27. Perpanjangan 
Waktu 

28. Penundaan 
oleh Pengawas 
Pekerjaan 

29. Rapat 
Pemantauan 
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26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia 
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan 
pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program 
rnutu, serta rnenyelesaikan pekerjaan selarnbat- 
lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang 
ditetapkan dalam SPMK. 

2G.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal 
Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau 
Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan 
atau kelalaian penyedia maka penyedia 
dikenakan denda. 

26.3 Jika keterlarnbatan tersebut sernata-mata 
disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi rnaka PPK 
dikenakan kewajiban pernbayaran ganti rugi. 
Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika 
Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak 

·untuk diperpanjang, 
26.4 Tanggal Pcnyelesaian yang dirnaksud dalam 

Fasal ini adalah tanggal penyelesaian semua 
pekerjaan. 

27.1 jika terjadi Feristiwa Kompensasi seliingga 
penyelesaian pekerjaan akan melarupaui 
Tanggal Fcnyelesaian maka penyedia berhak 
untuk merninta perpanjangan Tanggal 
Fenyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK 
berdasarkan perti mbangan Pengawas Pekerjaan 
rnernperpanjang Tanggal Fenyelesaian 
Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal 
Penyelesaian harus dilakukan rnelalui adendum 
Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah 
Masa Kontrak. 

2 7 .2 PPK berdasarkan pertirnbangan Pengawas 
Pe kerjaa n ha rus tel ah 111e11eta pka 11 ada tida knya 
perpanjangan dan untuk berapa lama, dalarn 
jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setclah 
penyedia meminta perpanjangan. jika penyedia 
lalai untuk memberikan peringatan dini atas 
keterlambatan atau tidak dapat bekerja sarna 
untuk mencegah keterlarnbatan maka 
keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan 
alasan untuk mernperpanjang Tanggal 
Penyelesaian. 

Pengawas Pekerjaan dapat meruerintahkan secara 
tertulis penyedia untuk rnenunda pelaksanaan 
pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus scgera 
diternbuskan kepada PPK. 

29.1 Pengawas Fekerjaan atau penyedia dapat 
menyelenggarakan rapat pernantauan, ctan 
meminta satu sama lain untuk menghadiri 
rapa t terse but. Ra pat perna n ta ua 11 
diselcnggarakan uutuk ruernbahas 
perkernbangan pekerjaan dan perencanaaan 
atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti 
peringatan dini. 
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29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh 
Pengawas Pekerjaan dalarn berita acara rapat, 
dan rekarnannya diserahkan kepada PPK dan 
pihak-pihak yang rnenghadiri rapat. 

29.3 Mengenai hal-hal dalarn rapat yang perlu 
diputuskan, Pengawas Fekerjaan dapat 
mernutuskan baik dalam rapat atau setelah 
rapat melalui pernyataan tertulis kepada sernua 
pihak yang menghadiri rapat. 

30.1 Penyedia berkewajiban untuk rnernperingatkan 
sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas 
peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat 
mernpengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan 
Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian 
pekerjaan. Fengawas Pekerjaan dapat 
memerintahkan penyedia untuk 
menyarnpaikan secara tertulis perkiraan 
darupak peristiwa atau kondisi tersebut di atas 
terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal 
Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus 
sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia. 

30. Peringatan 
Dini 

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sarna 
dengan Pengawas Fekerjaan untuk mencegah 
atau rnengurangi darnpak peristiwa atau 
kondisi terse but. 

B.3 Penyelesain Kontrak 

31. Serah Terima 31 . 1 
Pekerjaan 

31.2 

31.3 

31.4 

31.5 

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
persera tus), penyedia mengajukan perm in taa n 
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan 
pekerjaan. 

Dalam rangka penilaian basil pekerjaan, PPK 
rnenugaskan Panitia/Pejabat Penerirna Hasil 
Fekerjaan. 

Fanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan 
yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila 
terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau 
cacat hasil pekerjaan, penyectia wajib 
rnernperbaiki/ menyelesaikannya. 

PPK menerima penyerahan [pcitsnte - bagj 
peketjsnn yang sd« ntssn pcmclihsrss nnys] 
pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak 
clan diterima oleh Panitia/Fejabat F'enerima 
Hasil Pekerjaan. 

[Fe111bayt1n111 dJlakukan sebessr 95% (sembilsn 
puluh Iim» perserstus) dari nilei kontrsk, 
sedsugksn yang 5% (Iim« perserstus) 
nteru paka n retensi sels ma nutss pemelihs raff n, 
a tau pembayaran dilskuksn sebessr l 00% 
(seretus perserstus) dsri nils) kontrak dan 
penyedia Itsrus menyerahkan Ja1111nan 
Pcmelihntnsn sebessr 5% (lint» perserstus) dari 
nilai kontrsk.] 
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3 l. 6 {Fenyedia wsjib memelihsrs hssi! pekcrjssn 
selsntn masa pemelihsrssn sehingga kondisi 
tetap seperti psds ssst pcnyershsn pertsms 
pekeijssn.] 

31. 7 [Setelah ntnss peinctihsrssn berekhir, penycdis 
mengsjuknn permintsan secsrs tertulis kepada 
FFK untuk penycrshsn skhir pckerjssn.] 

31.8 [FFK mcnerinm penyershsn skhir pckerjssu: 
setelsh penyedia mclekssnskan semus 
kewsjibsnny» selsm» nuts» pcntclihnrssn 
dengan bsik. FFK wsjib melskuksn 
pcmbsynrsn siss nilsi kontrsk yang be/um 
dibsysr stsu mengembsliksn Jaminan 
Pemclihe rs» 11.) 

31.9 [Apa bi/a penyedia tidsk me/a kss na ken 
kcwsjibnn pe me Iih a rn an sebsgsiumn« 
111est111ya, msks FFK bcrhak 111e11ggum1ka11 
llflllg rctensi untuk tnetubisys: 
pct ba ik» 11 / pc ntelilt« rss 11 a tau menceirksn 
fnntinsn Pcmelihsrssn.] 

32. Pengarnbilalih Pf'K akan mengarnbil alih lokasi dan hasil pekerjaan 
an dalarn jangka waktu terteritu setelah dikeluarkan surat 

keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 

33. Pedoman 33.1 
Pengoperasian 
dan Perawatan 

Penyedia diwajibkan rnernberikan petunjuk 
kepada PPK tentang pedoman pengoperasian 
dan perawatan sesuai dengan SSKK. 

33.2 Apabila penyedia tidak mernberikan pedoman 
pengoperasian dan perawatan, PPK berhak 
rnenahan uang retensi [atau Jaminan 
Pcmclihsrssn, spsbil sdn]. 

B.4 Perubahan Kontrak 

34. Perubahan 
Kontrak 

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum 
kontrak. 

34.2 I'erubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila 
disetujui oleh para pihak, meliputi: 
a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh 

sesuatu ha! yang dilakukan oleh para pihak 
dalarn kontrak sehingga rnengubah 
lingkup pekerjaan dalam kontrak; 

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan 
akibat adanya perubahan pekerjaan; 

c. perubahan harga kontrak akibat adanya 
perubahan pekerjaan, perubahan 
pelaksanaan pekerjaan dan/atau 
penyesuaian harga, 

34.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, 
PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat 
F'eneliti Fclaksanaan Kontrak atas usu! PPK. 
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35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan 
antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat 
pelaksanaan dengan garnbar dan spesifikasi 
yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, 
rnaka PPK bersarna penyedia dapat melakukan 
perubahan kontrak yang meliputi antara lain : 
a. menarnbah atau mengurangi volume 

pekerjaan yang tercanturn dalam kontrak; 
b. mengurangi atau menambah jerus 

pekerjaan; 
c. mengubah spesifikasi teknis dan garnbar 

pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi 
pekerjaan; dan/atau 

d. melaksanakan pekerjaan tambah yang 
belum tercanturn dalam kontrak yang 
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 
pekerjaan, 

35.2 Pekerjaan tarnbah harus mernpertimbangkan 
tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% 
(sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal. 

35.3 Ferintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK 
secara tertulis kepada penyedia kernudian 
d ilanj u tkan dengan negosiasi teknis dan ha rga 
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang 
tercanturn dalam kontrak awal. 

35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalarn 
Berita Acara sebagai dasar penyusunan 
adendu m ken trak. 

36.1 Ferpanjangan waktu pelaksanaan dapat 
diberikan oleh PPK atas pertirnbangan yang 
layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: 
a. pekerjaan tarnbah; 
b. perubahan disain; 
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; 
cl. masalah yang timbul di luar kendali 

penyedia; dan/atau 
e. keadaan kahar, 

36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat 
diperpanjang sekurang-kurangnya sama 
dengan waktu terhentinya kontrak akibat 
keadaan kahar atau waktu yang diperlukan 
untuk rnenyelesaikan pekerjaan pada angka 
36.1. 

36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu 
pelaksanaan atas kontrak setelah rnelakukan 
penelitian terhadap usulan tcrtulis ynng 
diajukan oleh penyedia. 

36.4 PPK dapat meriugaskan Panitia/Pejabat Peneliti 
Felaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan 
usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. 

36.5 Fersetujuan perpanjangan waktu pclaksanaan 
dituangkan dalam adendurn kontrak. 
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37.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalarn Kontrak 
ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar 
kehendak para pihak dan tidak dapat 
diperkirakan sebelurnnya, sehingga kewajiban 
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak 
dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan 
Kahar adalah: 
a. bencana alarn; 
b. bencana non alarn; 
c. bencana sosial; 
d. pemogokan; 
e. kebakaran; dan/ a tau 
f. gangguan industri 

dinyatakan melalui 
Menteri Keuangan 
terkait. 

lainnya sebagaimana 
keputusan bersarna 

dan rnenteri teknis 

37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia 
mernberitahukan kepada PPK paling lambat 14 
(empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan 
Kahar, dengan rnenyertakan pernyataan 
Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang. 

37.3 jangka waktu yang ditetapkan dalarn Kontrak 
untuk peiuenuhan kewajiban Pihak yang 
tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang 
sekurang-kurangnya sarna dengan jangka 
waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan 
Kahar. 

37.4 Keterlarnbatan pelaksauaan pekerjaan akibat 
Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 
14 (ernpat belas) hari sejak terjadinya Kcadaan 
Kahar, tidak dikenakan sanksi. 

37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak 
ini akan dihentikan sernentara hingga Keadaan 
Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia 
berhak untuk menerirna pernbayaran sesuai 
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan 
pekerjaan yang telah dicapai. Jika selarna masa 
Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara 
tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan 
pckerjaan sedapat mungkin maka Fenyedia 
berhak untuk menerirna pernbayaran 
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan 
mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai 
dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja 
dalarn situasi demikian. Fenggantian biaya ini 
harus diatur dalarn suatu adendum Kontrak, 

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 

38. Penghentian 
dan 
Pemutusan 
Kontrak 

38.1 Fenghentian kontrak dapat dilakukan karena 
pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan 
Kahar. 

38.2 Dalam ha! kontrak dihentikan, maka PPK wajib 
membayar kepada penyedia sesuai dengan 
prestasi pekerjaan yang telah dicapai, terrnasuk: 
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a. biaya langsung pengadaan Bahan clan 
Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan 
dan Perlengkapan ini hams diserahkan oleh 
Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya 
menjadi hak milik PPK; 

b. biaya langsung pernbongkaran dan 
demobilisasi Hasil Pekerjaan Sernentara dan 
Pera la tan; 

c. biaya langsung dernobilisasi Personil. 

38.3 Pernutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak 
penyedia atau pihak PPK. 

38.4 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab 
U ndang - U ndang H ukurn Perdata, pern u tusan 
Kontrak rnelalui pernberitahuan tertulis dapat 
dilakukan apabila: 
a. penyedia lalai/cidera janji dalam 

rnelaksanakan kewajibannya dan tidak 
mernperbaiki kelalaiannya dalarn jangka 
waktu yang telah ditetapkan; 

b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas 
Pekerjaau, tidak meiuulai pelaksanaan 
pekerjaan; 

c. penyedia rnenghentikan pekerjaan selarna 
28 (dua puluh delapan) hari dart 
penghentian ini tidak tercantum dalain 
program mutu serta tanpa persetujuan 
Pengawas Pekerjaan; 

d. penyedia berada dalarn keadaan pailit; 
e. penyedia selarna Masa Kontrak gaga! 

mernperbaiki Cacat Mutu dalarn jangka 
waktu yang ditetapkan oleh PPK; 

f. penycdia tidak merupertahankan 
keberlakuan Jami nan Pelaksanaan; 

g. denda keterlarnbatan pelaksanaan pekerjaan 
akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 
5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dart 
PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan 
sa nggu p men ye lesa i ka n sisa pc kerjaa n; 

h. Pengawas Pekerjaan ruernerintahkan 
penyedia untuk menunda pelaksanaan atau 
kelanjutan pekerjaan, clan perintah tersebut 
tidak ditarik selarna 28 (dua puluh delapan) 
hari; 

1. PPK tidak menerbitkan SPP untuk 
pembayaran tagihan angsuran sesuai 
dengan yang disepakati sebagaimana 
tercanturu dalarn SSKK; 

J. penyedia terbukti melakukan KKN, 
kecurangan dan/atau pernalsuan dalarn 
proses Fengadaan yang diputuskan oleh 
instansi yang berwenang; dan/atau 

k. pengaduan tentang penyuupangan 
prosedur, dugaan KKN clan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalarn 
pelaksanaan pengadaan ctinyatakan benar 
oleh instansi yang berwenang. 

38.5 Dalam ha! pernutusan Kontrak dilakukan 
karena kesalahan penyedia: 
a. Jaminan Felaksanaan dicairkan; 
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b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh 
penyedia atau Jaminan Uang Muka 
dicairkan; 

c. penyedia mernbayar denda; ctan/atau 
d. penyedia dimasukkan dalarn Daftar Hitam. 

39. Peninggalan 

38.6 Dalarn ha! pemutusan Kontrak dilakukan 
karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, 
melakukau KKN dan/ a tau pelanggararan 
persaingan sehat dalam pelaksanaan 
pengadaan, rnaka PPK dikenakan sanksi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Seruua Bahan, Perlengkapan, Feralatan, Hasil 
Pekerjaan Sernentara yang masih berada di lokasi kerja 
setelah pernutusan Kontrak akibat kelalaian atau 
kesalahan penyectia, dapat dirnanfaatkan sepenuhnya 
oleh PPK tanpa kewajibari perawatan. Pengarnbilan 
kernbali sernua peninggalan tersebut oleh penyectia 
hanya dapat dilakukan setelah mernpertimbangkan 
kepentingan PPK. 

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

40. Hak dan Hak-hak yang dirniliki serta kewajiban-kewajiban 
Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK clan penyedia dalam 
Para Pihak rnelaksanakan kontrak, meliputi: 

40.1 Hak dan kewajiban PPK: 
a. mengawasi dan merneriksa pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh penyedia; 
b. merninta laporan-Iaporan secara periodik 

mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 
dilakukan oleh penyedia; 

c. mernbayar pekerjaan sesuai dengan harga 
yang tercantum dalam kontrak yang telah 
ditetapkan kepada penyedia; dan 

d. memberikan fasilitas berupa sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia 
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
sesuai kctentuan kontrak. 

40.2 Hak dan kewajiban penyedia: 
a. menerirna pernbayaran untuk pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan harga yang telah 
ditentukan dalam kontrak; 

b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana clan prasarana dari PPK untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan kontrak; 

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara 
periodik kepada PPK; 

ct. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan 
yang Lelah ctitetapkan dalam kontrak; 

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan 
secara cermat, akurat clan penuh tanggung 
jawab ctengan rnenyediakan tenaga kerja, 
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan, dan segala pekerjaan 
perrnanen rnaupun sernentara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian 
dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalarn 
kontrak; 
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f. memberikan keterangari-keterangan yang 
diperlukan untuk perneriksaan pelaksanaan 
yang dilakukan PPK; 

g. rnenyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan 
jadwal penyerahan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalarn kontrak; dan 

h. mengarnbil langkah-langkah yang cukup 
mernadai untuk rnelindungi lingkungan 
tempat kerja dan membatasi perusakan dan 
gangguan kepada rnasyarakat rnaupun 
rniliknya akibat kegiatan penyedia. 

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan 
menginforruasikan dokurnen kontrak atau dokurnen 
lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk 
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis 
dan/atau garnbar-garnbar, kecuali dengan ijin tertulis 
dari PPK. 

Fenyedia wajib mclindungi PPK dari segala tuntutan 
atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan 
penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh 
penyedia. 

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, 
rnembebaskan, dan rnenanggung tanpa batas 
PPK beserta instansinya terhadap sernua bentuk 
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, 
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau 
tuntutan hukurn, proses perneriksaan hukurn, 
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta 
instansinya (kecuali kerugian yang rnendasari 
tuntutan tersebut disebabkan kesalalian atau 
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim 
yang timbul dari hal-hal berikur terhitung scjak 
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal 
penandatanganan berita acara penyerahan 
akhir: 
a. kehilangan atau kerusakan peralatan clan 

harta benda penyedia, Subpenyedia (jika 
ada), dan Personil; 

b. cidera tubuh, sakit a tau ke matian Personil; 
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan 

cidera tubuh, sakit atau kernatian pihak 
ketiga; 

43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sarnpai 
dengan tanggal penandatanganan berita acara 
penyerahan awal, sernua risiko kehilangan atau 
kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan clan 
Perlengkapan merupakan risiko penyedia, 
kecuali kerugian atau kerusakan tersebut 
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 

43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh 
penyeclia tidak mernbatasi kewajiban 
penanggungan dalam Pasal ini. 

43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil 
Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan 
Hasil Pekerjaan selarna Tanggal Mulai Kerja 
clan batas akhir Masa Pemeliharaan harus 
diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas 
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau 
kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau 
kelalaian penyedia. 

43. Penanggungan 43.1 
dan Risiko 
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44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas 
biaya sendiri untuk rnengikutsertakan 
Personilnya pada program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagairnana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 

44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dart 
ruemcrintahkan Personilnya untuk mernatuhi 
peraturan keselamatan kerja. Pada waktu 
pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta 
Personilnya dianggap telah membaca dan 
meinahami peraturan keselamatan kerja 
tersebut. 

44.3 Fenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk 
rneny diakan kepada setiap Personilnya 
(terrnasuk Personil Subpenyedia, jika ada) 
perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai 
dan mernadai. 

44.4 Tanpa ruengurangi kewajiban penyedia untuk 
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum 
yang berlaku, penyedia akan rnelaporkan 
kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang 
tirnbul sehubungan dengan pelaksanaan 
Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh erupat) 
jam setelah kejadian. 

Penyedia berkewajiban untuk mengarnbil langkah- 
langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan 
baik di dalaru ruaupun di luar tempat kerja dan 
mernbatasi gangguan lingkungan terhadap pihak 
ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan 
pelaksanaan Kontrak ini. 

46.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak 
SPMK sarnpai dengan tanggal selesainya 
perneliharaan untuk: 
a. sernua barang dan peralatan yang 

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

b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di 
tempat kerjanya; dan 

c. perlindungan terhadap kegagalan 
bangunan. 

46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam 
penawaran clan terrnasuk dalarn nilai kontrak. 

4 7. Tindakan 4 7.1 
Penyedia yang 
Mensyaratkan 
Persetujuan 
PPK a tau 
Pengawas 
Pekerjaan 

Penyedia berkewajiban untuk rnendapatkan 
lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum 
melakukan tindakan-tindakan berikut: 
a. merisubkontrakkan sebagian pekerjaan; 
b. menunjuk Personil yang narnanya tidak 

tercautum dalam Larnpiran A SSKK; 
c. mengubah atau mernutakhirkan program 

mu tu; 
d. tindakan lain yang diatur dalarn SSKK. 
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4 7.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan 
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas 
Pekerjaan sebelum rnelakukan tindakan- 
tindakan berikut: 
a. rnenggunakan spesifikasi dan gambar dalarn 

Pasal 1 7 SSUK; 
b. mengubah syarat dan ketentuan polis 

asuransi; 
c. rnengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; 
d. tindakan lain yang diatur dalarn SSKK. 

Perneriksaan pekerjaan dilakukan selama 
pelaksanaan kontrak untuk menetapkan 
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah 
dilaksanakan guna perubayaran hasil 
pekerjaan. Hasil perneriksaan pekerjaan 
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil 
pekerjaan. 

48. Laporan Hasil 48.1 
Pekerjaan 

48.2 

48.3 

48.4 

48.5 

48.6 

48.7 

Untuk kepentingan pengendalian dan 
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh 
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan 
dicatat dalarn buku harian sebagai bahan 
laporan harian pekerjaan yang berisi rencana 
dan realisasi pekerjaan harian. 

Laporan harian berisi: 
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di 

lokasi pekerjaan; 
b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam 

tugasnya; 
c. jenis, jurnlah dan kondisi peralatan; 
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang 

dilaksanakan; 
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan 

peristiwa alam lainnya yang berpengaruh 
terhadap kelancaran pekerjaan; dart 

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan 
pela ksanaa n. 

Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila 
diperlukan diperiksa oleh konsultan dan 
disetujui oleh wakil PPK. 

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman 
laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik 
pekerjaan dalam periode satu rninggu, serta 
hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 

Laporan bulanan terdiri dari rangkurnan 
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan 
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta 
hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, 
PPK mernbuat foto-foto dokumentasi 
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan, 
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Sernua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, 
dan dokumen-dokurnen Iain serta piranti Iunak yang 
dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini 
sepenuhnya merupakan hak rnilik PPK. Penyedia 
paling larnbat pada waktu pernutusan atau akhir Masa 
Kontrak berkewajiban untuk rnenyerahkan sernua 
dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar 
rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 
(satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak 
tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan 
dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di 
kemudian hari diatur dalam SSKK. 

49. Kepemilikan 
Dokumen 

50. Kerjasarna S0.1 
Antara 
Penyedia dan 
Sub Penyedia 

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan 
tersebut harus diatur dalam Kontrak dan 
disctujui terlebih dahulu oleh PPK. 

50.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian 
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 

50.3 Ketentuan-ketentuan dalarn subkontrak harus 
ruengacu kepada Kontrak serta menganut 
prinsip kesetaraan. 

51. Usaha Mikro, 51.1 
Usaha Kecil 
dan Koperasi 
Kee ii 

51.2 

Apabila penyedia yang ditunjuk adalah 
penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
koperasi kecil, maka dalaru kontrak dirnuat 
ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus 
dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang 
ditunjuk dan dilarang diserahkan atau 
disubkontrakkan kepada pihak lain. 
Apabila penyedia yang terpilih adalah 
penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil clan 
koperasi kecil, ruaka dalam kontrak dirnuat: 
a. penyedia wajib bekerja sarna dengan 

penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
koperasi kecil, antara Iain dengan 
mensu bkon trakkan sebagian pekerjaannya; 

b. dalarn rnelaksanakan kewajiban di atas 
penyedia terpilih tetap bertanggungjawab 
penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; 

c. bentuk kerjasarna tersebut hanya untuk 
sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan 
utarna; dan 

d. membuat laporan periodik mengenai 
pelaksanaan ketetapan di atas. 

51.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, 
maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur 
dalarn SSKK. 

52. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasarna dan 
mcnggunakan lokasi kerja bersama-sarna dengan 
penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya 
yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang 
perlu, PPK dapat mernberikan jadwal kerja penyedia 
yang lain di lokasi kerja. 

53. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselarnatan semua 
pihak di lokasi kerja. 



54. Pembayaran 
Oenda 

55. Jaminan 
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Penyedia berkewajiban untuk mernbayar sanksi 
finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi 
atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban 
penyedia dalarn Kontrak ini. PPK mengenakan Denda 
dengan mernotong angsuran pernbayaran prestasi 
pekerjaan penyedia. Pernbayaran Denda tidak 
ruengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 

55.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK 
selarubat-Iambatnya 14 (ernpat belas) hari 
kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan 
Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) sebelurn 
dilakukan penandatanganan kontrak dengan 
besar: 
a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; a tau 
b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga 

Ferkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran 
yang lcbih kccil dari 80% (delapan puluh 
perseratus) BPS. 

55.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan 
sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda- 
tanganan kontrak sampai dcngan serah terirna 
pekerjaau/ [sersh terint» pcrtums pcke1}:wn]. 

55.3 jarninan Pelaksanaan dikernbalikan setelah 
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus 
perseratus) dan diganti dengan Jaminan 
Pemel ilia raan a tau menahan uang retensi 
sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai 
kontrak; 

55.4 jaminan Uaug Muka diberikan kcpada PPK 
dalam rangka pengarnbilan uang muka 
dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari 
besarnya uang muka; 

55.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi 
secara proporsional sesuai dengan pencapaian 
prestasi pekerjaan; 

55.6 Masa berlakunya jaminan Uang Muka 
sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan 
pemberian uang muka sampai dengan tanggal 
penyerahan pekerjaan/ [penyershen terims 
pertsmn pekc1jaa11]. 

55. 7 Jaminan Ferneliharaan diberikan kepada PPK 
setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% 
(seratus pcrscralus). 

55.8 Pengembalian jaminan Perneliharan dilakukan 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
setelah masa perneliharaan selesai dan 
pekerjaan diterirua dengan baik sesuai dengan 
keten tua n kon tra k; 

55.9 Masa berlakunya Jaminan Perneliharaan 
sekurang-kurangnya sejak tanggal serah 
terima pckerjaan/ [sersh tcrims pertsms 
peke11aa11 sstnpni dengsn tnnggal penyershsn 
akhirpeke1jaa11 I 
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D. PERSONIL DAN/ ATAU PERALATAN PENYEDIA 

56. Personil Inti 

E. KEW AJIBAN PPK 

57. Fasilitas 

58. Peristiwa 
Kompensasi 

56.1 Personil inti yang ditempatkan harus sesuai 
dengan yang tercanturn dalam Dokumen 
Penawaran. 

56.2 Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan 
kecuali atas persetujuan tertulis PPK. 

56.3 Penggantian personil 111t1 dilakukan oleh 
penyedia dengan mengajukan perrnohonan 
terlebih dahulu kepada PPK dengan 
melarnpirkan riwayat hidup/pengalaman kerja 
personil inti yang diusulkan beserta alasan 
penggan tian. 

56.4 PPK dapat menilai dan menyetujui 
penernpatau/penggantian personil inti 
menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 

56.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti: 
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik; 
b. berkelakuan tidak baik; atau 
c. mengabaikan pekerjaan yang rnenjadi 

tugasnya; 
rnaka penyedia berkewajiban untuk 
menyediakan pengganti dan rnenjamin personil 
inti tersebut meriinggalkan lokasi kerja dalarn 
waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK. 

56.6 Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, 
maka penyedia berkewajiban untuk 
menyediakan pengganti dengan kualifikasi 
yang setara atau lebih baik dari personil inti 
yang digantikan tanpa biaya tarubahan apapun, 

56.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga 
kerahasiaan pekerjaannya. jika diperlukan oleh 
PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu 
disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan 
pekerjaan di bawah surnpah. 

PPK dapat meuiberikan fasilitas berupa sarana dan 
prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang 
tercanturn dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan 
pekerjaan ini. 

58.1 Peristiwa Kornpensasi dapat diberikan kepada 
penyedia dalarn ha! sebagai berikut: 
a. PPK rnengubah jadwal yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
b. keterlambatan pernbayaran kepada 

penyedia; 
c. PPK tidak mernberikan gambar-garnbar, 

spesifikasi dan/atau instruksi scsuai jadwal 
yang dibutuhkan; 

d. penyed ia be! u 111 bisa masu k ke lokasi sesuai 
jadwal dalarn kontrak; 
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e. PPK menginstruksikan kepada pihak 
penyedia untuk melakukan pengujian 
tarnbahan yang setelah dilaksanakan 
pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyirnpangan; 

f. PPK rnemerintahkan penundaan pelaksanaan 
pekerjaan; 

g. PPK memerintahkan untuk mengatasi 
kondisi tertentu yang tidak dapat diduga 
sebelurnnya dan disebabkan oleh PPK; 

h. ketentuan lain dalam SSKK. 

58.2 Jika Peristiwa Kornpensasi mengakibatkan 
pengeluaran tarubahan dan/atau 
keterlarubatan penyelesaian pekerjaa n ma ka 
PPK berkewajiban untuk rnembayar ganti rugi 
dan/atau rnernberikan perpanjangan waktu 
penyelesaian pekerjaan. 

58.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika 
berdasarkan data penunjang dan perhitungan 
kornpensasi yang diajukan oleh penyedia 
kepacta PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata 
akibat Peristiwa Kornpensasi. 

58.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan 
hanya dapat diberikan jika berdasarkan data 
penunjang dan perhitungan kornpensasi yang 
diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat 
dibuktikan perlunya tarnbahan waktu akibat 
Feristiwa Kornpensasi. 

58.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau 
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan 
jika penyedia gaga! atau lalai untuk 
rnemberikan peringatan dini dalarn 
ruengantisipasi atau rnengatasi darnpak 
Feristiwa Konipensasi. 

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 

59 Harga Kontrak 59.1 PPK mernbayar kepada penyedia atas 
pelaksanaan pekerjaan dalarn kontrak sebesar 
harga kontrak. 

59.2 Harga kontrak telah rnernperhitungkan 
keuntungan dan beban pajak serta biaya 
overhead yang meliputi juga biaya keselarnatan 
dan kesehatan kerja. 

59.3 [Rincisn ftfllSR kontrsk sesusi dengnn rincisn 
yang tercsntum dslsm dettsr kusntitss den 
hfllSR (untuk kontrsk JmrgR sstusn serts 
kontrsk gHbungHn !mrgR sstusn den lump 
suttt).] 

60 Pembayaran 60.1 Uang ruuka 
a.uang muka dibayar untuk mernbiayai 

rnobilisasi peralatan, personil, pernbayaran 
uang tanda jadi kepada pernasok 
bahan/material dan persiapan teknis lain; 

b.besaran uang muka ditentukan dalarn SSKK 
dan dibayar setelah penyedia rnenyerahkan 
jaruinan Uang Muka senilai uang rnuka yang 
diterima; 
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c. penyedia hams rnengajukan perrnohonan 
pengarnbilan uang rnuka secara tertulis 
kepada PPK disertai dengan rencana 
penggunaan uang rnuka untuk 
rnelaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; 

d. PPK harus mengajukan Surat Perrnintaan 
Perubayaran (SPP) kepada Pejabat 
Fenandataugan Surat Ferintah Mernbayar 
(PPSMP) untuk perrnohonan tersebut pada 
huruf c, paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja 
setelah Jaminan Uang Muka diterirna; 

e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank 
urnuru, perusahaan penjarninan, atau 
Ferusahaan Asuransi Umum yang meiuiliki 
rzin untuk menjual produk jarninan 
(suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan; 

f. pengembalian uang muka harus 
diperhitungkan berangsur-angsur secara 
proporsional pada setiap pernbayaran 
prestasi pekerjaan dan paling larnbat hams 
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 
100% (seratus perseratus). 

60.2 Prestasi pekerjaan 
a. pernbayaran prestasi basil pekerjaan yang 

disepakati dilakukan oleh PPK, dengan 
ketentuan: 
1) penyedia telah mengajukan tagihan 

disertai laporan kernajuan hasil 
pekerjaan; 

2) pembayaran dilakukan dengan 
sistem bulanan, sistern terrnin atau 
pernbayaran secara sekaligus, sesuai 
kctentuan dalarn SSKK; 

3) pernbayaran dilakukan senilai 
pekerjaan yang telah terpasang, tidak 
terrnasuk bahan/rnaterial dan peralatan 
yang ada di lokasi pekerjaan; 

4) pernbayaran hams dipotong 
a11gsuran uang muka, deuda (apabila 
ada), pajak dan uang retensi; dan 

5) untuk kontrak yang merupunyai sub 
kontrak, permintaan pernbayaran harus 
dilengkapi bukti pernbayaran kepada 
seluruh sub penyedia sesuai dengan 
prestasi pekerjaan. 

b. pernbayaran terakhir hanya dilakukan 
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
perseratus) dart Berita Acara penyerahan 
pertarna pekerjaan diterbitkan; 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kcrja 
setelah pengajuan permintaan pembayaran 
dari penyedia hams sudah mengajukan 
Surat Permintaan Pernbayaran (SPP) kepada 
Pejabat Penandatangan Surat Perintah 
Mernbayar (PPSMP); 



60.3 

61 [Hari Kerja - GI. I 
spebils 
diperluksn] 

61.2 
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d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam 
perhitungan angsuran, tidak akan rnenjadi 
alasan untuk rnenunda pernbayaran. Pl'K 
dapat rneruinta penyedia untuk 
menyarnpaikan perhitungan prestasi 
sernentara dengan mengesarnpingkan hal- 
hal yang sedang menjadi perselisihan. 

Denda dan ganti rugi 
a.denda merupakan sanksi finansial yang 

dikeriakan kepada penyedia; 
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang 

dikenakan kepada PPK karena terjadinya 
cidera janji/wanprestasi; 

c. besarnya denda yang dikenakan kepada 
penyedia atas keterlarnbatan penyelesaian 
pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan 
adalah: 
1) 1I1000 (satu perseribu) dari sisa harga 

bagian kontrak yang beluru dikerjakari, 
apabila bagian pekerjaan yang sudah 
dilaksanakan dapat berfungsi; atau 

2) 1I1000 (satu perseribu) dari harga 
kontrak, apabila bagian pekerjaan yang 
sudah dilaksanakan belum berfungsi. 

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK; 
d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK 

atas keterlambatan pernbayaran adalah 
sebesar bunga dari nilai tagihan yang 
terlarnbat dibayar, berdasarkan tingkat suku 
bunga yang berlaku pada saat itu rnenurut 
ketetapan Bank Indonesia, atau dapat 
diberikan kompensasi; 

e. pernbayaran denda dan/atau ganti rugi 
diperhitungkan dalam pernbayaran prcstasi 
pekerjaan; 

f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta 
dituangkan dalarn adendurn kontrak; 

g. pernbayaran ganti rugi dan kornpe nsasi 
dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah 
rnengajukan tagihan disertai perhitungan 
clan data-data. 

[Sentu« pekcif» dibsyn: selsms hsri kcij» dsn 
dstsuy» disimpsn oleh penycdis. Daftar 
pembsysrnn ditsndstsngnn! oleh musing- 
masing pekerj« dr111 dspst diperikss oleh PFK 

Pcnycdis Iuuus membsysr upsh hari ke1Ja 
kepsd» tensg» kerisny» setetsh tormulir upsh 
ditsnd» tsugnni. 

61.3 Jrtm f.:e1jf1 dsn wnktu cuti untuk pekerj« Iutrus 
dils 111pi1 -kn n.] 

62 [Perhitungan 
Akhir 
apebile 
diperluksn] 

62.1 (Pembayarnn sngsuran prestssi pekeijs»): 
terskhir di!r-1kuh1n setelsh pekerjssn selessi 
100% (serstus persen) den berits scars 
pcnyershsn sws! berdsssrken telsh 
ditsndstsngnn) oleh kedus be/ah Pihsk. 



63 Penangguhan 

64 [Penycsusisn 
Harga (Untuk 
Kontrak Harga 
Sstusn serta 
Kontrsk: 
Gabungan 
Harga Saluan 
den Lump 
Sum)/ 
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62.2 Sebelum pembsysran terekhir dilskuksn, 
penyedis berkcwsjibsn untuk menyerehksn 
kepsds Pengnwss Pckeijnsm rincisn 
perhitungsn nilai tsgihsn terskhir yang jstuh 
tempo. FFK bcrdsserksn hssi! penelitisn 
tagihnn oleh Fengawas Pekcrjasut berkewsjibsn 
untuk mencrbitksn SPF untuk pembsysrsn 
tag1ha11 sngsuran terskhir selsmbst-Ismbstnys 
7 (tujuh) hsri ke1ja terhitung sejsk tagihan dsn 
kelengkapan dokumen pettunjsng diteruns 
oleh Peng» was Pckerjnen.] 

63.1 PPK dapat menangguhkan pernbayaran setiap 
angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika 
penyedia gaga! atau lalai memenuhi kewajiban 
kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap 
Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 
di teta pka n. 

63.2 PPK secara tertulis mernberitahukan kepada 
penyedia ten tang periangguhan hak 
pernbayaran, disertai alasan-alasan yang jclas 
mengenai periangguhan tersebut. Penyedia 
diberi kesernpatan untuk memperbaiki dalam 
jangka waktu tertentu. 

63.3 Pernbayaran yang ditangguhkan harus 
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau 
kelalaian penyedia, 

63.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan 
pernbayaran akibat keterlarnbatan penyerahan 
pekerjaan dapat dilakukan bersaruaan dengan 
pengenaan denda kepada penyedia. 

64. I [Hstg« yang tercsntum dalatn kontrek dapat 
berubsh skibst adanya penycsueisn hsrgs 
sesuei dengnn perstursn yang berlsku. 

64.2 Penyesusisn harga dibcrlskuksn psds Kontrsk 
Tshun Jamak yang nuts» pclakssnssnnys Iebih 
dsri I 2 (dus be/as) bu/an den diberlskuknn 
tnulsi bu/an ke-13 (figa be/as) sejsk 
pelskssnssn pekcijssn. 

64.3 Pcnycsunisn Harga Saluan berlsku bagi seluruh 
kegiatan/mata pcntbsysren, kecuafi komponen 
keuntungnn dsn bisy« opcrssionnl 
sebf'lgaima.1111 tercsntunt dslsm penawsrsn. 

64.4 Pcnyesusisn Harga Sstusn d1bedak11krm scsttni 
de11ga11 jndwsl pelskssnsnn yang tercsntum 
dslsnt kontrsk swsl/ndendum kontrsk. 

64.5 Fe11yesw111111 Hmga Sstusn bagi kontponen 
peke1jafln yang bcrnssl dsri Iusr negeri, 
menggunsksn indeks penyesuaien harga dsri 
negarn sss! barang tersebut. 

C--1.C fenis pckerjss n baru dengnn Harga Sttt11a11 b;1r11 
sebagai skibet adanya. sdendum kontrak dspst 
diberiksn penyesusisn harga nutlsi bu/an ke- 
13 (tiga be/as) sejsk sdendum kontrsk tersebut 
dita nds ta nga n i. 
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64. 7 Kontrsk yang terlsmbst pelaksanaannya 
disebsbksn oleh kesalahan Penyedia 
diberlskuknn penyesusisn harga bcrdessrksn 
indeks harga terendah antara jadwal awal 
dengan jadwa! realisasi pekerjssn. 

64.8 Pcnyesusisn Harga Saluan, ditetapkan dengan 
rum us sebagai berikut: 
f-ln = /-Jo (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+ .... .) 
f-ln = Harga Sstusn pada saat pcketjssn 

dilekssnsksn; 
Ho = Harga Saluan pada saat Iuugs 

pens wsrsu; 
a = Koefisien tetap yang terdiri alas 

keuntungsn dsn overhead; 
Dalam ha/ penswsrsn tidak 
tucncnntutnksn bessren komponen 
keuntungsn dan overhead rusks a = 
0,15. 

b, c, d Koefisien komponen kontrak seperti 
tcnsg» ke1J'a., bshsn, a/at keijs, dsb; 
Penjuntlshnn a+b+c+d+ .... dst adalah 
l,00. 

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pads sss: 
pckcrfnen dilskssneksn (mulai bu/an 
ke-13 setelah pcnsndstsngsnsn 
kontrsk). 

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada 
bu/an ke-12 setelsh pensnds- 
tanganan kontrsk. 

64.9 Penetspsn koefisien bshsn, tenaga kcrj» den 
a/at ke1ja ditetapkan dalam rapat persiapsn 
pelskssnsen kontrsk. 

64. l O Indeks Iuug» yang digunakan bcrsumber deri 
penerbitsn BPS. 

64.11 Dalam ha! indeks Imig« tidsk dimuat dslsm 
penerbitsn BPS, digunakan indeks harga yang 
dikelusrknn oleh instsnsi teknis. 

64. l 2 Runtussn penyesunisn nilsi kontrsk ditetapkan 
scbsg» i beiiku t: 
Pn (HnlxVJ)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+ .... dst 
Pn = Niln! Kontrsk sctelsh dilskuknn 

penyesusisn Harga Saluan; 
Hn = Hsig» Saluan ban, setisp jenis 

koniponen peke1jaa11 setelah dilskuksn 
penyesusien haJ;ga ntenggunsksn 
runiussn penyesusisn Harga Saluan; 

V Volume setiap jenis komponen 
pekeijssn y,mg dilakssnsksn. 

64.13 etnbsysrnn penyesusinn Imig« dilskuksn olelt 
FFK, spsbiln penyedia telslt niengsjuksn 
tagJ11an discrtsiperhitungnn den data-data; 

64.14 Penyedia dapat mengajukan secsrs berksls 
sclnmbst-Intubntny» sctisp 6 (ensm) b11h111.] 



G. Pengawasan Mutu 

65 Pengawasan 
dan 
Pemeriksaan 
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PPK berwenang melakukan pengawasan dan 
perneriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK 
dapat mernerintahkan kepada pihak ketiga untuk 
rnelakukan pengawasan dan perneriksaan atas sernua 
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
penyedia. 

66 Penilaian 66.1 
Pekerjaan 
Sementara 
oleh PPK 

66.2 

67 Cacat Mutu 

68 Pengujian 

69 Perbaikan 
Cacat Mutu 

PPK dalarn masa pelaksanaan pekerjaan dapat 
melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang 
dilakukan oleh penyedia. 

Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan 
terhadap mutu dan kernajuan fisik pekerjaan. 

PPK atau Pengawas Fekerjaan akan merneriksa setiap 
Hasil Fekerjaan dan mernberitahukan penyedia secara 
tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK 
atau Pengawas Pekerjaan dapat mernerintahkan 
penyedia untuk menernukan dan niengungkapkan 
Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang 
dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan 
rnengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung 
jawab atas perbaikan Cacat Mutu selarna Masa 
Kontrak dan Masa Perneliharaan. 

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan mernerintahkan 
penyedia untuk rnelakukan pengujian Cacat Mutu 
yang tidak tercanturn dalarn Spesifikasi Teknis dan 
Carnbar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya 
Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk 
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak 
diternukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut 
dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 

69.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan 
menyampaikan pernberitahuan Cacat Mutu 
kepada penyedia segera setelah ditemukan 
Cacat Mutu tersebut, Penyedia bertanggung 
jawab atas cacat ruutu selama Masa Kontrak 
dan Masa Perneliharaan. 

69.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, 
penyedia berkewajiban untuk mernperbaiki 
Cacat Mutu dalam jangka waktu yang 
ditetapkan dalaru pernberitahuan. 

69.3 jika penyedia tidak mernperbaiki Cacat Mutu 
dalam jangka waktu yang ditentukan maka 
PPK, berdasarkan pertirnbangan Pengawas 
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau 
melalui pihak keriga yang ditunjuk oleh PPK 
melakukan perbaikan tersebut, Penyedia segera 
setelah menerirna klaim PPK secara tertulis 
berkewajiban untuk mengganti biaya pcrbaikan 
tersebut. PPK dapat mernperoleh penggantian 
biaya dengan mernotong pernbayaran atas 
tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) 
a tau uang retensi a tau pencairan Surat Jaminan 
Perneliharaan atau jika tidak ada maka biaya 
penggantian akan diperhitungkan sebagai 
utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh 
tern po. 
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69.4 PPK dapat rnengenakan Denda Keterlarnbatan 
untuk setiap keterlarnbatan perbaikan Cacat 
Mutu, dan rnendaftarhitarnkan penyedia. 

H. Penyelesaian Perselisihan 

70 Penyelesaian 
Perselisihan 

71 Itikad Baik 

70.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya 
sungguh-sungguh menyelesaikan secara daiuai 
semua perselisihan yang timbul dari atau 
berhubungan dengan Kontrak tru atau 
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan 
pekerjaan ini. 

70.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara 
para pihak dalarn Koutrak ctapat dilakukan 
melalui rnusyawarah, arbitrase, rnediasi, 
konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

71.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling 
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang 
terdapat dalam kontrak. 

71.2 Para pihak setuju untuk rnelaksanakan 
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan 
kepentingan masing-rnasing pihak. Apabila 
selarna kontrak, salah satu pihak merasa 
dirugikan, rnaka diupayakan tindakan yang 
terbaik u nl uk mengatasi kcadaan tersebut 
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f. Syarat -Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pengadaan Jasa Lainnya 

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: 

B. Wakil 
Para Pihak 

C. Tanggal 
Berlaku 
Kontrak 

Satuan Kerja PPK: 
Tama 

Alamat: 
Tele ks: 
Faksimili: 

PenyediaJasa: _ 
Nania 
Tele ks: 
Fak imili: 

Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: 

ntuk PPK: 

Unluk PenyediaJasa: _ 

Kontrak mulai berlaku sejak: s/d _ 

D. Masa Masa Perneliharaan berlaku selarna: 
Pemeliharaan (bulan/tahun) 

E. Pedoman 
Pengoperasian 
dan Perawatan 

F. Pembayaran 
Tagihan 

G. Pencairan 
Jami nan 

H. Tindakan 
Penyedia yang 
Mensyaratkan 
Persetujuan 
PPK a tau 
Pengawas 
Pekerjaan 

I. Kepcmilikan 
Dokumen 

J. Fasilitas 

K. Sumber 
Pembiayaan 

Cambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian 
dan perawatan harus diserahkan selarnbat-larnbatnya: 
_ ( ) hari kalender/bulan/tahun setelah 
tanggal penandatanganan [Berita 
Acnrs penyershsn /Berita Acara Penyerahsn A wal]. 

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan 
SPP oleh PPK untuk pernbayaran tagihan angsuran 
adalah hari kalender terhitung sejak tagihan 
dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak 
dipcrselisihkan diterima oleh PPK. 

jaminan dicairkan dan disetorkan pada [Kss 
Negara/Kas Daerah} 

1. Tindakan lain ol h Penyedia yang rnernerlukan 
persetujuan PPK adalah: _ 

2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan 
persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: 

F'enycdia diperbolehkan menggunakan salinan 
dokurnen dan piranti lunak yang dihasilkan dari jasa 
Lainnya ini dengan pcmbatasan scbagai berikut: 

PPK akan fasilitas berupa memberikan 

Kontrak Perigadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari 
_______ (AFBN/APBD} 



L. Pembayaran 
Uang Muka 

M. Pembayaran 
Prestasi 
Pekerjaan 

N. Denda 

0. Penyesuaian 
Harga 

P. Penyelesaian 
Perselisihan 
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Jasa Lainnya int dapat diberikan uang muka 
(YA/TIDAK). 

(;1ka ''YA"} 
Uang muka diberikan sebesar _% '-------- persen) 
dari Nilai Kontrak 

Fembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: 
(Terrnin/Bulanan/Sekaligus). 

Pernbayaran berdasarkan cara 
dilakukan dengan ketentuan 

tersebut 
sebagai 

di atas 
berikut: 

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk 
mengajukan tagihan pernbayaran prestasi pekerjaan: 

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk 
setiap hari keterlarnbatan adalah 1I1000 (satu 
perseribu) dari [harga 
kontmk /hnrg» bagian kontrak yang be/um dikerjsksn] 

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk 
ruengajukan tagihan pernbayaran prestasi pekerjaan: 

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang 
dikeluarkan oleh [BFS/!11sta11si Tekuis 
La11111ya) 

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan 
Kontrak tidak dapat diselesaikan secara darnai maka 
Para Fihak merietapkan lembaga penyelesaian 
persclisihan tersebut di bawah sebagai Pernutus 
Sengketa: 

[Fengadilan Republik Indonesia yang 
berkompeterr/Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI)] 

[lik» BANI yang dipilih sebagai Lctnbsg« Pcmutus 
Sengkcts maka csntumksn klsusul srbitrsse berikut 
tcpst di ba wsh pilihsn yang dibust di alas: 

"Se11111a sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan 
diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia (BA I) rnenurut peraturan-peraturan 
adrninistrasi dan peraturan-peraturan prosedur 
arbitrase BA I, yang keputusannya mengikat kedua 
belah pihak yang bcrsengkcta sebagai keputusan 
tingkat pertarna dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa 
jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing- 
masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan 
kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan 
meruilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai 
pimpinan arbitrator."/ 



85 

g. Surat Pesanan (SP) 

SURAT PESANAN (SP) 
Nomor: _ 

Paket Pekerjaan: _ 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

_____ [nem» Pejabat Pembust Konutmen] 
_____ {jabatan Pejabat Pembuat Konutnten] 

_____ (alamat satusn kcrj« Pejabat Pernbust Komitmen] 

selanjutuya ctisebut sebagai Fejabat Pernbuat Kornitmen; 

berdasarkan Surat Perjanjian nomor tanggal , bersarna ini 
memerinta h ka n: 

_____ [nsms Penyedia} 
_____ (alamat Penyedia} 
yang dalam ha! ini diwakili oleh: _ 
selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 

untuk mengirimkan barang dengan mernperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Rincian Barang: 

No. fenis Barang Saluan Kusntitas Harga Total 
Ukuran Saluan Har a1 

2. Tanggal barang diterima: _ 

.3. Syarat-syarat pekcrj,wn: scsuai dengau persyaratan dan keterituan Kontrak; 

4. Waktu penyelesaian: selama _ ~----) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan 
harus sudah selesai pada tangga! _ 

5. Alarnat penguirnan barang : _ 

G. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan 
dikeriakan Denda Keterlarubatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau 
bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelurn PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Urnum 
Kontra k. 

I Sernua jenis harga yang icrcantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelurn PPN (Pajak 
Pertarnbahan Ii la i). 
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_____ , _ ----- 20_ 

Untuk dan atas narna _ 
Pejabat Fernbuat Komitmen 

[tanda tangan] 

[nawa Jengkap/ 
[jabatan] 
NIP: _ 

Menerima dan menyetujui: 

Untuk dan atas 11a111a [nsms Penyedis] 

[tends tsngsn] 

[namr1 Jengkap wakil sah badan usllha/(kemitraan/KSO)/penvedia peorangan/ 
{jabatan] 
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7. Format Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jasa Konsultansi 
Perencana dan Pengawas 

(kop surst K/L/D/IJ 

SATUAN KERJA: 
SURAT PERINTAH KERJA NOMOR DAN TA GGAL SFK: 

(SPK) 

Halaman - dari - 

l'i\KET l'[K[RJi\i\N: NOMOR DAN TANGGAL SURAT 
PERM I TAAN PE AWARA 

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA 
KLARIFIKASI DAN NEGOISASI HARGA 
PE AWARAN: 

Sl 'llrnrn DAN/\: /seb;tg;ii contolt, CH11t11111km1 "dibeb;i11km1 ;it;is IJll'A Tsltun A1,ggar1111 _ 
1111t11k mste a11gganw kcgaia/1111 

W /\HU l'IJ .. AKSi\NAAN l'EKl:RJAJ\N: _ ( ) hari kalender/bulan/tahun 

NILA! l'l:Kl:RJAJ\N 

No. Uraian Kuantitas Satuan Ukuran Harga satuan Total (Rp.) 
Pekerjaan (Rp.) 

Jumlah 
PPN 10 % 
Nilai 

TERBILA1 G: 

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: 
I. TATA CARA PEMBAYARAN 

(disesuaikan dengan kebutuhan) 
P rubayaran akan dilakukan secara bertahap dengan angsuran pernbayaran 
(termijn) sebagai berikut : 
a. Angsuran Pertarua 

Sebesar Rp . ....... ( ....... ) dari kocte rekening .. ........ dibayarkan 
sctelah .............. 

b. Angsuran Kedua 
Scbcsar Rp. ....... ( ....... ) dari kocte rekening ...... dibayarkan 
setelah ................ 

2. TUGAS DAN K[WAJIBAN PE YEDIA 
Penyedia berkewajiban melaksanakan tugas dan kewajiban dalarn 
pelaksanaan pekerjaan ini sesuai Kerangka Acuan Kerja (!(AK) yang telah 
ditetapkan oleh perintah tertulis dari PPK. 

3. HASIL PEKERJAAN 
Penyedia berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sesuai Kerangka 
Acuan Kerja (KAI<) yang telah ditetapkan. 

4. SANKS! 
Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pclaksanaan 
pekerjaan karena kesalahan a tau kelalaian Penyedia, maka Penyedia 
berkewajiban mernbayar denda kepada PPK sebesar !/1000 (satu perseribu) 
dari nilai SPK sctiap hari kalender keterlarnbatan, dengan rnaksirnurn 5 % 
dari SPK. 
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5. PEMUTUSAN KONTRAK 
PPK dapat rneruutuskan SPK sepihak apabila : 
a. Denda keterlarnbatan akibat kesalahan atau kelalaian Penyedia sudah 

rnelarupaui 5 % (lirna perseratus) dari nilai SPK atau ; 
b. Penyedia lalai/ cidera JanJI dalarn melaksanakan kewajibannya 

mernenuhi jurnlah dan spesifikasi teknis (KAK) yang diperjanjikan dan 
tidak mernperbaiki kelalaiannya dalarn jangka waktu yang telah 
ditetapkan. 

6. STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SPK 
Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban 
untuk mernatuhi ketentuan dan syarat urnurn SPK terlarnpir. 

Untuk dan atas nama _ 
Pejabat Pernbuat Kornitmen 

Untuk dan atas narna Penyedia/ 
kernitraan (KSO) 

[tsnd» fangan dsn esp (jik» sslinsn 
nsl! ini untuk Penyedis msk» reketksn 

ma tern i Rp G. 000, - ) J 

[tends tsng» dsn, cap (jik» sa/J11a11 ssl! 
ini untuk proyek/sstusn kcrjs Pejsbst 

Petnbust Komitnten uutka rekstksn 
ma terai Rp 6. 000, - ) J 

(nama Jenskap/ 
{jabH tsn] (namH Jengkap/ 

[jsbstnn] 



89 

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM 
SURAT PERINT AH KERJA (SPK) 

1. PENYEDIA JASA MANDIRI 
SPK ini tidak diruaksudkan untuk rnenciptakan hubungan hukurn antara 
Pejabat Pembuat Kornitmen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukum 
antara rnajikan clan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia 
bertanggung jawab pen uh terhadap personilnya. 

2. HAK KEPEMILIKAN 
PPK berhak atas kepemilikan sernua barang/bahan yang terkait langsung 
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 hukurn yang berlaku. 

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh 
PPK tetap pada PPK, dan sernua peralatan tersebut harus dikeiubalikan 
kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh 
Penyectia. Sernua peralatan tersebut harus dikembalikan dalarn kondisi 
yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan penegecualian 
keausan akibat peruakaian yang wajar. 

3. CACAT MUTU 
PPK akan merueriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan rnernberitahukan 
secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang diteruukan. PPK dapat 
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dart mengungkapkan cacat 
mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat 
mutu. Penycdia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan 
setelah serah terima hasil pekerjaan. 

4. PEMUTUSAN 
Menyimpang dari Pasal 1266 clan 1267 Kitab Undang-Undang Hukurn 
Ferdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pernberitahuan tertulis 
kepada Pe nyedia, 

jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan 
pernutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan 
atau kelalaian Penyedia maka Penyectia berhak atas pernbayaran pekerjaan 
secara pro rst» sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh 
PPK. 

5. PENANGGUNGAN 
I'e nyedia berkewajiban untuk melindungi, merubebaskan, dan 
rnenanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap sernua bentuk 
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
gugatan atau tuntutan hukum, proses perneriksaan hukurn, dan biaya yang 
dikeriakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang 
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat 
PPK) sehubungan dengan klairn atas kehilangan atau kerusakan peralatan 
clan harta benda Penyedia, dau/atau cidera tubuh, sakit atau kernatian 
personil Penyedia, dau/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta 
ciders tubuh, sakit atau keiuatian pihak ketiga yang timbul dari 
pelaksanaan SPK, terlepas dari bagairnana, kapan, atau di mana kerugian 
tcrsebut terjadi, 

6. PERPAJAKAN 
Fenyedia berkewajiban untuk membayar sernua pajak, bea, retribusi, clan 
pungutan lain yang dibebankan oleh hukurn yang berlaku atas pelaksanaan 
SP!<. Sernua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah terrnasuk dalarn 
nilai SP!<. 
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7. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukurn 
Republik Indonesia. 

8. PENYELESJ\IAN PERSELISIHAN 
PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh 
menyelesa ika 11 secara damai sern ua perselisiha 11 yang tirnbul dari a tau 
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah 
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara 
rnusyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan 
negeri dalarn wilayah hukurn Republik Indonesia. 

9. ADENDUM 
SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika 
d iseruj u i oleh PPK da n Penyedia. 

10. PENGJ\LIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk rnengalihkan dan/atau mensubkontrakkan 
scbagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya 
diperbolehkan dalam hal pergantian narna Penyedia, baik sebagai akibat 
peleburan (me1s !} alau akibat lainnya. 

11. LARJ\NGJ\N PEMBERIAN KOMIS! 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK 
telah atau akan menerirua kornisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik 
langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia rnenyetujui bahwa 
pclanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap 
SPK ini. 
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8. Format Lampiran Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana dan 
Pengawas: 

(kop surst sstusn kerja Pejabat Pembuat Komitmen] 

SURAT PERJANJIAN 

untuk melaksanakan 
Pa ket Pekerjaan Jasa Konsultansi: 

Nomor: _ 

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua larnpirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan 
ditandatangani di pada hari tanggal _ bulan tahun 
antara [nama Fej1:1b1:1t Pembust Ko111it111e11J, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang 
bertindak untuk dan atas narna [nsms proyek/sstusn kerj« Pejabat Pentbuat 
Konuttnen], yang berkedudukan di [slsrnat Fejabat Pentbuat Ko111it111en], berdasarkan 
Surat Keputusan [pejabat yang mcnsndstsngsni SK penetspsn sebagai PFKJ No 

[noutor SK pcnetspen sebagai PPK] (selanjutnya disebut "PPK") dan 
_____ [nsms penyedis], sebagai tenaga ahli [posisi tenaga shlipenyedis], yang 
bertindak untuk dan atas narna [nsms penyedia], yang beralarnat di _ 
[slsmst Pcnyedie jasa Ko11su/ta11s1J, berdasarkan kartu identitas berupa 
(KTF/SJ/vf/Faspor/1dentitas Jain yang mssih bcrlsku} No. [notuor ksrtu identitss] 
(selanjutnya disebut "Penyedia"). 

MENG! TGAT BAHWA: 

(a) PPK telah rnerninta penyedia untuk rnenyediakan Jasa Konsultansi sebagairnana diterangkan 
dalam Syarat-Syarat Urnum Kontrak yang terlampir dalarn Kontrak ini; 

(b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, merniliki keahlian profesional, personil, dan 
sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk rnenyediakan [asa Konsultansi sesuai 
dengan persyaratan dan ketentuan dalarn Kontrak ini; 

(c) I'I'K dan pcnyedia mcnyatakan meiuiliki kewenangan untuk menandatangaui Kontrak ini, 
dan yang menandatangani mempunyai keweuangan untuk mengikat pihak yang diwakili; 

(d) PPK dan penyedia mengakui dan meriyatakan bahwa sehubungan dengan 
penandatanganan Kontrak ini masing-rnasing pihak: 
1) telah dan senantiasa diberikan kesernpatan untuk didarnpingi oleh advokat; 
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 
:)) Lelah membaca dan mernahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 
4) telah mendapatkan kesempatan yang mernadai untuk merneriksa dan 

mengkonfirrnasikan sernua ketentuan dalarn Kontrak ini beserta semua fakta dan 
kondisi yang terkait. 

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan 1111 bersepakat dan menyetujui hal-hal 
sebagai berikut: 

1. [untuk Kontrsk Harga Saluan stsu Kontrak Gabungan Harga Saluan den Lumpsunt ditulis 
seba3ai berikut : 
"Tot»! hmga Kontrs]: ,1ta11 Nilai Kontrnk termssuk Fajak Pertsmbnhnn Nilai (FFN) y;ws 
diperoteh bcrdsssrksn rincisn biaya sstusn pekerjesn sebagaimana tercsntum dslsm Berita 
Acsrs Hssi! Klarifikasi dsn Ncgosies! Teknis dsn Biaya sdelsh sebessr Rp _ 
,_ rupiah);"] 

[untuk Kontrsk Lumpsum ditulis sebagai berikut : 
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'Total harga Kontrsk stsu Nilsi Kontrsk termssuk Pajak Pcrtsrnbshen Nils! (PPN) 
sebagaimana tercsntum dslstn Serita Acstn Hssil Klsritikss! den Negosiasi Teknis dan Bia ya 
edslsh scbcssr Rp, rupiah);"] 

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sarna 
seperti yang tercantum dalarn larnpiran Surat Perjanjian ini; 

3. Dokumen-dokurnen berikut rnerupakan satu-kesatuan clan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Kontrak ini: 
a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada); 
b) Pokok Ferjanjian; 
c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya; 
ct) Syaral-Syarat Khusus Kontrak; 
c) Syarat-Syarat Umurn Kontrak; 
f) Kerangka Acuan Kerja; 
g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja; 
h) Dokumen-dokurnen kclengkapan seleksi, yaitu Surat jarninan, Surat Penunjukan 

Fenyedia Barang/jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi. 

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk sating menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi 
pertentangan antara ketentuan dalarn suatu dokumen dengan ketentuan dalarn dokumen 
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalarn dokumen yang lebih tinggi 
berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas. 

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang rneliputi 
kh ususnya : 
a) l'enyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK 

sesuai dengan kelentuan Kontrak; dan 
b) f'PK berkcwajiban untuk melakukan pernbayaran kepada penyedia sesuai dengan 

kctentuan Kontrak. 

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal 
mulai dan pcnyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat 
Umum/Khusus Kontrak. 

DENGA DEMIKIA , PPK dau penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini 
pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 

Untuk dan alas nama PPK Untuk dan atas nama Penyedia 

(t;111d:1 !.111ga11 dsn cap (jik« sslinsn ssti ini 
untuk Pcnycdisfns« Ko11s11/ta11si msks 

reknrknn nuttcm: Rp G.000,-)J 

ltsnd» tangan (jika sstinsn asli ini untuk 
proyek /sntusn ke1jf1 Fejabat Pctubuet 

Komitmen nutks rekstksn metersi Rp 6.000,-)J 

Iosm« !engkap/ 
[jsbntsn] 

(nama. lengkap/ 
{/abatan] 
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a. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pengadaan Jasa Konsultansi 

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalarn Syarat-Syarat Urnum 
Kontrak ini harus mernpunyai arti atau tafsiran seperti yang 
diruaksudkan sebagai berikut : 

1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
mernbutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang 
keilrnuan yang rnengutamakan adanya olah pikir 
(bm in ware). 

1 .2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah 
Pejabat pernegang kewenangan penggunaan anggaran 
Kernenterian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah 
atau Pejabat yang disarnakan pada lnstitusi lain 
Pengguna APBN/ APBD. 

1 .3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut 
KPJ\ adalah pejabat yang diletapkan oleh PA untuk 
meriggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala 
Daerah untuk menggunakan APBD. 

1.4 Pejabat Pernbuat Komitrnen yang selanjutnya disebut 
PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa. 

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah 
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang 
bertugas ruerneriksa dan menerirna hasil pekerjaan. 

1.6 Aparat Pengawas Intern Pernerintah atau pengawas 
intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP 
adalah aparat yang rnelakukan pengawasan melalui 
audit, reviu, evaluasi, pernantauan dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fu ngsi organ isasi. 

1.7 Penyedia adalah adalah tenaga ahli perorangan yang 
mcnyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan 
sebagai pernenang oleh Pokja ULP. 

1.8 Surat Jami nan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah 
jaminan tertulis yang bersifat rnudah dicairkan dan 
tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh 
I3a n k Um u 111/ re rusa haa n Fenjam ina 11 I Fcrusa haan 
Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK 
untuk rnenjamin terpenuhinya kewajiban penyedia. 

1.9 Kontrak Pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya 
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK 
dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Unuun 
Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak 
(SSKK) serta dokurnen lain yang rnerupakan bagian dari 
kontrak, 

1.10 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercanturn dalarn 
Kontrak. 

1.11 Hari adalah hari kalender. 
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1.12 Direksi Lapangan adalah tim pendukung yang 
dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) 
orang atau lebih, yang ditentukan dalarn syarat-syarat 
khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi. 

1.13 Direksi Teknis adalah tirn 
di tu nj u k/ di teta pka n oleh PPK 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

pendukung yang 
untuk rnengawasi 

1.14 Rincian Biaya Langsung Personil adalah rernunerasi atau 
upah yang diterima oleh tenaga ahli, yang telah 
mernperhitungkan biaya sosial (social charge), 
tunjangan penugasan, dan asuransi, dihitung menurut 
jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau 
ja 111). 

1.15 Rincian Biaya Langsung 011 Personil adalah biaya yang 
sebeuarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran- 
pengeluaran yang sesungguhnya (at cosb, yang meliputi 
antara lain biaya untuk pernbelian ATK, sewa peralatan, 
biaya perjalanan, biaya pengiriman dokurnen, biaya 
pcngurusan surat tJ111, biaya kornunikasi, biaya 
pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan 
scminar/workshop/Iokakarya, dan lain-lain. 

1.16 jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang 
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan, terdiri alas tahap pclaksanaan 
yang disusun secara logis, realistik dan dapat 
di la ksa na ka n. 

1.17 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak 
ini terhitung ejak tanggal penandatangan kontrak 
sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan. 

1.18 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja 
pe nyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai 
Kerja ( PMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pernbuat 
Komitmen. 

1.19 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah 
pcnyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi 
penyedia yang tercanturn dalarn SPMK. 

tanggal 
ini oleh 

1.20 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh 
PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi 
serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pekerjaan berdasarkan Kontrak ini. 

1.21 Periawaran Biaya adalah rincian yang mernuat setiap 
komponen pekerjaan jasa Konsultansi yang hams 
dilaksanakan oleh penyedia (1111!11k Konttnk //,-11-g!I 
S11/f/1111 dita111b11/J : "berikut harga sstuannys (mats 
pcmbsysrsn)"] dan merupakan bagian dari Doku111e11 
Pcnawaran penyedia. 

1.22 Penawaran Teknis adalah data teknis yang meruuat 
pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja 
penyedia dalam pelaksanaan jasa Konsultansi ini. 
Penawaran Teknis rnerupakan bagian dari penawaran 
pcnycdia. 



2. Penerapan 

3. Bahasa dan 
Hukurn 

4. Keutuhan 
Konlrak 

5. Pemisahan 

6. Perpajakan 

7. Korcspondensi 

8. AsalJasa 
Konsul tansi 
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1.23 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan 
ketentuan-ketentuan tarnbahan yang dapat mengubah 
atau menarnbah SSUK. 

1.24 SSUK adalah Syarat-Syarat Umurn Kontrak ini. 

1.25 SPP adalah Surat Perintah Pernbayaran yang diterbitkan 
oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalarn 
mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban 
Anggaran Pcndapatan Belanja egara/Daerah. 

Syarat-Syarat U111um Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas 
dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak 
da pat berten tanga n dengan kelen tuan-keten tuan dalam 
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan 
hierarki dalarn Surat Perjanjian. 

3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia 
[kccusli dslsnt rsngk« pilvama11/J11bah lusr negeri 
mcnggunsksn bsltns« Indonesia dsn bsluts» nssionsl 
petnberi pi1uama11//J1bah tersebut dsri/etsu bslisss 
1ns.:_-s1·,sJ. 

3.2 Hukurn yang digunakan adalah hukurn yang berlaku di 
Indonesia [kectutli dstnnt rsngk» pinjnntsn/ltibnh Iuar 
negeri menggunakan huktun yang berlsku di Indonesia 
ntsn /Juk111n yans b rlsku di negara peinberi 
p11v'ama11/Jub1h (iergantung kesepskstsn sntsrs 
pctncrintsh dsn negm» pemberi hiba/J)]. 

Kontrak ini memuat sernua ketentuan dan persyaratan yang 
telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak 
diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung 
jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak 
tercanturn dalarn Kontrak ini. 

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalarn Kontrak ini 
berdasarkan I lukum yang Berlaku menjacii tidak sah, tidak 
berla ku, a tau tida k da pat di la ksa nakan rnaka ketentuan- 
keten tua 11 lain tetap berlaku secara penuh. 

Ketentuan mengenai pcrpajakan adalah seluruh ketentuan 
perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

Sernua pernberitahuan, permohonan, atau persetujuan 
berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dalam 
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika 
telah disarnpaikan secara langsung kepada wakil sah Para 
I'ihak, atau jika disampaikan melalui surat, e-uuot, dau/atau 
faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercanturn dalam 
SSKK. 

8.1 Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutama oleh 
tenaga Indonesia pada lokasi-Iokasi yang tercanturn 
dalarn KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertcntu 
tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK. 

8.2 Jika dalarn proses pekerjaan Jasa Konsultansi digunakan 
koruponen berupa barang, jasa, atau gabungan 
keduanya yang tidak berasal dari dalarn negeri (imper) 
iuaka penzzunaan komponen imper harus sesuai 
dengan yang dicanturnkan dalarn Dokumen 
Pc na wa ran. 



9. Penggunaan 
Dokurnen- 
Dokiumen 
Kontrak dan 
Informasi 

10. Hak Atas 
Kekayaan 
Intelektual 

11. Leysnsn 
Tam bah an 
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8.3 Tindakan pencantuman komponen imper yanz tidak 
dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersarnakan 
dengan tindakan periipuan dan dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Fenyedia tidak diperkenankan menggunakan dokurnen- 
dokurnen kontrak atau dokurnen lainnya yang berhubungan 
dengan kontrak oleh pihak lain, rnisalnya Kerangka Acuan 
Kerja, garnbar-gambar, pola, serta inforrnasi lain yang 
berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK. 

Penyedia wajib rnernbebaskan PPK dari segala tuntutan atau 
klairu dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI 
oleh penyedia. 

Penycdis WEI.Jib mcnyedisksn Isysnsn tsntbshsn lsinny» 
sepeiti pcmbuetsn mskct/modcl dsri Iiasil dcssin sesuai 
dengnn lingkup pekerjsnnnys. 

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK 

12. Jadwal 
Pclaksanaan 
Pekerjaan 

13. Rapat Persiapan 
Pelaksanaan 
Kontrak 

14. Mobilisasi 

1 2.1 tanggal mulai berlaku kontrak dan jangka waktu 
pcnyelesaian pekcrjaan tercantum dalam SSKK; 

12.2 tanggal rnulai dilaksanakannya pekerjaan tercanturn 
dalarn SPMK; 

12.3 tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia 
kepada PPK tercanturn dalarn SPMK. 

13.1 PPK bersarna penyedia dapat menyelenggarakan rapat 
persiapan pelaksanaan kontrak, 

13.2 Dalarn rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan 
Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung. 

13.3 Beberapa ha! yang dibahas dan disepakati dalam rapat 
persiapan pelaksanaan kontrak adalah: 
a. program 111ut11; 
b. organisasi kerja; 
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 
d. jadwal pengadaan bahan/rnaterial, mobilisasi 

peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan 
e. rencana pelaksanaan perneriksaan lapangan 

bersarna. 

13.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan 
dalarn Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan 
Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta 
rapat. 

14.1 Penyedia melakukan rnobilisasi setelah tanggal 
dirnulainya pelaksanaan pekerjaan. 

14.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, 
yaitu: 
a. rnendatangkan tenaga ahli; 
b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau 
c. menyiapkan peralatan pendukung; 

14.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan 
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. 



15. Pengawasan 
dan Pemeriksaan 

16. Jaminan 
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15.1 Perneriksaan Bersarna 
a. Fada tahap awal pelaksanaan kontrak dan 

pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang 
ditunjuk oleh PPK bersarna-sama dengan penyedia 
rnelakukan perneriksaan bersarna yang rnencakup 
perneriksaan kesesuaian peralatan dengan 
persyaratan kontrak. Hasil perneriksaan akan 
dituangkan dalarn berita acara perneriksaan. 

b. Jika dalam perneriksaan bersama diternukan hal-hal 
yang dapat mcngakibatkan perubahan isi konlrak 
maka perubahan tersebut akan dituangkan dalarn 
arnanderuen kontrak, 

c. Jika basil perneriksaan menunjukkan bahwa 
terdapat peralatan yang belurn mernenuhi 
persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat 
rnelanjutkan pekerjaan derigan syarat peralatan 
yang bclum 111c111e11uhi syarat tcrscbut harus scgcra 
diganti dalarn jangka waktu yang disepakati 
bersama. 

15.2 Perneriksaan Penyedia dan Peralatan 
a. Perneriksaan (inspeksi) terhadap penyedia dan 

pcralaran harus dilaksanakan setelah tiba di lokasi 
pekerjaan serta dibuatkan Serita Acara Hasil 
lnspeksi/Perneriksaan yang ditandatangani oleh PPK 
dan penyedia. 

b. Dalarn perneriksaan terhadap penyedia dan 
pcralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau 
Ti 111 Pend u ku ng. 

c. Hila hasil inspeksi/pemcriksaan persouil clan 
peralatan ternyata belurn memenuhi persyaratan, 
maka pcnycdia dapat mclaksanakan pckerjaan 
dengan syarat personil dan peralatan yang belurn 
111e111c11uhi syarat harus diganti sesuai dengan 
ketentuan dalarn Kontrak, 

cf. Apabila dalarn pemeriksaan personil dan peralatan 
mengakibatkan perubahan isi Kontrak rnaka harus 
dituangkan dalarn bentuk adendum Kontrak. 

15.3 Perneriksaan Lapangan 
a. Apabila diperlukan, PPK bersarna-sama dengan 

penyedia melakukan perneriksaan lapangan untuk 
111c la ku ka 11 pengu ku ra 11 da n pemeriksaa 11 detail 
kondisi lapangan. 

b. Untuk perncriksaan lapangan, PPK dapat dibantu 
Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung. 

c. I lasil pcrneriksaan lapangan dituangkan dalarn 
Serita Acara Perneriksaan Lapangan yang 
ditandatangani oleh F'F'K dan penyedia. 

d. Apabila dalarn pemeriksaan lapangan 
mengakibatkan perubahan isi Kontrak rnaka harus 
dituangkan dalam adendum Kontrak. 

Jaminan Uang Muka : 
16.1 jaruinan Uang Muka diberikan kepada PPK dalarn 

rangka pengambilan uang rnuka dengan nilai 100% 
(seratus persen) dari besarnya uang rnuka. 

16.2 Nilai · jarninan ang Muka dapat dikurangi secara 
proporsional sesuai dengan pengernbalian uang muka. 



17. Pembayaran 
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16.3 Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang- 
kurangnya sejak tanggal persetujuan pernberian uang 
muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama 
pekerjaan. 

16.4 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Urnum, 
perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi. 

16.5 Bentuk surat jaminan Uang Muka: mernuat narua dan 
alamat PPK, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, 
narna paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalarn 
angka dan huruf', kewajiban pihak-pihak penjarnin 
untuk rnencairkan Surat jarninan Uang Muka 
selarnbat-Iarnbatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa 
syarat kepada PPK, masa berlaku jaminan uang muka 
dan tanda tangan penjarnin. 

17.1 Uang Muka: 
a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia untuk: 

1) mobilisasi a lat dan penyedia; 
2) pernbayaran uang tanda jadi kepada pemasok 

barang/rnaterial; dan/atau 
3) persiapau teknis lain yang diperlukan bagi 

pelaksanaan pengadaan. 
b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia 

paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai 
Kontrak; 

c. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun jarnak 
adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) 
pilihan, yaitu: 
1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun 

pertarna; atau 
2) 15% (lima betas perseratus) dari total nilai 

Kontrak. 
ct. Ketentuan mengenai pernberian uang muka beserta 

besarannya ditetapkan dalam SSKK. 
e. Penyectia dapat mengajukan perrnintaan 

pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK 
disertai dengan rencana penggunaan uang rnuka 
untuk rnelaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak. 

f. PPK mengajukan surat perrnintaan pernbayaran 
untuk permohonan tersebut setelah Jarninan Uang 
Muka diterima dari penyedia. 

g. I'engernbalian uang muka diperhitungkan 
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap 
pernbayaran prestasi pekerjaan dan paling larnbat 
harus Iunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 
100 % (seratus perseratus). 

h. Untuk kontrak tahun jarnak, nilai Jaminan Uang 
Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai 
dengan pencapaian prestasi pekerjaan. 

17.2 Pernbayaran prestasi pekerjaan 
a. Pernbayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan 

dalarn bentuk : pernbayaran bulanan/pembayaran 
berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan 
(/en11i11)/pe111bayara11 secara sekaligus, sesuai 
dengan yang ditetapkan dalarn SSKK. 

b. Pernbayaran prestasi kerja diberikan kepada 
penyedia setelah dikurangi angsuran pengernbalian 
Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. 

c. I'cmbayaran bulanan/termin, dilakukan senilai 
pekerjaan y,rng tclah diselesaikan, 
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17.3 Cara-cara dan tahapan pernbayaran serta rnata uang 
yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan 
dalarn SSKK. 

1 7.4 Penangguhan Pernbayaran 
a. PPK dapat rnenangguhkan pernbayaran setiap 

angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia 
gaga! a tau lalai mernenuhi kewajiban 
kon traktualnya. 

b. Fembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan 
dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. 

c. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu 
menyarnpaikan pernberitahuan tertulis kepada 
penyedia yang mernuat: 
1) alasan penangguhan pernbayaran; dan 
2) persyaratan kepada penyedia untuk mernenuhi 

kewajiban-kewajibannya dalarn jangka waktu 14 
(ernpat betas) hari kerja setelah pernberitahuan 
diterima. 

d. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan 
p mbayaran dapat dilakukan bersarnaan dengan 
pengenaau denda kepada penyedia. 

18.1 PPK membayar kepada peserta atas pelaksanaan 
pekerjaan. 

18.2 Harga kontrak telah mernperhitungkan : biaya sosial 
(social charge), tunjangan pen ugasan, dan asuransi, 
yang dihitung menurut jurnlah satuan waktu tertentu. 

18.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang 
tercanturn dalaru Rincian Biaya Personil dan Rincian 
Biaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara Hasil 
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya. 

18.4 Kontrak Pengadaan jasa Konsultansi ini dibiayai dari 
sumber peridanaan yang disebut dalam SSKK. 

Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh 
para pihak, yang rneliputi: 
19.1 perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh sesuatu 

hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak 
sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalaru kontrak; 

19.2 perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat 
adanya perubahan lingkup pekerjaan; dari/atau 

19.3 perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan 
lingkup pekerjaan dan /atau pcrubahan 
pelaksanaan pekerjaan. 

20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara 
kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan 
Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalarn 
Kontrak, maka PPK bersarna penyedia dapat melakukan 
perubahan Kontrak yang meliputi antara lain: 
a. menarnbah atau rnengurangi volume pekerjaan yang 

tercanturn dalarn Kontrak; 
b. mengurangi a tau menarnbah jenis pekerjaan; 
c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan 

kebutuhan lapangan; 
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d. melaksanakan pekerjaan tambah /kurang yang 
belum tercanturn dalaru Kontrak yang diperlukan 
untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. 

20.2 Pekerjaan tarnbah hams mernpertimbangkan 
tersedianya anggaran dart tidak boleh rnelebihi 10% 
(sepuluh perseratus) dari biaya yang tercanturn dari 
nilai Kontrak awal. 

20.3 Perintah perubahan lingkup pekerjaan ctibuat oleh PPK 
secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan 
negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada 
ketentuan yang tercanturn dalam Kontrak awal. 

20.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalarn Serita Acara 
sebagai dasar penyusunan adendurn Kontrak. 

20.5 Dalarn ha! penilaian perubahan lingkup pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 sarnpai 
derigan 20.4, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung 
yaitu Fanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 

21.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh 
PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk 
hal-hal sebagai berikut: 
a. pekerjaan tarnbah; 
b. perubahan ruang lingkup pekerjaan; 
c. keterlarnbatan yang disebabkan oleh PPK; 
d. masalah yang timbul diluar kendali periyedia; 

dan/atau 
e. keadaan kahar. 

21.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang 
sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya 
kontrak akibat keadaan kahar. 

21.3 PPK dapat rnenyetujui perpanjangan waktu 
pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian 
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 

21.4 PPK dapat 111en ugaskan Tim Pend ukung yaitu 
Panitia/Pejabat Peneliti Felaksanaan Kontrak untuk 
meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu 
pelaksanaan, 

21.5 I'ersctujuan perpanjangan waktu pelaksanaan 
dituangkan dalam adendum Kontrak, 

22.1 Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibat perubahan 
lingkup pckerjaan dcngan ketentuan perubaha n Nilai 
Kontrak hanya dapat dilakukan sarnpai setinggi- 
tingginya 10% (sepuluh persen) dari Tilai Kontrak 
awal, 

22.2 Periyesuaian biaya diberlakukan terhadap kontrak 
tahun jarnak yang masa kontraknya lebih dari 12 (dua 
belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke 13 (tiga 
bclas) sejak penaudatangan kontrak. 

23.1 Jika pekerjaan tidak sele.sai pada Tanggal Fenyelesaian 
bukan akibat Keadaan Kahar atau kareria kesalahan 
atau kelalaian penyedia maka PPK dapat rnenghentikan 
Kontrak dan rnenangguhkan pernenuhan hak-hak 
penyedia atau rnenangguhkan pernbayaran. 
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23.2 Jika keterlarnbatan tersebut sernat.i 1,1<1ta disebabkan 
oleh kesalahan atau kelalaian PPK rnaka PPK dikenakan 
Ganti Rugi atau mernberikan Kompeuxnsi. 

23.3 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi .rtau Kornpensasi 
tidak dilakukan jika Tanggal Penyelcsaian disepakati 
oleh Para Pihak untuk diperpanjang. 

23.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud ctalarn Pasal ini 
adalah tanggal penyerahan setiap .iasil kerja dan 
tanggal penyelesaian sernua pckerjaan dengan 
penyerahan laporan akhir sebagairnana ditetapkan 
dalarn SPMK. 

24.1 Denda rnerupakan sanksi finansial yang dikenakan 
kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan 
sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena 
terjadinya cidera janji/ wsnprestssi yang tercanturu 
dalam Kontrak. 

24.2 Bcsarnya denda kepada penyedia .uus keterlarnbatan 
penyelesaian pekerjaan adalah: 
a. 1I1000 (satu perseribu) dari si~ .. 1 biaya bagian 

kontrak yang belurn selesai di'xrjakan, apabila 
kontrak terdiri atas bagian pel.crjaan yang dapat 
ctinilai terpisah dan bukan rne rupakan kesatuan 
sistern, serta hasil pekerjaan tersc.i.r: telah diterima 
oleh PPK; 

b. 1I1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila 
bagian pekerjaan belum diterirna olel, PPK. 

24.3 13esarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas 
keterlarnbatan pernbayaran adalah sebcsar bunga dari 
nilai tagihan yang terlambat dibay.u, berdasarkan 
tingkat suku bunga yang berlaku pad.i saat itu rnenurut 
ketetapan Bank Indonesia, atau d.ipat diberikan 
kompensasi sesuai ketentuan dalarn <.;<.;KK. 

24.4 Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalarn 
hal sebagai berikut : 
a. PPK mernodifikasi atau mengubali ,,,.lwal yang dapat 

mernpengaruhi pekerjaan penyedia; 
b. kcterlambatan penerbitan SPP; 
c. PPK tidak rnemberikan garnbarv.unbar, spesifikasi 

dan/atau instruksi sesuai jadwal , ·"·~ dibutuhkan; 
d. penyectia beluru bisa masuk ke lok.isi sebagairnana 

yang diperjanjikan dalarn kontrak: 
c. PPK menginstruksikan kepada pih.ik penyedia unluk 

melakukan pengujian tarnbahan yang setelah 
dilaksanakan pengujian ternyata iictak diketernukan 
kerusakari/ kegagalan/ penyimpa 11,~.111; 

f. kompensasi lain yang dirinci dal.-1111 syarat khusus 
kontrak. 

g. jika koinpensasi mengakibat. 111 pengeluaran 
tarnbahan a tau keterlarnbat.m penyelesaian 
pekerjaan rnaka PPK berkewajib.n. 1111tuk mernbayar 
ganri rugi dan/atau rnembertkm perpanjangan 
waktu penyelesaian pekerjaan; 

h. ganti rugi hanya dapat dibayarkau jika berdasarkan 
data penunjang dan perhitungar kompensasi yang 
diajukan oleh penyedia kcp ..... -1 Pl'K, dapat 
dibuktikan kerugian nyata .ikibat peristiwa 
korupensasi; 
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1. perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya 
dapat diberikan jika berdasark.in data periunjang 
dan perhitungan kompensasi yan.~ diajukan oleh 
penyedia kepada PPK, dapat rliliukukan kerugian 
nyata akibat peristiwa kompensasi. 

24.5 Tata cara pernbayaran denda dan/atau ganti rugi 
diatur dalarn SSKK. 

25. Keadaan Kahar 25.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi 
diluar kehendak para pihak Jan tidak dapat 
diperkirakan sebelumnya, sehingg.: kewajiban yang 
ditentukan dalarn Kontrak rnenjadi tidak dapat 
dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: 

a. beucana alam, antara Jain bcrupa gernpa bumi, 
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 
topan, dan tanah lougsor; 

b. bencana non alarn, antara l<1i11 berupa gaga! 
teknologi, epiderni ctan wabah peuyakit; 

c. beucana sosial, antara lain kouflik sosial antar 
kelompok atau antar kornunit.rx .u.rsyarakat, dan 
teror; 

ct. pernogokan; 
e. kebakaran; dan/atau 
f. gangguan industri lainnya sebaxauuana dinyatakan 

melalui keputusan bersarna Mcuteri Keuangan dan 
rnenteri teknis terkait. 

25.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal 
merugikau yang disebabkan olch perbuatan atau 
kelalaian para pihak. 

25.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyedia 
mernberitahukan tentang terjadinv 1 Kcadaan Kahar 
kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 
14 (ernpat belas) hari kalender scjak terjadinya 
Keadaan Kahar, dengan rncuvcrtakan salinan 
pernyataan Keadaan Kahar yan;, «ikeluarkan oleh 
pihak/instansi yang berwenang csuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

25.4 Setelah pernberitahuan tertulis 
Keadaan Kahar, para pihak 
kesepakatan, yang dituangkan 
Kontrak. 

tentang terjadinya 
dapat melakukan 
dalarn perubahan 

25.5 Keterfambatan pelaksanaan pekerj.uin akibat keadaan 
kahar yang dilaporkan paling Iarubat t 4 (empat belas) 
hari kalender sejak terjadinya ke.ula.m kahar, tidak 
dikeriakan sanksi. 

26. Laporan Hasil 
Pekerjaan 

26.1 Penyectia wajib menyerahkan laporan dan dokurnen 
sesuai dengan ketentuan yang telah di.nur dalarn SSKK. 
Atas pe nerirnaan laporan dan .. k-i1-:i1men tersebut 
dibuatkan tanda terima. 

26.2 PPK bersarna penyedia ruelakukan pcmbahasan dan 
penilaian terhadap la po ran ct, 11 dokumen yang 
diserahkan oleh penyedia. 

26.3 PPK dan penyedia merubuat berua acara hasil 
pernbahasan clan penilaian laporan. 
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26.4 Jika terdapat kekurangan-kekurangnn maka penyedia 
harus meruperbaiki dan rnenyelesa.kan kekurangan- 
kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan 
menyerahkan laporan hasil perbaik.m kr pada PPK. 

26.5 PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah 
diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat 
berita acara serah terima laporan h 1. ii pcrbaikan. 

26.6 Laporan Akhir dibuat dalaru bentuk celakan (hardcopj) 
dan/atau file isottcopyi. 

26.7 Menyerahkan sernua rancangan, ~~a111bar, spesifikasi, 
desain, laporan, dan dokumen-dokume n lain serta 
piranti lunak yang dipersiapk.ui olch pcnyedia 
berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK. 

26.8 Penyedia paling lambat pada waktu pernutusan atau 
akhir masa kontrak berkewajiban untuk rnenyerahkan 
seruua dokumen tersebut beserta claftar rinciannya 
kepada PPK. 

26.9 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap 
dokumen dan piranti lunak tcrscbut setelah 
mendapatkan persetujuan PPK. 

26.10 Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan 
me la ku ka 11 pengernbangan terh.ula p pi ran ti I u nak 
tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka 
pcnycdia harus mendapatkan perscuuu 111 lebih daliulu 
dari PA. Untuk tujuan 1111 P.t\ bcrhak untuk 
rnendapatkan penggantian biaya :1l.1s pengernbangan 
piranti lunak tersebut. 

26.11 Fcmbatasan (jika ada) mengcnai penggunaan 
dokumen dan piranti lunak terscbut di atas di 
kemudian hari diatur dalam SSKK. 

27.1 Penghentian Kontrak : 
a. Fenghentian Kontrak dapat ilakukan karena 

pekerjaan sudah selesai atau terjad: Kendaan Kahar, 
b. Dalarn hal Kontrak dihentikan , rnaka FFK wajib 

mcmbayar kepada penyedia sc-.u 1i .I-ngan prcstasi 
pekerjaan yang telah dicapai. 

c. PPK dengan pernberitahuan terluhs kcpada penyedia 
dapat memerintahkan penglienti.m Kontrak jika 
penyedia gagal untuk melak- t'I ii .111 kcwajihan- 
kewajibannya dalarn Kontrak 1111. l'cmberitahuan 
tertulis tersebut harus mernuat: 
1) alasan penghentian Kontrak, ua11 
2) persyaratan kepada penyedia uutuk mernenuhi 

kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 
14 (ernpat belas) hari kerja setelah 
pernberitahuan diterirna. 

27.2 Pemutusan Kontrak : 
a. Oleh PPK: 

Menyimpang dari Fasal 12l)li clan 1267 Kitab 
Undang-Undang Hukurn F'crdata, PPK dapat 
mernutuskan Kontrak ini m.-l 1'.11· pcmberitahuan 
tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal 
sebagai berikut: 
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1) penyedia lalai/ cidera janj i da la 111 melaksanakan 
kewajibannya; 

2) penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam 
jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah 
diberitahu atau dalam jaugka waktu lain yang 
disetujui secara tertulis ole h f'F'K; 

3) penyedia berada dalarn kead.ran pailit; 
4) karena Keadaan Kahar, pt·11wd1:1 tidak dapat 

melaksanakan bagian pokok pckerjaan Jasa 
Konsultansi ini selama sekurang -kurangnya 60 
(enam puluh) hari kalender, 

5) denda keterlarnbatan pelaksariaan pekerjaan 
akibat kesalahan penyedia sudah melarnpaui 5% 
(lima perseratus) dari nilai Kontrak; 

6) penyedia terbukti melakuk..n KK:'\, kecurangan 
dan/atau pemalsuan dalarn proses Fengadaan 
yang diputuskan oleh instansi \',111.~ berwenang; 
dan/atau 

7) pengaduan tentang pe11yi111p,1113an prosedur, 
dugaan KKN dan/atau pelanggararan 
persaingan usaha yang sell a I lh "1 lll pelaksanaan 
pcngadaan dinyatakan bcu.u oivh instansi yang 
berwenang. 

b. Oleh penyedia: 
Menyirnpang dari Pasal 12l;,; i.1,1 1267 Kitab 
Undang-Undang Hukum Per,L1u1, pcnyedia dapat 
mernutuskan Kontrak ini rnelalui pcmberitahuan 
tertulis kepada PPK setelali 1c1.1c1cL11ya hal-hal 
sebagai berikut: 
1) PPK tidak menerbitkan Sf'F unruk pernbayaran 

tagihan angsuran sesuai dcn.<i,<111 yang disepakati 
sebagaimana tercanturu dal.un SSKK; atau 

2) karena Keadaan Kahar, pcuycdia tidak dapat 
rnelaksanakan bagian pokol: pekerjaan Jasa 
Konsultansi ini selarna sck.111.111 -kurangnya 60 
(enam puluh) hari kalender. 

c. Dalam hal peiuutusan Konu.il, d: .ikukan karena 
kesalalian pcnyedia, maka: 
I) sisa Uang Muka harus dilunas: oleh penyedia 

atau jarninan Uang Muka .hr airkun: 
2) pcnycdia membayar dend»: ,li11 1i:1l 111 
3) penyedia dirnasukkan dalam [),1llar Hitarn. 

d. Dalam ha! pemutusan kontrak ,'..l.ikt,k.rn karena PPK 
terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN 
dan/atau pelanggararan pe1s;1i113c111 usaha yang 
sehat dalarn pelaksanaan pcngadaan, maka PPK 
dikenakan sanksi berd.ix.u !,.111 peraturan 
perundang-undangan, 

e. Pada saat Kontrak diputuskau. rnaka PPK 
berkewajiban untuk melakuka n perubayaran sebagai 
berikut : 
1) pernbayaran prestasi pekcrj.ran sarnpai dengan 

tanggal berlakunya pernutusau Koutrak; 
2) biaya langsung person ii • 11·rP1as11k biaya 

demobilisasi) yang dikelua rkan oleh penyedia 
sehubungan dengan pem111tt\,111 Kontrak. 

28.1 PPK melakukan penilaian terhauap hasil pekerjaan 
yang telah diselesaikan oleh pcny, • .1. ,J.1bila terdapat 
kekurangan-kekurangan, penyedia wajib 
menyelesa ikannya. 
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28.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK 
rnenugaskan Panitia/Pejabat Penerima I !r1~il Pekerjaan, 

28.3 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh 
hasil pekerjaan dilaksanakan clan dilcrima oleh dari 
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekcrjaan. 

28.4 Membuat berita acara serah terirna laporan akhir, 
setelah seluruh pekerjaan diselesaik.ui. 

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

29. Hakdan 
Kewajiban PPK 

30. Hakdan 
Kewajiban 
Penyedia 

29.1 mengawasi dan merneriksa 
dilaksanakan oleh penyedia; 

yanz 

29.2 meininta laporan-Iaporan secara c riooik mengenai 
pelaksanaan pekerjaan yanz dilakukan oleh pihak 
penyedia; 

29.3 meinbayar pekerjaan sesuai tk11~a11 harga yang 
tercanturn dalam kontrak yang telah diretapkan kepada 
penyedia; 

29.4 rnemberikan fasilitas berupa sarana clan prasarana 
yanz dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerj.iau sesuai ketentuan 
kontrak; 

29.5 ketentuan peralatan dan bahan y[-1113 clisediakan oleh 
I-'l'K untuk kebutuhan µelaks,LI1<1,111 JJC ccrjaan oleh 
penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia 
liarus rnenyerahkan peralatan dau bahan sisa sesuai 
dengan instruksi PPK. 

30.1 menerirna pernbayaran untuk pelaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan harga yang tel.ih .lite ntukan dalarn 
kontrak; 

30.2 berhak merninta fasilitas-fasilitas dalarn bentuk sarana 
dan prasarana dari pihak PPK 1111l11k kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai kete n I uan kon trak; 

30 .3 me la porkan pelaksanaa n peke 1jc1; 111 ~L·t Ma periodik 
kepada pihak PPK; 

30.4 melaksanakan dan rnenyelesaikan pekcrjaan sesuai 
dcngan jadwal pclaksauaan JXkL·, ,. ;111 yang telah 
ditetapkan dalarn kontrak; 

30.5 mernberikan keterangan-keterangan van~ diperlukan 
untuk perneriksaan pelaksanaan yc111:: .lilakukan pihak 
PPK; 

30.G menyerahkan hasil pekerjaan scsu.u dc11gan jactwal 
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalarn 
kontrak; 

30.7 penyedia harus mengambil langkuh-langkah yang 
mernadai untuk rnelindungi lingkunvan iempat kerja 
clan mernbatasi perusakan da,, ;~,il,,_c.~~11a11 kepada 
masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan 
penyedia; 
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30.8 melaksanakan perjanjian dan kcwajiban-kewajiban 
yang dibebankan kepadanya cic11~c111 pe1111l1 tanggung- 
jawab, ketekunan, efisien dan ckonoruis serta 
memenuhi kriteria teknik profcsional dan melindungi 
secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang 
berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak; 

30.9 melaksanakan jasa konsultansi ~<s11.1i dc1 .. 5an hukum 
yang berlaku di Indonesia. l'f'K secara tcrtulis akan 
mernberitahukan kepada pc11ycdi,1 mengenai 
kebiasaan-kebiasaan setempat: 

30.10 penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk 
mereka sendiri dari komisi usa lu (In-id,· commisiom, 
ra bat (discount) a tau pernba y;-1 ra 11- pc 111 hayaran lain 
yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa 
konsultansi; 

30.11 penyedia setuju bahwa selama pclaksanaan kontrak, 
penyedia dinyatakan tidak berweuang untuk 
melaksanakan jasa konsultansi u.11,1 11,1 :1w11gaclakan 
barang yang tidak sesuai denzan kontrak. 

30.12 penyedia dilarang baik secara lan3sun~ atau tidak 
langsung melakukan kcgiatan van.~ akan 
menirnbulkan pertentangan kcpcntingan (conflict of 
interest) dengan kegiatan Vi'lll'~ merupakan tugas 
pcnyedia; 

30.13 tanggungjawab penyedia adalah k ·1 ... '111t c111 rnengenai 
hal-hal pertanggung-jawaban penyedia scsuai dengan 
hukurn yang berlaku di Indonesia; 

30.14 perneriksaan keuangan adal.ih kctcntu.m mengenai 
kewajiban penyedia untuk merinci seriap biaya-biaya 
yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, 
sehingga dapat dilakukan peureriksaau I euangan. 
Selain itu, dengan sepengcrahuan pvnycdia atau 
kuasanya, PPK da pat merueri ksa clct n menggandakan 
clokumen pengeluaran yang te l.ih diauclu sampai 1 
(satu) tahun setelah berakhiruva k,11 -r.rk; 

30.15 kctentuan mengenai dol.uuicu d,1k11111v11 yang 
disiapkan olch penyedia clan 111r11.i;1 ii hak milik PPK: 
mengatur bahwa sernua ranu:11;--..1,1, 3, ml.ar-garnbar, 
spesifikasi, disain, laporan clan dokuiucu-dokumen 
lain serta software yang disi.ip}. ,·:1, , ,·11\'cdia jasa 
menjadi hak milik PPK. Pen v,d 1c1, SL';~na setelah 
pekerjaan selesai atau berakhirnva kontrak harus 
menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung 
lainnya kepada PPK. Penycdi.i dapat menyirnpan 
salinan dari dokuruen-dokume n tcrscbut. 

31. Asuransi Pihak pcnycdia mengasuransikan : 
31.1 semua barang dan peralatan yang mcmpunyai resiko 

tinggi terjadi kecelakaan, serta p( li! .111;1.1 . pekerjaan 
untuk pelaksanaan pekerjaan kontr.il: :,t,ts '>t'gala resiko 
ya it u kecelakaan, kerusakan- kc I t1s:1 l.an, kc hilangan, 
serta resiko lain yang tidak dapat didu6a; 

31.2 pihak ketiga sebagai akibat kecerakaan di ternpat 
kerjanya; 
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31.3 hal-hal lain yang ditentukan bcrkaitan dengan 
asuransi. 

31.4 Besarnya asuransi sudah diperhit ungkan dalam 
penawaran dan termasuk dalarn 11i ai konl r.i k. 

D. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK 

32. Itikad Baik 

33. Pelaksanaan 
Kontrak 

32.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas s,iling percaya 
yang disesuaikan dengan hak-h.u, )-111~~ icr d.ipat dalam 
kontrak. 

32.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian 
dengan jujur tanpa rnenonjolkan ~t peuung.u: masing- 
rnasing pihak. Jika selama kont 'ak, salah satu pihak 
merasa dirugikan, rnaka diupay.ikan tindrkan yang 
terbaik untuk mengatasi keadaau tcrscbul. 

32.3 Masing-ruasing Pihak dalarn K(111tn1k berkcwajiban 
untuk bertindak dengan itikad hail, schubungan 
dengan hak-hak Fihak lain, d,.1, mcngarnbil sernua 
langkah yang diperlukan untuk mcmastikan 
tcrpenuhinya tujuan Kontrak i111 

Jika dalarn pelaksanaan Kontrak ditcmukan kesulitan yang 
rnenghambat pernenuhan tujuan KL),l!i ak 111.tk.1 rnasing- 
masing Pihak berkewajiban untuk tetap bcrupaya bertindak 
wajar cti antara mereka tanpa rnerugik.u: kepc ntiugan satu 
sarua lain. Jika Pihak yang satu 111c11,3a11gs<1p pclaksanaan 
Kontrak tidak wajar dan adil maka kcdt,c1 liL'lali l'ih.ik harus 
megupayakan tindakan yang terbaik uutuk 111 11g,1L1si situasi 
tersebut. 

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

34. Perdamaian 

35. Lernbaga 
Pernutus 
Sengketa 

34.1 Para F'ihak berkewajiban untuk hcrupay.: sungguh- 
sungguh menyelesaikan Sl·l .I.,, d.1111 . .i scmua 
perselisihan yang tirnbul dari :1tm1 berhubungan 
de nga n Kon tra k i ni a tau in tcrp.vt :1,i 11v:1 '>t' lama a tau 
setelah pelaksanaari pekerjaan jasa Kon ultansi ini. 

34.2 Penyelesaian secara damai d,,p.lt dilakuk.in rnelalui 
rnusya wara h u ntu k mu fa ka t ''l': , !'-1 l:111·~,1111:~ H 11 tarn 
Para Pihak atau melalui perant.u.i.i.i pili.rk ,,L·tiga yang 
ctisepakati oleh Para Pihak dala.n bentuk antara Jain 
mediasi atau konsiliasi. 

34.3 Lernbaga Pernutus Sengketa 
Dalarn ha! penyelesaian pcrselisihan rnelalui 
perdarnaian tidak tercapai, ma k.: pcnyelesaian 
pcrselisihan tersebut dapat dil.u.uk.ui 111L ,,,lt1: 
a. arbitrase, 
b. alteruatif penyelesaian scngketa. :1!:111 
c. pengadilan sesuai dengan ketcntuan peraturan 

pe ru nda ng- u nda ngn n. 
Dala111 ha! periyelesaian perselisih.m melalui pcrdarnaian 
tidak tercapai, rnaka penyelesaian jll.'1·, ·I, il,.111 I ·r,·vl1111 dapat 
dilakukan mclalui: 
a. arbitrase, 
b. alternatif penyelesaian seugketa, .11,,·1 
c. pengadilan sesuai dengan ketentu.ui ,-,·.-,111,l'.1•; l'L'! undang- 

undangan. 



b. Syarat-Syarat 
Konsultansi 

A. Korespondensi 

B. Wakil Sah Para 
Pihak 

c. TanggalBerlaku 
Kontrak 

D. Waktu 
Penyelesaian 
Pekerjaan 

E. Tindakan 
penyedia yang 
mensyaratkan 
persetujuan PPK 

F. Pelaporan 

G. Serah Terima 
Laporan Akhir 

H. Pembatasan 
Penggunaan 
Dokumcn 

I. Tanggung Jawab 
Profesi 

J. Sumber Dana 

K. Pembayaran 
Uang Muka 
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Khusus Kontrak Jasa (SSVK) Pengadaan 

Alamat Para Pihak sebagai berikut: 

Satuan Kerja PPK: 
a ma: 

Alamat: 
Telepon: 
Faksimili: 
e-mail: 

Penyedia: 
Nania: 
Ala mat: 
Telepon: 
Faksiruili: 
e-mail: 

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: 

Un tu k PPK: 

Untuk Fenyedia: 

Kontrak rnulai berlaku terhitung sejak: _ 

jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasc1 Konsultansi 
tru adalah selarna: ( ) hari 
kalender/bulan/tahun 

Tindakan lain oleh pcnycdia 
persetujuan PPK adalah: __ 
jelss] 

yang 111<:' mer! ukan 
__ [scliutknn secara 

Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan 
laporan-laporan berikut s n11·:1 pcriodik selama Masa 
Kontrak: [utnilatn sc'Oil'a rinci 
jenis lsporsn dsn wsktu pc11_1','1:·:!w11 /,,pc)1:1,1 (iJhitung 
sejsk ditands tangsninys kontrs kl 

Ketentuan serah terirna Laporan Akhir berlaku untuk 
penyerahan setiap hasil kl·1:1c1 l.ts.: 1\1 nsultansi: 
(YA/TIDAK) 

Pcnyedia diperbolehk.u: 11!L'I &~L.il 1., .. 11 salinan 
dokumen dan piranti lun rk y:1113 dih.ixilkan dari 
pekerjaan Jasa Konsult. 11~.i i,11 L·11•,,c.1, 1)1 inbatasan 
sebagai berikut: _ 

[untuk konsultsn perencsns konstruksi] 
Umur konstruksi ba11s1.11.111 dirct« .m.tk.tn 

) tshun ~---- 

Kontrak Pengadaan jasa Konsultansi 1111 dilnayai dari 

1. Untuk pekerjaan .fc1sa Konsultan si 1111 dapat 
diberikan uang muku , ., IT: UM-'.) 



L. Pembayaran 
Prestasi 
Pekerjaan 

M. Batas akhir 
waktu 
penerbitan SPP 

N. Dokumen yang 
disyaratkan 
untuk 
mengajukan 
tagihan 
pembayaran 

0. Pembayaran 
Denda 

P. Pembayaran 
Ganti Rugi 

Q. Kompensasi 
R. Penyelesaian 

Perselisihan 
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2. [;1ka "YA '1 
Uang rnuka diberika n ,d)cS:tr ~0 , _ 

persen) dari nilai Kontrak [1111tuk koutrsk tshun 
jama.k diubslt : "Konttnk t;t/11111 pcrt.uns" stsu 
"total nilai Kontrsk:"] 

1. Perubayaran prestasi pckcrjaan dilakukan dengan 
cara: __ fbu/anan/termin/sC'k81t~'? r ts]. 

2. Pembayaran berdasarkan cara terscbut di atas 
dilakukan dengan kctcntuan sehH,·~ai berikut: 
_______ [ursiknn b1Jc1 prutbeyaran 
dilskttknn secsin b11h111m1 /'ll:1111,,nn,11} 

3. Mata uang pernbayaran : [untuk 
pengsdssn yang suutbcr d:1w1!lJ'H /'I IL\'} 

Batas akhir waktu yang discpakati unluk pcnerbitan 
SPP oleh PPK untuk 1x111bay.1rn11 tngihd11 .ingsuran 
adalah ) hari kn lender rerhitung sejak 
tagihan dan kelengkapan dokumen pcnunjang yang 
tidak diperselisihkan diterirna oleh PPK. 
1. Dokumen utama y.,';. :f·,y1.·.11!,:1 untuk 

mengajukan tagihan pembayaran prestasi 
pekerjaan (\'Cf111tka11 dsn 
ursiksn secsrs !e11gk.1p}. 

2. Doku111e11 penunjan; ya,1~ disyaratk.m untuk 
mengajukan tagih.u: 11c111hav,1rn11 prestasi 
µeketjaan:__________ [sebut 
ksn den uraiksn seem-rt !enskap/ 

Jika perselisihan Para Pihal: 111rng'"'11:t, l'l'L1ksanaan 
Kontrak tidak dapat diselesaikan secara darnai maka 
Para Pihak menetapka n k111l)agH ;)1..'11velesaian 
perselisihan tersebut d1 L:1w,tl1 scl ,.;c,.ti l'emutus 
Sengketa: 
[Fengadilttn Rcpublik .'!I(/( 11,, ·s,. yang 
be1*0111pete11/Bada11 . ubitr.ts: .\'t:1sion.-1! Indonesia 
(BANI)} 

[Iika BANI yang dipilih s~·l1c1:~c1i l.c11;l>:-1y,,1 Pemutus 
Sengketa rnaka canturukan klausul aruitrasc berikut 
tepat di bawah pilihan y,111g dibuat di at..s: 

"Semua sengketa yang t.mbu, dan l,o, Lr c•k ini, akan 
diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan- 
peraturan administras, 0:111 perutur : 1 -peraturan 
prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya 
mengikat kedua belah pihak vano bersengketa 
sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. 
Para Pihak setuju bahwa jurmah arbitr a.ci adalah 3 
(tiga) orang. Masing-mi:lsing Pihak ha.us ,nenunjuk 
seorang arbitrator d,111 ' Nin ar , rr or yang 
ditunjuk oleh Para Pira.< Jk<.J,-, mer: 1 1.r1 arbitrator 
ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan 
arbitrator."] 
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9. Format Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jasa Konstruksi : 

{kop surst K/L/I'/f} 

SATUAN KERJA: 

SURAT PERINTAH KERJA 
(SPK) 

NOMOR DAN TANGGAL SPK: 

1----------------+--------- --- -- --- -- --------< Halarnan dari 
1----=-===.,,..,..----,--,--------+------------------ - 

f'i\KET PEKERJAAN: NOMOR OJ\N T.i\0(GGAL Sl 'RAT 
PERMINTAAN PL\lf\ \\:ARAN : 

NOMOR DAN T;\,"'.G _~ .. I rrxrr \ \~ ,\l'.A 
KLARIFIKASI DA1 N~A;OISA~l l 1AKl;,\ 
PENAWARAN: 

SUMBER DANA: /seb11g11i contoh, c1111t11111km1 ''d1bc/1i111k;m .11-:, fl!', _ _ _ __ T.1,•1111 l1i,;.·~.11n11 _ 
1111t11k msts ffJJ,;'{'?ffirtll kegmit1111 _ 

---------< WAk'TU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _ ('----- __ ___,\ hari k11lc1:d,,1hil,rn/111llu11 - -- 

1------------------------ NILA! f'EKERJAA, 

S t Uk 1

1 Ha1~1i sa w111 ·1. oral (Rp.) 
a uan uran (I' , ,p. I r- - - ---- --1- 

No. Kuantitas Uraian 
Pekerjaan 

I 

~

-- - ---- - L_ 
1111LLl1 I -----~ 

- -- ---------< 

1---~-----~-----'-------- - - ------------- -- TERBILANG: _ 

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: 
l. TATA CARA PEMBAYARAN 

(disesuaikan dengan kebutuhan) 
Pembayaran dilakukan secara bertahap ck11i,ti1 angsurau pciubayaran 
(termijn) sebagai berikut : 
a. Angsuran Pertama 

Sebesar 95 % dari biaya pelaksana.ui j)C.;.e1Ja.111 ,«.1t1 sebesar 
95 % x Rp = Rp (. ) ; 
Dibayarkan setelah kernajuan fisik pekerja.ui mcncapai prestasi 100 % 
clan telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pe1·t,rn1a. 

b. Angsuran Kedua 
Sebesar 5 % dari biaya pelaksanaan pekcrjaan atau sebesar 
5 % x Rp ........ = Rp ........ (. ...... ) ; 
Dibayarkan setelah masa perneliharaan pekerjaan berakhir dan telah 
dilakukan Serah Terirua Pekerjaan Akhir : 
Ata u pemba ya ran angsu ran kcd ua da pa t di l<, k sa 11a kan ete la h kcrnaj uan 
fisik pekerjaan mencapai 100 % dan l\'1t1.·,·tl1c1 w:iiit·, 111, "' -rahkan 
jaminan perneliharaan sebesar 5 % dart 1 i · 1 Sl'K y,111g .luc. l.itl.an oleh 
Bank Pernerintah. 

2. SANKS! 
Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam }tn:~k,1 waktu pelaksanaan 
pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian ~\·nyedia, ruaka Penyedia 
berkewajiban mernbayar denda kepada PPK sehesar 1/!00U (satu perseribu) 
dari nilai SPK setiap liari kalender keterl.uulxu 11 "l I ~..,.111 11uK ,111t1m 5 % 
dari SP!<. 

- ----------- ---------' 
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3. PEMUTUSAN KONTRAK 
PPK dapat memutuskan SPK sepihak apabila : 
a. Denda keterlarnbatan akibat kesalahan atau kclalnia» Fenvedia sudah 

melarnpaui 5 % (lirna perseratus) dari nilai SPK atau ; 
b. Penyedia lalai/cidera JanJI dalam 111l·lak,,111nka11 kcwajibannya 

mernenuhi jurulah dan spesifikasi teknis (KAK) y,rng diperjanjikan dan 
tidak mernperbaiki kelalaiannya dalam i,•1:,-k·t wtktu ,·an<i telah 
diteta pkan. 

4. STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMLIM SPK 
Selain tunduk kepada ketentuan dalam ' 'K 1111, I'cuye.ti.i crkewajiban 
untuk rnematuhi ketentuan dan syarat u11111111 SI':, te.I.unpir 

------- -- -- ---~ 
Untuk dan atas narua ----- 

Pejabat Pembuat Komitruen 
Untuk dc111 -itas na 111<1 l'cnyedia/ 

kc-i ,trnn11 , K..,, '•) 

-------- 

[tends tsngnn dsn cap (jikn sslinsn 
ssli ini untuk Penyedis ntsks rckatksn 

mstersi Rp 6.000,- )] 

[tsud» L,IIISil d.1111 cap (jik« sshnan asli 
ini uutuk proyck /sntunrt kt·1ja Fejabat 

Fi.·111br,:1! J:, -n.itntc), .'.1.1/:.1 rcl ; tksn 
ma.terE:Ji J<p u.Uth.J,- JI 

Inem« Jengkap/ 
(jabatanJ (m1uw lr.:11.::;,'.:.t1p/ 

___ {L:i/1.1l;i11.I _, 
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STANDAR KETENTUAN DANS 'A1i_t.J l~-.1._U.'vl 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

1. PENYEDIA JASA MANDIRI 
SPK ini tidak dimaksudkan untuk rnenciptakan hlit,,1;·.111 l1t1k.11 1 .mtara Fejabat 
Fernbuat Komitmen (PPK) dart penyedia seperri hubungan hukum autara majikan 
dan buruh atau antara prinsipal dan agen. l'envedia bert,t11,'5311113 iawab penuh 
terhada p person i l n ya, 

2. HAK KEPEMILIKAN 
F'F'K berhak atas kepemilikan semua barang/Laliau yaitt .erk. i, l.uigsung atau 
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan olch pcnyedia kepada PPK. Jika 
dirninta oleh PPK maka penyedia berkewajibau t.ru ul, 111c1t1ba11lL, sccara optimal 
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahai. yang disediakan oleh PPK tetap 
pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams .lil...1..111' :1Lb1. kc -, "l.t , 'l'K pada saat 
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi olch pl 11:.T.li.:. \'1'111:1 J1er:1l:1ta11 ersebut 
harus dikernbalikan dalam kondisi yang sarna ~,,1c1.1 ~.:111 dibl'I ik.111 kc] .ida penyedia 
dengan penegecualian keausan akibat pernakaian ya11,<s wajar. 

3. CACAT MUTU 
Pl'K akan merneriksa setiap hasil pekerjaan pt'l l)'l .li.: .Ian merubcritahukau secara 
tertulis pcnycdia atas setiap cacat 111t1tt1 yang (!i 1111.I ... .'. 'I .1.1: .1 1 1 1t1eri11tahkan 
penyedia uutuk menemukan dan mengungk.ipku: ·;1c: I 11111t11 serta menguji 
pekerjaan yang dianggap oleh Ff'K mengandung c.,...:.11 11t .tu. f'ctt)edw bertanggung 
jawab atas cacat mutu selarna 6 (e11a111) bulan sctelah serah IL rima h.rsi] pekerjaan. 

4. PEMlJl'USAN 
Menyimpang dari Pasal 1266 dart 1267 Kitab l nd.uig-Undang I Iukurn Ferdata, Ff'K 
dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahu-m !,'r1td:, !: .. \>.id.1 i'lll~ -dia. 

Jika SPK diputuskan sebelurn waktu pelaksan.uiu p,'ktTJ.1,:11 berakhu d .. 11 pernutusan 
tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karcna kesalahan :1ta11 kclal.iian penyedia 
rnaka penyedia berhak atas pernbayaran pekcrinnn «xara mn r1/'/ ~,,~11ai dengan 
prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh Pl'"· 

5. PE A GGUNGAN 
l'enyedia berkewajiban untuk melindungi, 111c111h'h:1sk 1 1 :111 tW'11:111·~ung tanpa 
batas PPK beserta instansinya terhadap se11111;1 b, 11t1!, 111111Lil:1.1, i.111:,~ung jawab, 
kewajiban, kehilnngan, kerugian, denda, g11L},at;111 ntau '1111t11rrn1 hukurn, proses 
pemeriksaan hukurn, dan biaya yang dikenaktn l'l'll.'d 1:1 l'l'K b,· .crt i instansinya 
(kccuali kerugian y,111g mendasari tuntutai, 1-.D,c:iJllL ui~, 1;.l1L,1 , 1- .... ~.dalian atau 
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim .u.rs kehilangan atau kerusakan 
peralatan clan harta benda penyedia, dan/atnu cidcr. t11!H 1., snl.i: ;•!:ltl kernatian 
personil penyedia, dari/atau kehilangan ata11 ker11saknn harta benda. serta cidera 
tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang 1i111b11I ci:ir, pcliiks.111c .. 111 SfK, terlepas 
dari bagaimana, kapan, atau di 111a11a kerugia11 lt'rseh11t te1:jadi. 

6. PERPAJAKAN 
Penyedia berkewajiban untuk membayar semu:t p:1.i:tk. bc<1, 1 ctrib11si, d:111 pu11gutan 
lain yang dibebankan oleh hukum yang l,crl:1k11 1..1~ :·c1•1ks:11'.·.111 SPK. Se11111a 
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah ter111as11k ci:ila111 nilai S~'K. 

7. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK i11i didc1sark:111 kepada hukum 
Republik Indonesia. 

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
Pf'K dan penyectia berkewajiban untuk berup:1y:1 st111_..:.•z.11li-~u11~'l,1i11 111c11yelesaikan 
secara damai se111ua perselisihan yang ti111bul ,!.11i.111 1 !>l·1 l,1.lJu1,:. 111 ,t· 1gan SPK ini 
atau interpretasinya sela111a atau setelah pel.1k~a11:1<1i1 µckeriaan. ,lika perselisihan 
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah 111ab pc1·sl·l 1sil 1n11 .1 k.111 diselesaikan 
melalui pengadilan negeri dalam wilayah huku111 R~p11u ii.... 11 fones.a. 

'----------------------- --- - --·- --- - 
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9. ADENDUM 
SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secar.i IL'1·1,Jli. s,,·1;1 bl'!!.1h1 iika disetujui 
oleh PPK dan penyedia. 

10. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakknn sebagian atau 
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekeriaan h.urya diperbolehkau dalarn ha! 
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (m<JtScJd atau akibat 
lainnya. 

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMIS! 
Fenyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil ,:1L1.11~ 1.c1:1a I'l'K .,·L1h atau akan 
menerirna komisi atau keuntungan tidak sah lainuva baik b11~~s1111,·~ maupun tidak 
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetuju. l\ill\rn µelangg, r:111 syarat ini 
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadnp SPK ini. 

'----------------------- -- --- ---- ---------' 
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10. Format Lampiran Kontrak Pengadaan Jasa Konstn.ks i : 

SURAT PERJAN.Jl A ' 

untuk melaksan: kan 
Paket Pekerjaan Konstruksi: 

Nornor: _ 

{!i/«1 Pcnyedis buksn bcrbentttk kemitraan/KSO 1w1k:1 l:!1fi't11.-11 l'<'t11h11k.'1:111 /kompsrisi sebagai 
berikut: 
"SURAT FERJANJIAN ini berikut semus Isnipirsnnys (selsnjutny« discbut =Kontrak") dibust den 
ditandatangani di pada hsr! __ 1.- ,10u·.JI _ b111'111 tslutn 
______ (tanggal, bu/an den tshun diisi dcngsn hurut] sntsrs [nsms Pejabat 
Pembust Komitmen], selsku Pejabat Pcmbust Komitmcu, ya,~·? bertindn]: untuk dsn atas nsms 
_____ [nsuts sstusn kcris Pejabat Pentbust Kouutmen]. _vang berkcduduknn di _ 
(1-tla111at Pejabat Pembust Komitmen], berdsssrksn 5111:'1/ A'<'/ 11111.nn (pej:1b11t 
yang menandatangani SK penctspsn sebagai FFK] ,\1<1 _ (No. SK penetspsn 
sebagai Fejabat Pembuet Komitmen] (selanjutnya disebut aP!'K'') dnn (nama wski! 
Pcttycdis], [jabatan wskil Penyedis], yan:5 uerti11cbk !,1111.k clan alas tunn» 
_____ [name Penyedis], yang bcrkeduduksn di _ /alam,1/ Pcuvcdis], bcrdsssrksn 
Aktn No/ans No. _ (No. Aktn notsris] tangga! _ .'•:111s.S ! p, ·,,erbitan Akta] yang 
dikclunrksn oleh Notstis [nsnt» 1\'c>lmi1· v·1::·r.hit .,tkl'I/ (sclsniutny» disebut 
"Pen yedia ''). "l 

[/ika Penyedis berbentuk kemitrnan/KSO mnks kslim, , ,1;c· .. 1.' t. .... .:, , .. ,, 1:11'1 ,..· sebc1,gai berikut: 
''SURAT FERJANJIAN ini berikut semus Ja111pira1111yH (sctsnjutnye disebut =tcontrsk ") dibuet dsn 
ditandatangani di pada hari _ lfll~'{.'{,t! _ . lntlsn tshun 
______ (tanggal, bu/an clan ta/um diisi dengs n httrut] sntst» [name Pejabat 
Fctubust Komitmen], selsku Pejabat Pembuat Ko1111/111cn, );·Ill:; L)('f'/i11d:1k untuk dsn atas 11/1111/-1 
_____ [nstn« sstusn kerj» Fejabat Pentbust Ko111i/111en/, yang herkcduduksn di _ 
(a!amat Fejabat Pembust Komitmen], berdsssrksn Siuvu A'C'p111m,111 -· [peisbst 
y,111g mensndntsngnn) SK penetspsn sebagai FFK] ,Vu (.Vo. SK penetspnn 
sebagai Fejabat Pembust Komitmen] (selsnjutnys diselnu "/PK'') d;-111 kc:111itraan/KSO yang 
bera1~<,;,,«otakH11 scbsg»! berikut: 

l . (m1111a Penyedin !J; 
2. [nsm» Penyedis 2]; 
..... dst 
yang mssing-nmsing anggotanya bertanggung jawab secttrs pribndi d,111 IH11:<,1;ung renteng ntus 
senum kewsjibs n teriutdap FFK berdsssrksn Kontrsk i,1i ann !!'!.1li n1e111111iuk [nsms 
a11c"i<.'.JOl;1 kc111it1'H:111 yang ditunjulc sebagai wski! kc 111itra811/J{Sc >/ 11111uk Lcitindsk atas nsm» 
Kcnutrssn yang berkeduduken di (ala111:1. I+i.,': ./11 11 .. kit .. ;1:111:wn/, berdsssrksn 
suiut Fe1ja1yia11 ke111itma11/KSO No. /;,113.:5,tl __ tselsnjutny» disebut 
"Penyedis ''). "! 

MENG! GAT B.\I IW.\: 

(a) PPK telah meruinta Penyedia untuk menyediakau .vkerjaan Konsnuksi sebagaimana 
diterangkan dalarn Syarat-Syarat Umurn Kontrak yat1.'s terlampir dalarn Kontrak ini 
(selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi"); 

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, 111,·111il1ki keahli.ui profr sional, personil, dan 
surnbcr daya teknis, serta telah menyetujui untuk mcnyeci1akall l'<.:Kcl'jw111 Konstruksi sesuai 
dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontn-1 k ,11i: 

(c) PPK dan F'enyedia 111enyatakan memiliki kewen,rn•t,:111 11!1l11k 111"n,111d,111111:z,a11i Kontrak 1111, 
dan 111engikat pihak y,rng ctiwakili; 

(d) rrK dan Pcnyedia 111engakui dan menyatakan b,.11,\1(; :;,·,, .>,.i,~.:, .... ,, ,.~ 11 pe11a11datanganan 
Kontrak ini masing-rnasing pihak: 
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1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan unruk didarnping: oleh advokat; 
2) rnenandatangani Kontrak ini setelah meneliti sc.;HJ'H patur: 
3) telah merubaca dan mernahami secara penuh keteruuan Koulrak 111i: 
4) telah rneridapatkan kesempatan yang 111l·11i.1c1c11 u111t1I< merneriksa dan 

mengkonfirrnasikan semua ketentuan dalarn Kontrak ini beserta sernua fakta dan kondisi 
yang terkait. 

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyeciia de11311n 1111 bc·L:A·pnbt d_.11 .nenyetujui hal-hal 
sebagai berikut: 

1. [untuk kontrsk Iuug» satusn atuu kontrak gabun,:?an JwrxH sc1lua11 dsn Jump sum, ditulis 
sebasai berikut: 
"total harga Kontrak stsu N1Jai Kontrsk tennesnk Pajr-1k Perta111bHha11 NJJai (FFN) yang 
diperoleh berdsssrksn kusntitss dsn hsrg» sstustt prkcrius n st'bHSHim.<ma tercsntum dalam 
Daft;11· Kuntttitss dsn f!argfl ,1tlt1/f1h srbcsar 1.:.p _ 
,.__ rupiah);"] 

[untuk kontrsk lump sum, ditulis sebagai berikut: 
"tot«! /t;1r3a Kontrsk ntnu Nilai Konttnk ternusu): ht/HK rert.m« .1 .. 1•1 .\'Ilm· (FFN) adfllflh 
sebessr Rp rupish); ''/ 

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjiau t111 mcmiliki arti dan rnakna yang sama 
seperti yang tercanturn dalam lampiran Surat Fcrjanjian iru; 

3. dokumen-dokurnen berikut merupakan satu-kcsatuan d.111 l1:1:~i,111 yan~.~ tidak terpisahkan 
dari Kontrak ini: 

,1. adcndum Surat Perjanjian; 
b. pokok perjanjian; 
c. surat periawaran bcrikut daftar kuantitas dc111 harga (apabila ada): 
d. syarat-syarat khusus Kontrak; 
c. syarat-syarat u1m1111 Kontrak; 
f. spesifikasi khusus; 
g. spesifikasi umurn; 
Ii. gambar-gambar; cian 
1. dokumen lainnya seperti: jarninan-jaminan, .'I PB)- HAI JP. hAPI'. 

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling meu.cl.rsk.u: ,-;;1.t1 , 111;,1 l.1i11, dan jika terjadi 
pertentangan antara ketentuan dalarn suatu dokurnen dengan ketentuan dalarn dokumen 
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuau dalam dokum 11 yang lebih tinggi 
bcrdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di alas; 

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyc.lia dinyatak.ui c1nl,H11 Kontrak yang rneliputi 
khususnya: 

a. PPK mernpunyai hak dan kewajiban untuk: 

I) mengawasi clan merneriksa pekerjaan y,rn:~ dil.iks 111:1ka11 ole h I'cnvedia; 
2) meminta laporan-Iaporan secara periodik 111e1,:·ct1Hi pelaksauaan pekerjaan yang 

dilakukan oleh Penyedia; 
3) mernberikan fasilitas berupa sarana ci:1·1 : ::1. 1:·1 .. 1 J° 1.":, .' .. , 1 '1.:an oleh Fenycdia 

untuk kelancaran pelaksanaan pekerja.m sesuai kctcntuan l"11111-.1k; 
4) mcrnbayar pekerjaan sesuai dengan ha1;~.1 y<111.-~ 'l IC 111!.,11 li 1'..1111 Kontrak yang telah 

ditetapkan kepada Penyedia; 

b. Penyedia mernpunyai hak cian kewajiban uutuk: 

I) menerima pernbayaran untuk pelaks.uiaan pe kerjaan s ···",ii cic'ngan harga yang 
telah ditentukan dalarn Kontrak; 

2) 111c111intH fasilitas-Iasilitas dalam berm k sa ·;:1 ,. h11 111,, ·,.. I!. 1 dari PPK untuk 
kelancaran pelaksanaan pekeijaan sesw·i Lele 1!11· .. 1 1<\111t1·;1k; 
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3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secai a pcriodik ·cµ.1dc1 1·~·1~; 
4) rnelaksanakan dan rnenyelesaikan pekerjaan scsuai dengan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalarn KLll!ln1k; 
5) melaksanakan dan rnenyelesaikan pekerjaan secara cerrnat, akurat dan penuh 

tanggung jawab derigan menyediakan tcnaga kerja, bahau bahan, peralatan, 
angkutan ke atau dari lapangan, dan segala p kcrjaan perrnanen rnaupun 
sernentara yang diperlukan untuk IX' lr1tzs;111.1<111 p,'11y,'k a i.• 11 dan perbaikan 
pekerjaan yang dirinci dalam Koritrak; 

6) mernberikan keterangan-keterangan vnng diperlnkan untuk perneriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pl'K; 

7) rnenyerahkan basil pekerjaan sesuai dl11;~n11 .,,1\l\\',t! pcnv. r al..m pekerjaan yang 
telah ditetapkan dalarn Kontrak; 

8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk mclindungi lingkungan 
tcmpat kerja dan mcmbatasi perusakan .lan ;t,.t11<",<'i,t1H11 I c: .• d 1 masyarakat maupun 
miliknya akibat kegiatan Penyedia. 

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung seiak l,.i1~~gal ym1g diretapkan dalarn Syarat- 
Syarat Umuru/Khusus Kontrak dengan tanggal 111111c1i dan pcnyelcsaian keseluruhan 
pekerjaan sebagaimana diatur dalarn Syarat-Syaral Umuru/Khusus Kontrak. 

DENGAN DEMIKIAN, Pf'K dan Penyedia telah bersepakat 1111t1Ik mcnandatangani Kontrak ini 
pada tanggal tersebut di atas dan rnelaksanakan koutrak sesuai dc11;~.1." kctentuan peraturan 
perundang-undangan di Republik Indonesia. 

Untuk dan atas nama _ 
PPK 

Untuk cl,111 atas uarna l'e nyedia/Kemitraan 
(" .,» 

[tanda ta113an dsn cap (iika snlinsn asl! ini 
untuk Penyedis msks rekstksn meters) Rp 

6.000,- )] 

[t.md» 1 .. 1,:<ttrr ,t.111, ·•f' ii·"'' sstinsn asli in! 
/111/uk sstus n .k.}1:;;, Ff'lt 111ak1 rckstksn materai 

r: n t: '. ic i. 1, > I 

Insm« lengkap/ 
[jabatan} 

tu: J/J.11C:il:!,Attp/ 
(i·1! .,1.11 I 
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a. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pengadaan Jasa Konstruksi 
A. Ketentuan Umum 
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakau d,1la111 ~y;11,1t-:-i_12.1, 1 Umurn 

Kontrak ini hams mernpunyai arti atau tafsiran scperti yang 
dirnaksudkan sebagai berikut: 
1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh l 1cM·1j.1.1n yang 

berhubungan dengan pelaksanaan konsuuksi bangunan 
atau pembuatan wuju.l fisik l.t:,11.),1. 

1.2 Pengguna Anggaran yang selnnjntnya disebut PA adalah 
pejabat pernegang kewenangan penggunaan anggaran 
Kementeriari/ Lernbaga/Satuan Ke1j;1 l'erangk.rt Daerah 
atau Fejabat yang disam.ik.u, p:t,lil l.ist.tusi Jain 
Pengguna APBN I APB D. 

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran y:111g selanjutnva disebut 
KPA adalah pejabat yang diretapkan oleh 1-'A untuk 
menggunakan APB~ alrn1 L1i1eupki1:i ol. I Kepala 
Daerah untuk 111en3c",1111aka11 M'R[). 

1.4 Pejabat Pembuat Kornitmen vc111~~ selaniul nya disebut 
PPK adalah pejaba: yang bertHn~ Iii~ j.t .vab atas 
pelaksanaan Pengadaan I'e kerjaan Konstruksi. 

1.5 Panitia/Pejabat Fcncrima I! sii Pekcrjaar, adalah 
panitia/'pejabat y,111:2 d;L't,,p'· 111 nkl1 I' \/KPA yang 
bertugas 111e111eriks1-1 clan menerima hasil pekerjaan. 

1.6 Aparat Pengawas Intern Per .erintah :1 t.1 Li pengawas 
intern pada Institusi lain y.1112, .,l'l.11._1t.l11',,. di::.,·but APIP 
adalah aparat yang rnelakukan pe ngawasau melalui 
audit, reviu, evaluasi, pcrn.111t,111a11 ct:111 kegiatan 
pengawasan lain tcrhadap penyeienggaraan .ugas dan 
fungsi organisasi. 

1.7 Penyedia adalah b,1dr111 usaha atau ornn:~ perseorangan 
yang menyediakan Pckerjaan Konstruksi. 

1.8 Subpenyedia ad11IJl1 pcnyertia yc111~2. 1 l\:'11~~adakan 
perjanjian kerja dc11:silll pctt)L'c!iH !'JL'll,ll\'<.:~ 111g jawab 
kontrak, untuk 11,, l.: csan.ik.u, :-.-.:l,;i: "',1 .ickcrjaan 
(subkontrak). 

1.9 Kemitraan/KSO adulah kerja s.una usaha aruar penyedia 
baik penyedia nasional rnaup in pcnvedi.i asing, yang 
masing-rnasing pila :11: 111111:) 1· •, 11: I~-\, 1 ih<111 clan 
tauggung jawab yi111:.'. _icl;1,;; be ro.rs.uk.m .x.rjanjian 
tertulis. 

1.10 Surat Jaminan yang sclanjutny» uisenut Jan1111an, adalah 
jaminan tertulis yall,·; lJersit',11 mudan .tic uirkan dan 
tidak bersyarat (unc·u11ditio1111/), y1rng dikeluarkan oleh 
Bank Urn u ml Pe I'll sa l u-rn 11 Pc 11j H 111 i 11c111 I I 'crusa haa n 
Asuransi yang di-erahkan ole n µc1l),·,k1 kepada 
PPK/Pokja ULP 1111t11k 111e11111111111 tcrpcnuhinya 
kewajiban penyedia. 

1.11 Kontrak Pengadaan i~11r"ln-~/J,!s,1 V"lll,<?, •wl1rnjutnya 
disebut Kontrak adlah perjaujian teriuns antara PPK 
dengan penyedia yall.~ 111c11, c1.:11p ::-.yc1rnt-:-iy,irnt L'mum 
Kontrak (SSUK) ini •1.1.1 S.).1.·:. · ;) 11 11 i· . .11 ,.1\ Kontrak 
(SSKK) serta dokumcn lain v:111.'.l. mcrupakan li.1gia11 dari 
kontra k. 

1.12 Nilai Kontrak adal.rh total 11:ff,0,a y;i11,~ tercaruurn dalarn 
Kontrak. 

1.13 Hari adalah hari kak r«] .r. 
1.14 Direksi lapangan ;1d:1L.!1 1i111 pcn.iuk: 11,-2, yang 

dibentuk/ditetapk.m oleh ~'t'K., (erdu r ,(;-. 1 (satu) 
orang atau lebih, yang dircntukau dalam syarat-syarat 
khusus kontrak 11111uk ,:1t·11~>rncl.1:1k;-11: x-l.iksanaan 
pekerjaan. 
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1.15 Direksi teknis .1,,":,t11 I.u. p1..·11"1, ., yang 
ditunjuk/ditetapkan olch !'PK untuk mengawasi 
pelaksanaan pekerj.um. 

1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) 
adalah daftar kuanlitas yn11i; Lelah diisi I Mga satuan 
dan jurulah biaya keseluruhannya y,rng merupakan 
bagian da ri penawa r:111. 

1.17 Harga Perkiraan Send iri (HPS) adalah pcrhitungan 
perkiraan biaya pekcrj: c111 yanx disusun oleh PPK, 
dikalkulasikan secur.i .eahlian ucl'Llasa, k.,1.11 data yang 
dapat dipertanggungjuwabk.m sci In dizun.ikan oleh 
Pokja ULP untuk merulai l.cwajaran penawaran 
terrnasuk rinciannya. 

1.18 Pckerjaan utama .id.t1<-1!1 .1~lli:, re ,l rj.i.i 1 y.11, ~ sccara 
Iangsung rnenunjang terwujudnya da n bertungsinya 
suatu konstruksi sesu.ii pcruntuk.mnya ,'ill:.'.~ ditetapkan 
sebagaimana tercantum c!c1'.1111 l.Df': 

1.19 Harga Satuan Pe kcrjaun U l -,1) adar.rh lint,~d :.a Lu jeuis 
pekerjaan tertentu per satu satuau tcrtcruu. 

1.20 Metoda pelaksanaan pckcrjaa n adalnh c::r:t kcrja yang 
layak, realistik clan dapat dilaksanakun untuk 
rnenyelesaikan seluruh pekerjaan dart diyakini 
menggarnbarkan periguasaan clalaiu pcnyelesaian 
pekerjaan dengan tnhnp p('l.tks,111:1c111 v,111_<2 sistimatis 
berdasarkan sumber daya y.11ig diruiliki penawar; 

1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah iadwal yang 
menunjukkan kebu.i.u.m \\,11.;., 1 1a11~~ diJ,l 11, i .111 untuk 
rnenyelesaikan pekerjaan, tcrdiri alas tahap pclaksanaan 
yang disusun ~cc:11.1 J,1si:--, J\'.ili~til· ,.-Lrn dapat 
dilaksanakan. 

1.22 Personil inti ada la h 1e1rn;.'.,,I y<111~4 akuu .utcmpatkan 
secara penuh scsuai dc112,a11 per .y.uat.rn yang 
ditetapkan scbagaiuuuia l.'1·,,.111111,11 d.1!·111, I r1r scrta 
posisinya dalaiu 1,1c111a.ic1111.'i1 µ1..·l,,ks,111,1<111 1i,·kl·1:iaa11 
sesuai dengan org.misasi pcl.iksanaan va11g diajukan 
untuk me.la ksa na ku , pe kcrjaan. 

1.23 Bagian pekerjaan )'[Lng .i isubko n trukk a n adalah 
bagian pekerjaan bt1kR11 pckcrjaan utarna yang 
di teta pkan sebaga i ma na tr rca n tu 111 da 11-1111 I. PP, yang 
pclaksanaannya di-cr.ihkai, kcp.«] .. 1x11yl'.li.1 '.1i11 dan 
disetujui terlebih dahulu olch !'PK. 

1.24 Masa Kontrak adal.ih j,1112,k,1 -aku: I 1erL1\t111\1 • Kontrak 
ini terhitung sejak ta11:~g;1l pcn:rncir1tan.~c111a11 kontrak 
sarnpai dengan 111,1sc1 p('111clilu11c111 l>cL".1k1111. 

1.25 Tanggal mulai kcrja adalah Lc1i1L .'.<,:ti mulai kerja 
penyedia yang dinv.u !!C111 1·c1ch . 1w11 l\'t i111 1'1 Mulai 
Kerja (SPMK), ya113 diurbilkan olcli 1'fJI-~. 

1.26 Tanggal penyelesaian pckcrjaan adalah tanggal 
penyerahan pert.un.. pckcrjaan sdc.)...il, druyatakan 
dalarn Serita Acar.i 1·1.·1.V1.'l'.tl1111 I' ·11<1111:t :,,·I cr iaan yang 
diterbitkan oleh F'l'K. 

1.27 Masa perneliharaan ad.ilnh kt11·1111 waktu koutrak yang 
ditentukan dalaiu .'> <1L,l-S\',,, .11 1,111.'>t. kontrak, 
dihitung sejak ta11:z,,cz,,tl penyerahan perrama pekerjaan 
saiupai dengan ta11~~:~,:I pc11yn:!11.111 ukhir JA kcrjaan. 

1.28 Kegagalan Konstruksi aoalah kcadaan hasil pekerjaan 
yang tidak sesu.n den. :11: spcstfikas: pckerjaan 
sebagairnana disep.ikali dulam k ul rak h.uk sebagian 
maupun keseluruh.n sch:1,2:1i :ild~·1t l.1.·salaha11 
pengzuna atau pe11ynlic1. 
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1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang 
setelah diserahterimakan oleh pcnycdia kcpada PPK dan 
terlebih dahulu ipei iksa serta diteruua oleh 
Panitia/Pejabat Pe11''ri111a I lasil l'ck "1:i;rn11. 1llL'I .iadi tidak 
berfungsi, baik sccai a keseluruhan rnaupun sebagian 
dari/atau tidak sesuai rle11.'Ulll h'll'rtwrn v·11·.'~ u-rcantum 
dalam kontrak, d.u i scgi tekrus, 1 1~111f:1.1t, kc .clamatan 
dan kesehatan kerja , ci,rnht!illt kcsel.uuatan urn um. 

SSUK diterapkan secara i11c1s dal.uu pel:1k,.111.rn11 l'ekerjaan 
Konstruksi 1111 tetapi LLii·11, rlr111a1 bnte11tc1n,<l,Hll deugan 
ketentuan-ketentuan dalarn LJ0ku111e11 Kc)J[ILt, lain yang lebih 
tinggi berdasarkan urutan '1il'1 u k: d.1!.11.1 ~11.·:11 l\:t.>1nii.1n. 

3.1 Bahasa kontrak harus dal.un Hahasa Indonesia kecuali 
dalarn rangka pinjanuur/Iubah lu.ir negeri 
menggunakan Bahasa ndonesia dan bahasn nasional 
pernberi pinjarna: /!1iii,1l1 terschur cl.11111lc11 bahasa 
lnggris. 

3.2 Hukurn yang digun 1b111 ad.ilah l111kt1111 y.111~s '. crlaku di 
Indonesia, kecuali cbl:1111 .-:11\'~k.1 :1i11jn111111/l1iliah luar 
negeri menggu na kc111 hu k u n 1 yang berla k u di I ndonesia 
atau hukurn yi111g bcrlaku di llt'c'.<,,11·a pernberi 
piujaman/Iiibah !L ,,: 11 .•1;·, I.·,., ,,,I 1 .11 11111..irn 
Feruerintah dan ncgara pernberi pinjamanz hibah). 

4.1 Berdasarkan etika pc1i.x.a,l:1a11 b:11,1113/.1<1~,1 pemerintah, 
dilarang untuk: 
a. rnenawarkan, 111c11tT1111c1 at.iu mcnjunjik.m u ntuk 

memberi atau 111c11eri11!l1 lia.liah <11c1u imbalan 
berupa apa saja alau rnclakukan Li11d11ka11 lainnya 
untuk mempeugaruhi . i.1;J.1µ11n )'<111~.:,, .I., t.ihui atau 
pa tut dapat dictt,c'2,,t bcrlaitrtu dei\:,.111. >,'!1'2,H.trnn ini; 

b. mendorong te1j;.d;1:y..i pl I saingan ticlak se h.u; 
c. 111e111buat danz atau mcnyamparkau sccara tidak 

benar dokumei. c! 11;!,1:.1;1 kc!t'r:111: .. :11 '1·11 yans 
disyaratkan uruuk penvusunan clan pel.iksanaan 
Kontrak ini. 

Penyedia 111enJa11,111 liahwa vang lx-rsangkutan 
(terrnasuk se111u.1 <111 ;~,.()'., \L t!1;1,·:1 ,11 :::;c, apabila 
berben tu k Ke111i ti :1;. 111 i,.'.) ) d,111 ~11 b pe 11 yed i:1 n ya (jika 
ada) tidak pernah 1.1:1 Ii l.r!: ?1, 111 1n,·L1!,·1l: 111 ,;11ct:1kan 
yang dilarang di iii,-:;. 

4.2 

4.3 Fenyedia yang 111c1H11·111 peuil.ri.ui I' 'K terbukti 
melakukan larangan-Inrnngnn cii atus rlnp:tt dikenakan 
sanksi-sanksi admiuisu :ttif olch t'r'K sebagai berikut: 
a. peruutusan Korurak: 
b. J<1111inan Pel.11,,.111, .111 !i.:t1i1 k.,11 tl.1 . , i .ctorkan 

sebagairnana ctiletapkan dalarn : SKK; 
c. sisa uang muk.i harus dilun.isi olch Pcnvcdia: da n 
d. perigenaan dart..r 11111-1111. 

4.4 Pe ngenaan sanksi ,·clmi111s11 atn di atas rhlnporkan oleh 
PPK kepada \1·."llrl'I': IKc:):~l :i I l'll b:1,2< /Kepala 
Dacralr/F'impinan I is.u us: l:,it nv.i. 

4.5 Ff'K yang terlibat c 
sanksi berdasark..i 
undangan. 

1'. 1111 Ki,.: l..t, ,):11.p1 .11 ..ikcuakan 
,l·IL-11111.111 .x 1· .. tL11· ! 1 JX .- mdang- 



5. Asal Material/ 
Bah an 

6. Korespondensi 

7. W akil Sah Para 
Pihak 

8. Pembukuan 

9. Perpajakan 

10. Pengalihan 
dan/atau 
Subkontrak 
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5.1 Penyedia harus 111e11yc11!1paik:111 .isal matcrial/bahan 
yang terdiri dari J'!'H i 111 l:l111:p.,!1t·11 '.1.1 .:l!t 11 '.~cri dan 
koruponen imper. 

5,2 Asal material/bahan inerupakan tempat material/bahan 
diperoleh, antara lain lc11q1:1i 111.1k r.: f /bahan 
ditambang, turnbuh, atau diproduksi. 

6.1 Seruua korespondcnsi dapat b:1'l1\'.11!11k -urut. e-mail 
dan/atau faksimili cle11g:111 alamat tujuan para pihak 
yang tercanturu dalarn SSJ'K. 

6.2 Sernua pernberitahuau. permohonan, atau pcrsctujuan 
berdasarkan Koutrak :ni harus dih11:"ll -;,:::-:11:·1 tertulis 
dalam Bahasa Indonesia. dan cti<1n.'sfs,111 telah 
diberitahukan jika tcla l: cfo;,1111p.11Ka11 sc-::.11.1 langsung 
kepada wakil sal: Fara Pihak dal.uu SSlJK, atau jika 
disarnpaikan melalui ~111·:11 lc•-c:11::11 r.:1•./:1•,111 .aksimili 
ditujukan ke alamat y,111,cz, tcr, .. ;;1111u111 J<1l<1111 SSl,1,. 

Setiap tindakan yang disyaratkn» a1:1u dipcrbolchk.m untuk 
dilakukan, dan setiap .lokumcu yang disyaratkan atau 
diperbolehkan untuk dibuar berdasarkan Konlrak ini oleh PPK 
atau Penyeclia hanya clap, I .lilaknk.m ,11.111 clili11a! ,,kl pejabat 
yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk pcnyedia 
perseorangan, Penyeclia tidik bolch diw.ikilk.m 

Fenyedia diharapkan untuk metakuk.ui pcnc.uatan keuangan 
yang akurat clan sistematis '-\'!1:1111.111~1"" ckll,q.:111 11cl"ksanaa11 
pekerjaan ini berdasark.ui .,t;-111dc11· ,d,c111t.11hi yc11.;,:, lJl·rl.1K11. 

Penyedia, Subpenyedia (iik.: i.1.1), urn I\· -; 1 :1 yang 
bersangkutan berkewajil-an untuk 111e111b,1yar sernua pajak, bea, 
retribusi, dan pungutan lain ,·.t11;~ dibcbank.n: okh neraturan 
perpajakan alas pelaksau.uui l~ulll,<1k .ui. ::;l'll,ll.t p.·.1.~\.·luaran 
perpajakan ini dianggap telah terrnasuk dalaru . 'ila: Koutrak. 

10.1 Penyedia dilarang uutuk nc11;s,tlillk,rn::, L.,,1,.,ian atau 
seluruh Kontrak ini. l'c11~alilrn11 scl unlit K,,1,l, ilk hanya 
diperbolehkan d.rlam h.il ,)vt/,.:111;;" 11,.n !'l'11yccli<1, 
baik sebagai akibat pclebur.ui (111erJ,;t:O nu.up 111 akibat 
lainnya. 

10.2 Penyedia dil<11'.111:~ 111111,k 11w11•:11bk,,11lrakkan 
sebagiau/seluruh 1•vkv1 j;1,111 ut.uu.: dal.uu 1'lll1t,·,,k ini. 

10.3 Subkontrak SL'!> ,.~i,.!: l't'kt 1:;:1;-111 
diperbolehkan kepa.Ia renycdia 
persetujuan tertuli · dari "I'K. 
bertanggung jav, ab atas 
ct isu bkontra kka 11. 

SJJL' <;J, ti I:-, 
l\''ll't'tf a 
pekerjaan 

ha nya 
setelah 

tetap 
yang ba~ian 

10.4 Jika ketentuan di .rtas dila11;s,'~<11· rnaka Kontrak 
diputuskan clan I cuycdia d1kl't1c1k:111 ,i!nhi ;d:-· 1.~,1imana 
diatur dalarn SSKK. 



11. Pengabaian 

12. Penyedia 
Mandiri 

13. Kemitraan/KSO 

14. Pengawasan 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

15. Persetujuan 
Pengawas 
Pekerjaan 

16. Perintah 

17. Penernuan- 
penemuan 

18. Akses ke Lokasi 
Kcrja 

I ' . .: I 

Jika terjadi pengabaian oleh satu I'ihak terhadap pelanggaran 
ketentuan tertentu Konrrak oleh I'ih.rl: y:111_, ILi11 maka 
pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus- 
rnenerus selarna Mas.: K ntral: atau sckctiku menjadi 
pengabaian terhadap pc langgar.ui ketcntu..: y,111,g lain. 
Pengabaian hanya dapar 111c11°ik-1t ii,;, d.ipat dibr k!il :11 secara 
tertulis dan ditandataug.mi oleh wakil S,111 l'rhak yang 
melakukan pengabaian. 

Fenyed ia berdasarkan 1'011 tr:1 k in i bcrta ng..<?;u ng jawa b pen uh 
terhadap personil dan subpcnyedianya (1ik:1 :~rl:•) serta 
pekcrjaan yang dilakuk.i 1 l lc.: 11,1.::·, :"1. 

Kemitraan/KSO member: kuasa kepada salah satu 1111:~:~ota yang 
disebut dalarn Surat Pc1ja11,1i.111 1111tuk berundak atas nama 
Kemitrnan/KSO dalam pclaksanaan hak clan kewajiban 
terhadap PPK berdasarkan Koul ruk :,.i. 

14.1 Selama berlangsui.guj a pelaksanaa.i pekcrj.uu., l'l'K jika 
dipandang perlu J:1p:1I 111c11~·.u1.·~k:-tt l'Clh!,,1w,.,: l'ckerjaan 
yang berasal dari I L'r,.1,1il l'I'K <1ta11 konsultan pengawas. 
Pengawas Pekerjaan berkewajihan u11111k ncngawasi 
pc la ksa naa n pc kl .i.u.. 

14.2 Dalarn melaks.in.rknn l.cw 1.ii. 1,11 11y.. Pc11gawas 
Fekerjaan selalu h,: tin iak 1 ntuk k:p,Tli'l:!:111 I'I'K, jika 
terca n tum ct ala 111 '>. I,;.~, , \· !l:~a ,v. ts \.· ,-.1;. t 1,1.111 da pat 
bertindak scbag.ii '.\ al.i. S:1!1 !TK. 

15.1 Semua garnbar y.mg digunakan untuk rnendapatkan 
Hasil Pekerjaan b..ik y:1 12, pct mane 1 t11.1uµ1,11 -cruentara 
harus rnendapatk.in ~,e1·::-elujc,nn Pl'11gc1wn.., l\·k:,:jr1a11. 

15.2 Jika dalaru pclaksanaan pekcrjaan 1111 nijx-rtukan 
terlebih dahulu n : : 1 :., 11.1.:i f\·l.v1:: 1.:.1 'l 11, , . !. 1 inaka 
penyedia berkewaiiban untuk menyerahkan spesifikasi 
dan gambar usul.m I 1;1sil l'cl-e1:i:1:11: . .:1w11t,1:· 1 tersebut 
untuk disetujui okl, Pen;.;aw1s Pck rjann. 'l'crlepas dari 
ada tidaknya perse I tJlti.11 F\ • ;.;,i,v,. I\ J,, l,i 1.111 ,>l nycdia 
bertanggung jaw.i» ~Lc.11a ;i,·11L.l1 :·t:1-; :n1h·n1 -~'111 Hasil 
Fekerjaan Seruenrar.r. 

Fenyedia berkcwajiban .. 1.I L 111 ·: !,:-., ... 1.: .. 1 :: 11 11 .xrintah 
Pengawas Fekerjaan yanx Sl'St1.1i ,k11:~:111 kL'\,\t1rn11;~.111 l'cn,<?;awas 
Pekerjaan dalam Kontrak ini. 

Fenyedia wajib memberitahukan kepada PPK da n kepada pihak 
yang berwenang semu.i 1-Jc'nc11111c111 bcud.i /b.u'an-; yang 
mempunyai nilai sejarah .uau JJL'11t'111uc111 kekayaan di lokasi 
pekerjaan yang me11111w ocra: 11 ,·,1!1 pl."1·1111.i:11.~~ - .r.ulangan 
dikuasai oleh negarn . 

Penyedia berkewajiban 1111tul~ 111l'11.Jal1li11 ctk'il'S I'PK. vva k il Sah 
PPK dan/atau Fcngawa.. i':.,, .j: .. 111 .,L iL1,. "l 1,; , . 1, lokasi 
lainnya dimana pekcrjaan i.i] ,_,ct·in:~ at..u ,tl·.111 dil 11·s,Tak<111. 
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B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak 

19. Jadwal 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

19.1 Kontrak 1111 bcrlaku erektif pada tanggal 
penandatanganau Sur.u l'c.janji.u: JI h l\.11-1 Iihak atau 
pada tanggal yan-; ditetapkan dalam ,\'KK. 

19.2 Waktu pelaksan..a.r koutrak adal.rl: .1,uig,,;..i .v.u.tu yang 
ditentukan dalam -yarat-syat a! khusus konrrak dihitung 
sejak tanggal 111u.<1: 1:c1J:1 y1111;_4 l..:'1d.1 .u n: .U .1 1 :::ifMK. 

19.3 Fenyedia harus mcuyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal 
yang ditentukan dalam SSKK. 

19.4 Apabila penyedia berpendapal tidak dapat 
menyelesaikan pekcrjaan se suai jc1(1wnl kare n.i keadaan 
diluar pengendaliannva an pe nvcdia telah melaporkan 
kejadian tersebut kepad.i F'PK, nu l.a I'l'K dapat 
melakukan penjndwalan kernbali pelaksanaan tugas 
penyedia derigan arlcndum kontrak. 

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 

20. Penyerahan 
Lokasi Kerja 

21. Surat Perintah 
Mulai Kerja 
(SPMK) 

22. Program Mutu 

20. 1 PPK berkewaj il>,111 11. 1 t 11 k 111c' 11 yera h ka n kexc It 1 ru han 
lokasi kerja kep.ula pe nyedia sebclun. Sl'N\1-,. d.tcrbitkan. 
Fenyerahan dil.ikr.l. .. ,.1.; set, Lh sc.xlu 11.1_. , .l ... .kukan 
perneriksaan lapangan bersarna. Hasil pe meriksaan clan 
penyerahan dit11c111~~kc111 dal 1111 bcrita ac<11·:-1 p.nverahan 
lokasi kerja. 

20.2 jika dalam perucriksaan lapangau bersama diternukan 
hal-hal yang ci<111,H 111e11-z;:1kih,1lk:111 11,'1'1il1i-'l1111 1s1 
Kontrak maka pcrubuhan tcrscbt.t 11<,! IA.) cl.1,1.111gka11 
dalarn adendum Kontrak. 

20.3 Jika penyerahan 11.1.iy:, ,iiL1kt1k,111 1J:1c'LI l» :~::1 1 tcrtentu 
dari lokasi ker . 11uk:1 l'l'K dap:1t dia11,,,,;~,1~ telah 
ruenunda pelaks.inaan pckerjaan terteutu yan:~ terkait 
dengan bagian ,·,,,;· L, 1: , ki s/ i11I, d 1,1 k 1 di'ii ini 
ditetapkan sebag.u l'cri-;tiwa Ko!llJ)c.1sasi. 

21.1 PPK menerbitkan SI i'v." ~ ·l,:lllL,,t l.1111L.1, .1y ... ..; em pat 
belas) hari sejak 1<111/;gal pc:nc11Hla-t<11131111,rn kontrak. 

21.2 Dalam SPMK c.icanlumkau saa: ~al111~ lambat 
dirnulainya pelaksanaau kontrak oleh penyedia. 

22.1 Fenyedia berkcw.uibau t1111uk 111cnye1c1t1i<c111 p10gra111 
mu tu pada rap.i I pe ,·sia pa 11 pe !<1 ks, 111i1a 11 l--1.111 t ra k untuk 
disetujui oleh F'I'I 

22.2 Program rnutu tiis11~1111 pali11g sedikit bl'1·i-;i: 
a. inforrnasi 11iL·11xe1ta1 pe kerjaan vc111,~ akan 

di la ksa na kc1 r 
b. organisasi J,,'111 1•,·11:-'l'ci:a: 
c. jadwal pelakv.u=u.n l'l'l:.:t j?, 11: 

d. prosedur pd 1.s:11.,·:111 p~i:c1j:1:1.:; 
e. prosedur instruks. kerja, dau 
f. pelaksana kcri.r. 



23. Rapat Persiapan 
Pelaksanaan 
Kontrak 

24. Mobilisasi 

25. Pemeriksaan 
Bersama 

L . .3 

22.3 Program mutu d:1 Jal direvisi scsua: dc11,cz,:111 kondisi 
lokasi pekerjaa 11. 

22.4 Penyedia berkewajiban unluk mciuutakh.rkan program 
mutu jika terjadi adenduui Kontrak dan Peristiwa 
Kompensasi. 

22.5 Pemutakhiran pl'Ogn1111 mulu harus menunjukkan 
perkernbangan Lcn.a.i11;111 :-,vli:1:J ix-l. ·1:i, ,11~ dan 
dampaknya terliar'ap penjadwalan s1-;a pekcrjaan, 
terrnasuk perub.ihan IL'1 na ap urulan pekcrjaan. 
Fernutakhiran pnJ:',rct111 mutu tarus nu.udapatkan 
pe rse tuj u a 11 PPK. 

22.6 Persetujuan PPK tcrhadap program mutu tidak 
mengubah kew.ijil c111 konu.iktu.. l-'c11yc~Lc .. 

23.1 Selambat-Iambatnya 7 (l11j11h) ha1·i scjak uucrnitkannya 
SPi\l\K dan scbelu.r. 1Jc .iks, 11.1:111 ~h.:,,v1y1<111. f'I'.: h. 1·sa111a 
dengan penyedia, unsur percncanaan, dan unsur 
pengawasan, harus sud.ih m.'!1_·elr11:~:1:1r:1k·rn rapat 
persiapan pelaksanaan kontrak. 

23.2 Beberapa ha! yc111:2, dibahas dan disepaka ; da.am rapat 
persiapan pelaksanaan koutrak meliputi: 
a .. program 111ul11; 
b. organisasi kc rja; 
c. tata cara peng.uuran pe laksannan pekeriaar ; 
d. jadwal pclak cutaan pckc jaau; 
e. jadwal pe11,·~i!(lc1n11 iahan. 111,1lc1 .a]. .uobilisasi 

peralatan dan personil; 
f. penyusunan re ncan.i d,111 pclnksanaan pcincriksaan 

lokasi pckcrj 1, , . 

24.1 Mobilisasi pali11g 1.1111b,1! h.uus sudah mulai 
dilaksanakan dul.uu w.rkru ~\O (li6a puluh) .i.ui sejak 
diterbitkan SPMK 

24.2 Mobilisasi dilakuka.i sesuai dengan lingkup 11d,erjaan, 
yaitu: 
a. mendatangk.u. pcra atan-pcra ai.u: Lc,·,'\.d1l yang 

diperlukan d.il.uu p,·J;-1ks,t11:1a11 p 'kvrjaH11; 
b. mempersiapl..u. uisilitas scperti kantor. rurnah, 

gedung lal ,)1·:1!ori11111. be11.·~kl'I. gud 111:-2, dan 
sebagainya; \,,,.,1 .u.u. 

c. mendatangk.in p.nsonil-personil. 

24.3 Mobilisasi peral.n.m dan 1)n·mnil dapat dilakul an secara 
bertahap sesuai i i1;2,: .. 1 k_·t>1.Lil .. 111. 

25.1 Apabila diperlukau, pal c1 tahap a wal pc:1i'1banaan 
Kontrak, PPK be: saina-sama dcngan pcnyedia 
melakukan pcn.crikxaau lok,,.)1 pckerja.ui dengan 
melakukan pen:.:.1,k111':111 d,111 »cmcriksaun ~kt:iil kondisi 
lokasi pekerjaan 1111luk setiap rencana mata 
pernbayaran. 

25.2 Untuk perneriksaan bers.unn 
mcmbentuk F' 111 ri,1 '1't'.l,1h 11 
Kontrak atas usi.I IT:, 

1111, PA/IO'A dapat 
I 'e !WI I l i f',_, ! i l.sa na-an 



B.2 Pengendalian Waktu 

26. Waktu 
Penyelesaian 
Pekerjaan 

2 7. Ferpanjangan 
Waktu 

28. Penundaan oleh 
Pengawas 
Pekerjaan 

I ~-I 

25.3 Hasil perneriks.iau bersama dituangkan dal.uu Berita 
Acara, Apabila d,tla111 pcrncriksaan bersama 
mengakibatkan pcruoahau isi K011Lrak, niaka harus 
dituangkan dalam :1du,,lt1111 Konlrak. 

25.4 Jika hasil perncrik aan 111e1:un.i11kka11 bahwa l'ersonil 
dau/atau Per.il , . .111 il'rn:,r,1i,1 L clum I L'•!tenuhi 
persyaratan Kontrak maka pcnyedia tetap dapat 
melanjutkan peke, inan dcngan w:t!'.lr I'crsonil dau/atau 
Feralatan yang b 111111 111e111c11uhi svarat harus segera 
diganti dalarn jc111;.,,,.1 ., ;, d11 y:111~~ ,11sq,akati Li.:::,,,ma. 

26.1 Kecuali Kontra k dip11t11sk:111 UJiL .tw.il, .xnyedia 
berkewajiban 11nt11k mcrnulai pelaksanaan pekerjaan 
pada Tanggal Mulai Ke1ja, dan melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan progra rn mu tu, sc rt a me ll ye lcsaikan 
pekerjaan sc l:1111Lx1 t- l:1 ! 111><1 l 1:y:1 pact a ·; a nggal 
Penyelesaian yang ditetapkan dalarn SPMK. 

26.2 jika pekerjaan t1,lc1k seicsai pada T1111~al l'cuvelesaian 
bukan akibat KL·,1Ll.1c111 .:nl,c1r 2112111 l\T1_<.l1w.1 k,.i11pensasi 
atau karena kcs.ilahan atau kelalaian penye.Iia rnaka 
penyedia dikena k:111 dcnda. 

26.3 Jika keterlambatnn terscbut senuua-iuata disebabkan 
oleh Peristiwa l~L·!l,jk'1,,,1si .! 11:, PPK .iik-nakan 
kewajiban pe111ii,1v,11·a11 '?,,111ti l'Llgi [)l'llda atat: ·~_1,1ti rugi 
tidak dikenaka n j1k, i'.t11~s.:.ril l'cnye csaiau ,l.:..;µakati 
oleh Para Piliak uiuuk diperpanjang 

26.4 Tanggal Penyelcs.uan yang dimaksud dala.u 'asal uu 
adalah tanggal pcnyelcsaian semua pckerjaan. 

27.1 Jika terjadi Perixuw.t .,,J11qx11sa.)i sclli11~c1 peuyc lcsaian 
pekerjaan akan melarn »aui Tan~gal Fenyelesarau rnaka 
penyedia berha k , ,1 t11 k 111\.'111 i 11 i<1 p,· 1 p.mja 11;~.1 .1 ·; unggal 
Periyelesaian lx-rrtasarkan ci:tta pcnuuj.i.t; PPK 
berdasarkan JJl 1·1 irnban·~<111 Pc11•z,;1was Pe kerjaan 
mernperpanjan-; 1·.11t~('l.fl f'enyelesa1c1n I'ekerjaan secara 
tertulis. Perpa11.i.1.1'4 .. 11 !';111:?,~~111 l'c>11yeks 1:. 11 hams 
dilakukan melaiu: adl.'11cl11111 Konlrak iika pvq1,:111anga11 
tersebut rnengubal: .\.i.hj l,l1n11·a1,. 

27.2 PPK berdasarkan pertuubaugan Pen,•z,awas Pekerjaan 
harus telah meuciapk 111 ,ICL! Jici:1L 1 1n jJl'rµ,111, ,.1.0c1n dan 
untuk berapa lama, ci:1\1111 jun: ka wakru 21 (dw~ puluh 
satu) hari seteluh Jx'11v,:clic1 mcuunta pc1v,111jHll;~,111. Jika 
penyedia lalai u n tu k me rube ri kan pe ri nga 11111 di ni atas 
keterlarnbatan .u.r.: ,i,l11k ,121p,.I '.'l'k,·1ja ~;11:11 untuk 
mencegah keterlambaran maka keterlambatan «-perti ini 
tidak dapat diia.Iikau a lasan 1111tuk mcrupcrpanjang 
Tanggal Penyek .s.tu111. 

Penga was Pekerjaa n cLw: 1 t 111c 111ni 11 l.1 h k,111 scca: t I crtu I is 
penyedia untuk 111e1 . I "•-1 1Jl'lciku:::11,.1 II I xkcrj I I I Setiap 
perintah penundaan i111 h.u 11:. s ';~cr,1 clitcmbuskan kc pa.i.r PPK. 



29. Rapat 
Pemantauan 

30. Peringatan Dini 

29.1 Fengawas J'. I . i:;,u. at:n: pe nyc.Ii.: dapat 
rnenyelenggarakan l'<ipal 1x111a11t.1uan, dr111 merninta 
satu sarna lain uutuk 111c11:~hacli!·i r.ipa: tn'>\'h11I Rapat 
pernantauan disere n gan1kc111 untuk me mbahas 
perkernbangan 1)vk,'l';:1:111 dan p•.'l'l'!l,·a,1.1c1.1t1 .11.-1s sisa 
pekerjaan serta .uuuk menindaklanjuti pcl'i112,:itc111 dini. 

29.2 I Iasil rapat pe111.1L1Lawm akan dituaugkan ol.l. l\:11gawas 
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekaruannya 
diserahkan ke1Jd\LL PPK clan pihak-pi iak yang 
ruenghadiri rapa t. 

29.3 Mengenai hal-Iial dalaru rapat :,·:111x pcrlu diputuskan, 
Fengawas Peke· .. 1.. 1 l:d1J: l 111v,1111.11 .k .. 11 l .rk dalam 
rapat atau setclah rapal melalui pernyataa n tertulis 
kepada sernua pih.ik v:rn:~ 111c11.?,l1:1di1·i rapat 

30.1 Penyedia berkew.ijiban unluk memperingatkun sedini 
rnungkin Perigawa s !'d.ctja::11 c1lc1s perisriw.i ar u: kondisi 
tcrtentu yang .l.,pc11 111e111pc11,~c11·ul11 1111,c,, , vh,'tjaan, 
rnenaikkan Nil.ii Konu ak ,1Lm1 111c:111111da pcnyclesaian 
pekerjaan. I'en-, ,·:,:; 1'ck,'tjmtti .l.q» t 11.:.1, ,·.11Lahka11 
penyedia untuk n1e11y,11111 ia ik.m sccara tcrt u I is perkiraan 
darnpak peristiwa <1ia11 kondisi tersebut di atas terhadap 
Nilai Kontrak dart Tanggal Pe nyelesaian. Pernyataan 
perkiraan ini haru , '>C~l'.'.;t'nl 1111111:~kin di-;.rnq,:,ik.111 oleh 
penyedia. 

30.2 Fenyedia berkc ,\'J.Jiban untuk bekeria sc1111a dengan 
Fengawas Pekerja.m 1i11l11k 11c 1,·vgc1l1 .it.u. 1 L'll,~lll'ang1 
dampak peristiwa .uau kondisi tersebut. 

B.3 Penyelesaian Kontrak 

3 1. Serah Terima 
Pekerjaan 

31.1 Setelah pekerja.ui sclcsai l 00% (ser.rtu» pcrscratus), 
penyedia 111engc1i1,k,111 µ nuiulaau secar.i icrt....111.-; «epada 
PPK untuk penycr.ihan pekcrjaan. 

31.2 Dalarn rangka penilaian l1c1s1I pcke1Jct(u1, PPK 
menugaskan Pa11iti:1/l\:'Jabiit t1e11e1·i111a I last! Pe keriaan. 

31.3 Panitia/Pejabat l\.'11e1 i111c1 t lasil Pd.::v1:ic1:111 1,1c1i1kukan 
penilaian terhudap basil pekerjaan yang telah 
ctiselesaikan oleh pcnyedia. Apabila tcrdapat 
kekurangan-kck..' :lll,<,clil dan : i.au . I( i I basil 
pekerjaan, ~·c11ycJia wajib 
mcmperbaiki/rucuveh-s.riknnuy.r, .uus Jlt'r;11!Hh F'l'!,. 

31.4 PPK menerirna 1 ·v.1y, r.tl1.111 per t,.1.::1 pekcrja..« sctelah 
seluruh hasil 11,·kc:1:ic1c111 dilaksan.ikan <;c,;u:ii .Iengan 
ketentuan Kontr.ik ci.111 dircrim.: olch l'.111it .i. 'cjabat 
Fenerirna Hasil lckerjaan. 

31.5 Pernbayaran dd.tkuk"n seoesar ~)~% (st1111J11an puluh 
lima perseratusr .' !1·1 1 l:1i k.,i,tr,,k, ::e l.11':,_i..:: .1 v:11g 5% 
(Ii ma persera t 1, .,, 111c 1·1,1 p.t ka n retensi sci a ma ruasa 
perneliharaan, atau pcmbavaran dil.ikuk.tn -ebesar 
100% (seratu- JA'l':ic1·c-1tu.s) cl,111 111lct1 kor.tr.r.c dan 
penyedia harus 111c11yerahk:111 jaminan Peiue liharaan 
sebesar 5% (lin: p,· ·s,·1·:1111.') dn,, ,1:!; i k011t1,1k 



31.6 Penyedia wajib m, me lihar» hasil pckerj.i.u: scl rn1,1 masa 
perneliharaan ;cl1111&,a kondisi tct.ip sepcru pa. a saat 
penyerahan pertama pekerjaa n. 

31. 7 Setelah masa pe: nr l iha raa 11 bcra kh i r, penyedia 
rnengajukan perminlaan secara tertulis kepada PPK 
untuk penyerahan akhir pekerjaan. 

31.8 PPK rnenerirna penyerahan akhir pekerjaa n setelah 
penyedia melaks.iuakan seruua kew.1iib,11111,H selama 
masa pemelihar.iau dengan baik. I'l'K waut: mclakukan 
pernbayaran si,c1 11 lai ".111trnk yclil~~ lxluu: Jil,;1~ar atau 
mengembalikaulamiuan I'cruclih.iraan. 

31.9 Apabila penye.li.t tidak meluksa: ,1k,111 .~l'.,njiban 
perneliharaan ~eh 1:~ai111<11i' me stinva. maka l'I'K berhak 
menggunakan ,1:11::~ L\.'ll'JL>; :11 tuk I u.i.biayai 
perbaikan/perne lih.u-u.o al:111 111v11 ·,,irk.111 l.uninan 
Perneliharaan. 

31.10 Jika Hasil Peke1:i.1c111 lJ\;1·11pa b<111g11rn1n 111c!k,1 urnur 
konstruksi banguuan ditetapkan dalaiu SSKK. 

32. Pengarnbilalihan PPK akan mengambil .rlil: k)k,1si rau lic1~il pl'kc'l'.,H 1 dalam 
jangka waktu tertentu :,l'lelall drkcluarkan surat ketcrangan 
selesai/pengakhiran pckeriann. 

33. Pedoman 
Pengoperasian 
dan Perawatan 

33.1 Penyedia di waj i l.kan 111e 111 berika 11 !),'! 1111_.111, Le pada PPK 
tentang pedoman pe11~ perasian dan perawar.u: sesuai 
dengan SSKK. 

33.2 Apabila penvc.Iu: t.c.ak 11h'1.1!x I il·,1, :1 loruan 
pengoperasian ,L.11 pcrawatnn, 'l'l~ b01 !. 11,,, 111- 11aha11 
uang retensi atau jaminan l'erneliharaan. 

B.4 Adendum 

34. Perubahan 
Kontrak 

34.1 Kontrak hanya J. ;\,l .I. 1 .u 11el:11 ,i .1,k11,;11 1 I: .. l ra k. 

34.2 Ferubahan Ko11t1·:,k liis,1 dil.iksun.rk.u: :1r;1bi10. :hetujui 
oleh para pihal., rne lipul i: 
a. perubahau pckc1:ia.1.1 lii~cb. l):,a1, L)k1, .;.:~u.tlu ha! 

yang dila xukan olch pant p.h.ik d.1la111 kontrak 
sehingg» 111c11~11b:1l: lin,,~':t!'J 1 ·l'l::1_1:: 11 dalarn 
kontrak, 

b. peruba In. 1 ::,d w:tl pc l't ks,111. 1. 111 pe kl'l'1c!;i 11 a kibat 
adanya j>Vt ILli11lclll f)ekcl [aau: 

c. perubah.u . .,,;.;" k · 111t':1,, r1 1b.1. «lanya 
perubah.u. pt kr1:i,1.111, pl rubahau !)el iksanaan 
pekerjaan ci:111 /1-1!'1-111 pe nyesuaiau h:1rq,a. 

34.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KF'A dapat 
mernbentuk l':111i1i:1/f'cj,1li::t !\'t~L'ii1i fl_!. Lanaan 
Kontrak atas usu I PPK 



3 5. Perubahan 
Lingkup 
Pekerjaan 

36. Perubahan 
Jadwal 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

B.5 Keadaan Kahar 

3 7. Keadaan Kahar 

127 

35.1 Apabila terdapat perbedaan yan~ signifika.: antara 
kondisi lokasi pd:c1j;1;1,1 1vch s i.t ie-1:!1:\.' : .. : .. .tengan 
gambar dan spcsinkasi yang diteruukan d.uan l.'okumen 
Kon trak, maka Pl'K bcrsa nm penved ia da pat me lakukan 
perubahan ko111t1:1k y,rng rucliputi a11L.1ra L1i11: 
a. menarnbah .11.1 1 niv.1;~urn11gi \'ol·111L' peke: i,.,,11 yang 

tercanturn dalarn kontrak; 
b. mengurangi atau mcnarnbah icnis pckcrjaan: 
c. mengubah ·I'· -uil., ;,;1 L1.,k111 ,1d11 .·, 111 1111 , -rjaan 

sesuai dengan keb11111h<111 lokasi pekcrjaan; d.nr/atau 
cl. melaksanak.ui pck,:1,i:1.111 I. 1.111, 11 ), 11, belurn 

tercanturn d,tla111 k ntrak va1N, dipcrluk an untuk 
menyelesaikau schu uh µck<.:(Ja..ill. 

35.2 Pekerjaan t:1111h:!11 harus 111:111p~1 l,111b ingkan 
tersedianya an~arl'ln dan paling llll~i I % (scpuluh 
perseratus) dari nilai kontrak awal. 

35.3 Perintah perubah.u. JJ(',,~ ri21:111 dibu.it ,JU1 .' ''., sccara 
tertulis kepada penyedia kcrnudian dilanjutkan dengan 
negosiasi teknis dan harga dcngan tetap rnengacu pada 
kctentuan yang 1 ~.u,t~,111 ,,,d::-d 1 .. c 1,c1<"" ''" I 

35.4 Hasil negosiasi 1v,·sdn11 di111.it1~~k.:11 d.1:.1111 B · ·ii: Acara 
sebagai dasar pc11v11s1111,111 Rck11cl1111t kontrak. 

36.1 Perpanjangan w.:r:l:t p,·!;,k<;,1,1, .. 1:• .l q1, ! !i[,., ! ;,1 1 oleh 
PPK atas pertin.b.uigan ya11g layal, da11 \1'.t,1,11 LLLL,k hal- 
hal sebagai berikut: 

a. pekerja.ui t.u uba h; 
b. perubaha n ,l1sc1111; 
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; 
d. rnasalah y:rng tirnbul di l11a1· ke ndali pcnyedia; 

dau/ata.: 
e. keadaan kahar. 

36.2 Waktu penyelesaian pckerja.m ctap1t dipcrpanjang 
sekurang-kurauguy.i s.una t;c :!,.lit wak.u ,u·u..:11tinya 
kontrak akibat kcadaan ka tar alau wukru yang 
diperlukan 1111luk 111c11",'k,:1il:,, 1 ,,,·k:,~>.11 ,1. l pasal 
39.1. 

36.3 F'F'K dapat 111e11 /l'tt,.Jui pcq.Ja1,.1ai1;,:,a11 Vv<11,,t1 1 .. ,,..:,,lK~anaan 
atas kontrak eicl. l ,1:·I. . .,:itl:.11, Jl( ,._J ,111, , 1 hadap 
usulan tertulis .,a,.3 diajuk.u: olch pcnvcdia. 

36.4 PPK dapat m. Ill-l;::,a~kun 1\i11i11a,·,\.:1,d1,1, I encliti 
Pelaksanaan Kontrak untuk rneneliti kelayakan usulan 
perpanjangan waktu pclaksar.aan 

36.5 Persetujuan p. I'! 'fl 11:111,'sct1: ., c1k11, 
dituangkan dal.uu adeudum koulrak. 

37.1 suatu keadaau n1n:~ tcrja.l: dilu.u kl·l1c11.i1I, para 
pihak da n ticla k da pal dipcrkirnkan sebelumnya, 
sehingga kewaiil un \,!11,Y, di1L'1111.,kc111 ,i.1!.111 1· .. .ntrak 
menjadi tidak .l,i,Xtt d1pe1!Ut11. 



37.2 Yang digolongl H'. Ke.id,1,111 Kaluu mclipuu: 
a. bencana ala.n: 
b. bencana nor :i !,1111: 
c. bencana sosial; 
d. pernogokan: 
e. kebakaran; d,1,1/,tLtu 
f. gangguan i:1d11\tl'i l:1itli1)1il sdi,1,ua:111:111,1 tinv.uakan 

melalui kep.uus.m bcrsaiua Mrntel'i Kcua11311n dan 
rnenteri teknis terkait. 

37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka pcnyedia 
mernberitahukan kcpada PPK p;ilin~ lambat 1 LI (empat 
belas) hari sejak terjadinva Keadaan Kahar, dengan 
menyertakan ~·cl'lly.1!:1,.11 Kr.tdw1.1 l', i1.1. ,b:1 pcjabat 
yang berwenan ~- 

37.4 jangka waktu ),111~ ditetapkan Jc1Ja111 kcnu ak untuk 
pernenuhan kew.ijiban Pihak yang tertimpa Keadaan 
Kahar liarus tiip, rpm1ja11g 0tkutaitg- ,ctr~11tJll.Ya sama 
dengan jangka w.iktu tcrhentinva l,,,11tn k akibat 
Keadaan Kahar. 

3 7. 5 Keterlarnba tan p,.· L1,,~,1, LL,1, 1 r,· l« 1:i.1.111 .t k i. i.u l"·c1daa11 
Kahar yang dilaporkan paling lamb.u 14 (e mpat belas) 
hari sejak terjadiuya Kearln.m Kah.rr. tidak dikcnakan 
sanksi. 

37.6 Pada saat terjadiuya Kcadaan Kahar, Kontrak ini akan 
dihentikan sernentara liins.3,1 Kc.idaan JC1l1m b-rakhir 
dengan ketcnu.au, Pcnyedia bci hak llIILLI1, .i.cucrima 
pernbayaran scsuai de ngan prestasi atau keuiajuan 
pelaksanaan J.X k. .. ·1J .. a11 yang lt ...i 1 ,li1.- .. pai. Ji,,<1 sclarna 
rnasa Keadaan 1..:c1il'I" I'!'K 111c·1m·1 i111,11lk 111 s Tell I tertulis 
kepada Penyeda uuluk mcueruskan pekerjaan sedapat 
mungkin mak.i Pcnycdia berhak untuk menerirna 
pernbayaran sel ,1:,.ili,11:1:t,1 dik111.1L.11, w,l.i•11 h, 1,11 .k dan 
rnendapat penggantian biaya ywi;~ wajar scsu.u Icngan 
yang telah dil-cluark-u u.uuk 11(·1·~·1·1. .b/,.,,11 situasi 
demikian. Pe11~.~ic111t1c1n lii11y:1 111 h:11·11 c11,1tu1· ctalarn 
suatu adendum I,,,1111·:.k. 

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 

38. Penghentian dan 
Pemutusan 
Kontrak 

38.l Pengheutian kt,1111·.1:, dapat uilu.rnk.:111 k.uc.r., pekerjaan 
sudah selesai at.iu lcrj.uli Kc,:,l:1n11 Kc1!1:11. 

38.2 Dalarn ha! kontrak dihentikan, maka fTK wajib 
mernbayar kcpa.l.: p, 11yc,1·,. s. .'lli.!i ,kit ,.it restasi 
pekerjaan yang tclnh dicapai, termasuk: 

a. biaya I 111:~.s1111:4 J'C'11:;·1cl,::1.1 11:i h111 dan 
Perlengkapan untuk peke rjaan 111i. Bahan dan 
Perlengk: !',Ill im li,11'IIS l:>Cl',lll c. 11 ~ lch I\ .iyedia 
kepada P1'K, dan sclaujutny.: 111c11j,di hak rnilik 
PPK; 

b. biaya l.1110.::;t,n;~ pcmbongkaran ,l.111 u..:111L•.1tlisasi 
Hasil Pekn1,1a11 Scmentara dan l'eralatan: 

c. biaya la 1;.,11,1~=-u .110 .ii.,,,.,11us,>1.1 

38.3 Pemutusan kontr.ik .lnpa l dilakukan oleh pihak pcnyedia 
atau pihak PPK. 



39. Feninggalan 

1 ~') 

38.4 Menyimpang dar: l'.ts:il 1 ZGG dan I 2G7 KilaiJ t.'ndang- 
Undang I--Iuk11111 l'crclata, pcrnutusan Kontrak melalui 
pemberitahuan tertu I is da pF1 t di la ku kan c1 pa bi la: 

a. penyedi.i lal.ii/ci icra janji dalam .uetaks.inakan 
kewajibaruiya dan tidak meinperbaiki 
kelalaiannva dnlam jc111i.):<1 waklu ;' 111~· telah 
ditetapkan; 

b. penyedia L111pH persctujuan l'cn~~aw<1s rckcrjaan, 
tidak mcmulai pclaksanaau pckerjaa 1; 

c. penyedi.i 111L'112,J1e11likc111 p,'kerj:1:111 ·;vl:1 11a 28 
(dua puluh dclapan) liar: clan pc11;~l1..:1u1,111 ini 
tidak tercantum dalarn program 111ut11 serta tanpa 
persetuj.u.n l'e 1gawas l'ckcrj.ian; 

d. penyedi.i bcl':td:1 d.il.uu kc,1d.i:111 p..ilit; 
e. penyedi.i selama , l\asa Kontrak gaga! 

mernpcrbaiki l'c-1c:-1t Mut11 da!Htll 1,111,'<-k,1 waktu 
yang dit ·;. pk,H, 0k1, 1'!'k; 

f. penyedia ticlak mcmpcrtahankan kcbcrlakuan 
J a m i 11 a n 1 'l' I it k ~,111 mi 11; 

g. dencla keterlamhatan pclaksanaan pekerjaan 
akibat kesalaluut penyedi.i sudah ucl.uup.tui 5% 
(lima pcrseratus) dari 11ilc1i Kontrak dc111 PPK 
menilai bi1l1w:1 l\-i1yl'dia ti.lak :-tk:111 s.inggup 
menyelcsa.ka 11 sisa pckcrjaan; 

h. Pengawas f'cke1:ic1Hn 111e111eri11tc1hlrn11 penyedia 
untu k t 11..: 1111 n; <1 pcla ksc111ad 11 ~tla L, kela nj utan 
pekerjaau, d.111 pcriutah lc1scb111 •icl;ik ditarik 
selarna :'~ (dttH 11ult1'1 dclap.in) hart; 

1. PPK tidak menerbitkan S I' u11t11k pemhnyaran 
tagihan .111;~,u1·<111 :iLS , 1 Lk,1;.,,111 \. 11:~ .1,·, pakati 
sebagaim.ma tcrc.uuum dalam SSKK: 

J· penyedi.i krh11kti 111L'l,1k11.,;111 1-'1,. ', kc,, 1: .tngan 
dan /ata.: pemnlsu.in dc1l:1111 p1\1<;c,; f\'11 zadaan 
yc1ng cli,>11.:1::k.111 ,iL11 J.1.'>dlt.',l :,·.111Ji LL,,1·,11ang; 
dau/ata I 

k. pengadu.u lt'11t·111:1. pc11v111q1n11•, 1 
dugaau !'Ki dau/atau pelc11tgg,ua11 
sehat dc1L1111 pelaksanna n pcngadaan 
benar okh iuslausi yc111~ LJL'L·we11c111~. 

, 1· 1,cctur, 
i-=''-' rsa 111gan 
cii nya takan 

38.5 Dalarn Im! pt·111u1usc111 Kontrak dilakukan karena 
kesalahan penyedia: 

H. jaminan \ 1,tk:-.u .1<111 l1il.111·k.111, 
b. sisa Uc111:~ M11kH harus c ilun.isi ok-h pcuyedia 

a tau Jc111 1,·.11'. l' 111:~ .\ 1111,:,. 11,· 1i.·.,.1 1: 
c. penyedi.i 111e111t1;ivm· dc11c!:1; d,111h1ta11 
d. penyedi.i di111H .uk kan d: lam Uat'tc1r I Ii,< 111. 

38.6 Dalarn ha! pL·11111rn~a11 Kontrak -Iilrkuk. 11 J,;1 l .11 F'l'K 
terlibat penyi11,~;,111gi111 proscdiu , 111vl<1,d,L.111 KKN 
clan/atau pel,.11•1,:l,,11 ,11 ,111 per'>:1i11 l,,.;11 <;,·Jrnt dalam 
pelaksanaan pl' 1,~.1,l:.:u,, 111<1kh 1TJ: L11k'-1,~t,z . .n sanksi 
berdasarkan per.1l111·c1,1 1J,·r1111,i .11,,~-1111cl;i11,~c.11 

Scmua Bahan, Perk ,.;):.,p.11,, 1''-·1·.il.11.111. I Ii, !I 1\· .crjaan 
Sernentara yang rnasih he rada cl i lokasi kcrj.i sere la h pc 111L1 tusa 11 
Kontrak akibat kel.il 11:111 :1l:1t1 k,:s:1J;,l11.1 ~,c,•:,1.' 11·1 dapat 
dirnanfaatkan sepe11111111ya olch f'PK lanp.; kcwajiban 
perawa tan. Penga m bi l:t 11 kc 1111,n I 1 .'>l' m 11, pc1111 iM:1uc11 I crsebu t 
oleh penyedia h.uiya dapat dilakukan setelah 
mernpertimbangkan kc1 .,'111; 1 '-',ii 1, l'ri-.:. 



C. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

40. Hak dan 
Kewajiban Para 
Pihak 

41. Pcnggunaan 
Dokumen- 
Dokumen 
Kontrak dan 
Informasi 

42. Hak Kekayaan 
In telektual 

Hak-hak yang dimiliki serra kcwajiban-kcwnjiban ,·:111.:. harus 
dilaksanakan oleh FI',: dc111 pcuyccli.: w.t, 111 111cl<1:.,: ... .nakan 
kontrak, meliputi: 

40.1 Hak dart kewajib.iu rrT: 
a. mengawas. cl.111 mcmcnksa pckcrjaan yang 

dilaksa 11<·1 ka 11 ole n pen ye ct ia; 
b. 111e111i111 111•,1 1:1 ~\1 • r iodik 

mengeuai pelaksana .. 111 pekerjaan ynn,<2, .tilakukan 
oleh penvc.ii.r; 

c. mernbayar pekerjaan sesuai c e11~a11 harga yang 
tercantuui d,tl.1111 konlrak yc111.':!, tclah «itclapkan 
kepada pcuycdia; da: 

d. 111e111be1·ib111 f,tsilit ts Ii rnp:1 ,:a1·,•:1.1 dan 
prasai aua yn11:s tliu111u!tk:t 1 (i!<:11 ~ ,·11y. Ji I untuk 
kelancaran pclak anaan pek rjaan sesuai 
keten t u.111 \,)11 IL: L 

40.2 Hak dan kewajib.ui ,J, nyc.l.,): 
a. me11e11111a pembavaran untuk pelaksanaan 

pekerja.m ,;c\11 .. 1 ,L n;~ . .11 h 11:,,1 ., . .1, telah 
ditentukan dalarn kontrak; 

b. berhak 111, 111i1ila ·r1<;ilitw,-,·c1-;i!i1,1~ d.1!<1111 hentuk 
sarana tt.11, IJl'«S,'\l'.111<1 dari I'I'K 11111ttK kel.mcaran 
pelaksa: .. , 1 ,>, .,,11c1. 11 ,;, ua. \ ·1, 1111. 1 ;, ) itrak; 

c. me lapo ;~_111 J>l' l.rk ,;a 11, c11: peke rjaa n secara 
periodik k(·padc1 !TK 

d. 111elaks,111.1:.,:m1 clan 111e11yck:..;:11k.111 JJl 1,e1:iaan 
sesuai dcngan jadwal pelaksanaan pekerjaan 
yang tel.ih ditl',,tpk,rn .Ltl.1111 l.o.u.uk , 

e. 111elaks;,111:1k:t11 clan mcnyclesaikan pekerjaan 
secara ,c1111.11. akurat dr111 pcnuh iauggung 
jawab ,11.:11gan menyediakan tena~l,a kcrja. bahan- 
bahan, rl .. 1l,11n 1 .t!,) 1, . .11 k · . 1. 11 dari 
lapangan. dan egala pekerjaan permanen 
maupun :iL'dh'lltHl':t V<111:~ dipcrluknu untuk 
pelaksa.ia..n, pcnyelesaian dan perbaikan 
pekerja.in ·.111:~ di, in. i ,bb1111 k,» 1 ·;1,· 

f. me111bc11k.111 kl!lnr111~~-111-ketcra113a11 yang 
diperluk:u. 1111111k oeure nl. .. 1.111 pcl.rk: .111 •1 yang 
dilakuk .. 1 .'t rv. 

g. menycral l.<111 li;1,il iJC'kt'1Jc1,111 :-il'.~1 .. 1i ,k ngan 
jadwa: 1''1.yl'1tl,1:1 ,1•!(l'1.·,:11. ,, telah 
ditetapk.ui ct:d.1111 h1111l',11" .l.1!1 

h. menga1 ibi: li111~kdlt-lan,'~kah yang cukup 
memadai untuk rnelindungi lingkun:~an iernpat 
kerja ci •11 1t', 111l,.1t:i-. p, !·•1:-; k 11 !. 1 • ·~uan 
kepada masyarakat 111,111p11n 1111!1knvc1 akibat 
kegiatau j)\'l1Vcdia. 

Penyedia tidak dip rkcnaukan 111en&<c,1111aka11 dan 
menginforrnasikan clok u.u,». kontr.ik .ua u loku 1w1. l.iinnya 
yang berhubungan d\·,,~,.a11 komrak 1111lL1k kcpentingan pihak 
lain, misalnya spesiuk.isi IL'k11is d,11 .. 11.111 ,,1 .I ii! .. 1111bar, 
kecuali dengan ijin IL'. 1 t. 1 . .) ,i.,i, 1 I'k . 

Penyedia wajib 111eli11, 1,, ~ l','k .l.: , ,,;_..,. ,1 ,t i l i u l . 11 ... du klaim 
dari pihak ketiga yanz di.,d>.1likrn ~·l'11:!.:.?,t1i1t,a11 l la], 1,d.:nyaan 
Intelektual (HAKI) olcn :1,11 •,d;H 



43. Penanggungan 
dan Risiko 

44. Perlindungan 
Tenaga Kerja 

I~ I 

43.1 Penyedia l>1.?1kc,, ujib.u: u11111k 1111. li.idung], 
mernbebaskan, d.111 111enang~~1111g tanpa batas PPK 
beserta instansinva terhadap '>L·111w1 bcutuk ti ntutan, 
tanggung j<1'v\ .u . kL·,,.,1jiL1c111, kc,,il:11t~.111. .« 1 .igian, 
denda, gugaran alau tuntutan hukurn, proses 
perneriksaan !111k11111. dan l.u.y.: yc111? .Iil.cnakan 
terhadap PPK lxserta instansinya (kccuali kerugian yang 
rnendasari t11nt11ta11 terscbut disebabkan kesalahan atau 
kelalaian bcr.u l'PK) sehubungan denxau klaim yang 
tirnbul dari h, :-'1,11 ti~1 ik ut !('!'11i:11!1~., .,·.i.il ·.·.111ggal 
Mulai Kerja sampai dengan tanggc-11 pcuandarauganan 
berita acara peuycrahan akhir: 
a. kehilangun .u.u. zct usakan pcralat.u: 1.Mlll harta 

benda pe nvcdia. ubpcuycdia (jika i.ln). dan 
Person ii; 

b. cidera tubuh, sakit c1!a11 kcmal ian Per-onil 
c. kehilang.ui c11 . .u kc1 L,:-.,t,,dll h.ui.: L1L·11.iii , c111 cidera 

tubuh, sakit atau kemati.m pil.ak ·eti;~,1; 

43.2 Terhitung scjak ·.·,m.'?.." .' 11 ,\!lulai K,'1j,1 ,;rnip,,i dengan 
tanggal pena11d.11,111:~,111.111 lxrita a1.-c1ra pc:11yc1a 1<t1, awal, 
sernua risiko kchilangau al<111 kerusakan I lasil Pe kerjaan 
rru, Balian d.u: l\·rl ·11,~1-.,1p.111 111c11,p.1L, 1 risiko 
penyedia, kecuali kerug ian atR11 kerusakan rersebut 
diakibatkan olch kcsalahan atau kelalaian PPK. 

43.3 Pertanggung.m .1,111·,111si \'di\" .Iiniilik i ok l: r,·11yectia 
tidak membatasi ke vajiban pcnanggunxan dalam Pasal 
1111. 

43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil I'ekerjaan 
atau Balian :, .111_; 111l·t1: ah: ..l,·11:._.:, 11 l l.rsi] !\ .cerjaan 
selarna Tan:~sc1I .\1'ulr1i Kcrja d:111 balas ·1klii1· Masa 
Perneliharaan ltMt,:, c11gc1,,ti c1!<1L1 dif)ctl, .. ik oleh 
penyedia at.is w11g.<su113c11111v,1 -;endiri jib kchilangan 
atau kerusak.u l,·:·~L'! .1! il'.j.• Ii .l.il-a. I. 1:, , ... atau 
kelalaian penycuia. 

44.1 Penyedia d.111 St:l.J1JL'11ye_fot Lll kvw:;ji1i.111 ,1 a, biaya 
sendiri unluk 111c11:~ilrnlsc1·1:1k:Jn Personilnya pada 
program jaminan Sosial Tenaga Kerja (Iarnsostek) 
sebagaimana .Ii. lt.:: dal.u 1 1JL'J _,1111"<11 I'( ·1 .. da112,- 
u nda ngan. 

44.2 Penyedia berkcwajiban u11l11k mernatuhi dan 
mernerintahknn l':r,L111il11y:1 u. luK men .. uu hi 1ll t .uuran 
keselarnatan k.nj.i. P.1da waktu pelaksan.ian pe kcrjaan, 
periyedia bcscrt.i I\ 1 ,,,11i111v:1 di.111:s:-;ctp kl 11! 1, mbaca 
dan 111emalw1.11 pLrnturn11 kcsclamalau kc j.i kl'~L·,Jt1t. 

44.3 Penyedia bl'··" ,:.1.,il'< ,1 .1L:.:, D1.,1 'a :-ei1Ji,i untuk 
menyediakan !,,·1 1.I.: ~.:'li.1~· l'c . ,)11i 11y.. I,· masuk 
I'ersonil S11l 11l 11.\·di:1, iik 1 aria) pcrlcngkapan 
keselarnatan kL·r1<1 vane sesu.u dc111 mcm.rua). 

44.4 Tanpa 111c11.., .. ,·: :1,·1 LL ,,.,ii .11, J, 1,>1.'l, .• 1 1111tuk 
melaporkan kecclakaan berd.isarkan huk urn yang 
berlaku, pcnvc.t.a c1h111 n.cl.rporkan klT'HI I PPK 
mengenai scuap kccelakaan yRng timhul schubungan 
dengan pelak~:-111,1:111 KL)I1tr.1k '11i d.rl.uu vv.iku. ~4 (dua 
puluh empat) p111 Sl klali kl'J<tdia11. 



4 5. Pemeliharaan 
Lingkungan 

46. Asuransi 

4 7. Tindakan 
Penyedia yang 
Mensyaratkan 
Persetujuan PPK 
atau Pengawas 
Pekerjaan 

48. Laporan Hasil 
Pekerjaan 

]J_ 

Penyedia berkewajih .. 1, uruuk 1111.:nzurn ii L1.16L1.,- .. uigkah 
yang mernadai untuk mclindungi lingkungan baik d1 dalam 
rnaupun di luar k11qJ.1l k ·1:j.1 li111 n11.: 1 a.as: ~~a11gguan 
lingkungan terhadap piha k kcti2,.1 ch111 h.ut.t lx udanya 
sehubungan dengan 1xl,1ks,t11<1c111 Kontrak ini. 

46.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi scjak SPMK 
sarnpai dengan 1<11\ gal seleviinyn ~1l'!11clilti!r<1a11 untuk: 

a. sernua barn11x dan peralatan yan~ mernpunvai risiko 
tinggi terja i111\'.1 kvc e l.i ka.ut, pd:1i'sa11.1.111 pck.rjaan, 
serta peke 1}: u t ll u k pda 1(San,1:1 n p : ke 1j.1<, 11, atas 
segala risiko terhadap kccclaka.iu. 1'(' ·, sakan, 
kehilangan. SL'I'!a ri iko lain yani tidak .Lp.u ,.1,tt1ga; 

b. pihak ketig<L sebag,1i akibat kecelakaan di tempat 
kerjanya; d,1!1 

c. perlindungau talt:1,,ap k,··~«:~.,l,:11 lJ·111, u11.11. 

46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalarn 
penawaran d,11: 1c11i1,1s11L d.1!11111 iil. i l·L)t111 .. k. 

4 7.1 Penyedia bet kewaiiban untuk mendapatkan lebih 
dahulu persclujr.. 11 tcrtuli . l'l'K scbc 1.1. 1,.L: .kukan 
tindakan-tindakan berikut: 

a. ruensubkontrakkan seba_'.2ia11 pekerj.um 
b. menunjuk I crsoiul y.1116 1 .uu. nya ,i,l,1., ·1-.:.111tum 

dalarn Larnpiran A SSKK; 
c. mengubah .u.u .uvm 1takl :1 L.11 plll;_.;,, u. 1.1 1Ll,, 
d. tindakan la in y.111-·s di.uur ll.iL1111 _ Sl-'.K 

4 7.2 Penyedia berkewajiban untuk 111c11-l:q)·1 k:111 lebih 
dahulu ixr, .. 11 . u .. 1: l.:1·.l, 1~. ,\:,1_., •. .- ;.1 \ ·1Jaan 
sebelum melakukan tindakan- tindakan be nkut: 

a. menggunak.ui ,1x::ii'1kasi d.111 ~i1111b1r .Ia ', 11 I' ,-ii 15 
SSUK; 

b. mengubah '>y,11<1t dun ke1,·,i111a11 polis ,t,lll',.t ·1; 
c. mengubali Fcrxoni! l11ti d<111 'atau Feralatan; 
d. tindakan lain y,1t1.'~ dialur dala-u _ SKK. 

48.1 Perneriksaan ~ivk, (JH,111 dlic1,,.t:.:.,u1 .,.; <1,11.1 c,.o11,~dnaa11 
kontrak uruuk mcnct.u.kau v,1lt11lll' 1,-:>h·rj.1a11 atau 
kegiatan yan: kl,111 .lilaksaunkan guna pernbayaran 
hasil pekcrjaan. I lasil pcmerikxaan pekerjaan 
dituangkan ti.I .11, l.q)1.•i,1 I ku11. .. ,L . .i1 l,c1.,i. I 'Kt 1·11 Ill. 

48.2 Untuk kepe nl iuvvn l'C'll:~,'!td:di.111 1:11· 1 ·c 1:7 wasan 
pelaksanaan pckcrj.ran, seluruh akrivitns kl·,<siatan 
pekerjaan d: lc•J.;.:1, _>d. ·1:,1 .. 11 I"' .-t 1c1.:111 l 11.:1 h.uian 
sebagai bal-ai l.rpor.r.: h,.,·i:111 pd·t:'?'.i1t111 ·:c111~.., berisi 
rencana dan rl'.ili~.1,i p,·I: ·1·1., .1 hu': .. 1.. 

48.3 Laporan harian bcrisi: 
a. jenis dan k11.,111ii:1s b.ruan ya1 ~ u ·.-,1. ,. c I lokasi 

pekerjaau: 
b. penernpatau 1~11c1~~a kcrja untuk trap macarn 

tugasnya, 
c. jenis,ju11.l.il." .1 1(u.1.,is. 11.:, .d,, .. 111; 
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan: 
e. keadaan ,_.ll,Il-.1 ll-1111.-irnk l111i1.11. 11;111_ii1 c::t 1 pl -istiwa 

alarn lainny.: y.111:_t, bcrpengaruh rerhadap kcl.incaran 
pekerjaau: ·l.11. 



49. Kepemilikan 
Dokumen 

]JJ 
f. catatan-catatan Iain vc1n,'l, berkena.ui tengan 

pelaksan.i.m. 

48.4 Laporan hari.ui di!Jwtl ,Jd1 pcny ·,ii,1,, p,ui.,1 .l.pcr lukan 
diperiksa olch ko11s11l!c111 dau disetuju: olch wakil PPK. 

48.5 Laporan mi11g....;uc1n terdiri dari rangkurnan laporan 
harian dan lxrisi h isil kcru.iju..« fi.,.;1k 11ek. i:i, ,111 .l.tlarn 
periode satu mingg11. serta hal-hal pe nting y,111:~ perlu 
d i ton jol ka n. 

48.6 Laporan bt1l.111.111 lcrdiri d:11 i 1.11.c5:d.1u.1 laporan 
mingguan d.111 be: isi husil kcuiajuau fisik pckc.jaan 
dalam periodc 5,1111 bt1l:-111, se1·1,1 hal-hal pc-111i113 yang 
perlu ditonjolk.in. 

48.7 Untuk rnerck.un kcgintau pel:1ks:111·t,111 1,,\ ;c.,, PPK 
mernbuat foto-roto cl kumentnsi pelaks.ura.m pckc1jaan 
di lokasi pekcrjaan. 

Seruua rancangan, gambar, spesirikasi, desain. laporan, dan 
dokurnen-dokumen lain serta piranti luuak yt111·~ dipersiapkan 
oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan 
hak milik PPK. Penycclia p,tli,,~, lamlxu pc1m1 w:1:,1.1 ;v11it1tusan 
atau akhir Masa K,,111r:-tk erkcwajiban 1111tuk mcnyerahkan 
semua clokumen ci.111 piranri luuak kr~cb111 !),,.,,.,.,, taftar 
rinciannya kepada 1 !'·,. "cuyccha dapat 1 1e11:,-1111, c11 1 (xatu) 
buah salinan tiap dok 111,cn dan piranti lunak u.rsebut. 
I'embatasan (jika wl:1; 111, 11;~,r:11,1i J .. J.11~'>0t1,1.1,111 ,l.,Lt,.11..::ll dau 
piranti lunak tersebut di atas cli kemudian hari .lirtur dalam 
SSKK. 

50. Kerjasama 50. 1 
Antara Penyedia 
dan Sub Penyedia 

51. Usaha Mikro, 
Usaha Kecil dan 
Koperasi Kecil 

Penyedia yang 111e111pu11yr1i harga Kontrak di atas 
Rp25.000.000.Cl0~\00 (dua puluh liru» 111ili:11· rupiah) 
wajib bekerja s.1111a dengan pen redia l tsaha 1\1\ikro dan 
Usaha Kecil SlTlit kopcrasi kecil, ywttt .lcngan 
mensubkontrakk.m sebagi.m pckerjnan ynn:z, bukan 
pekerjaan u tama 

50.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus 
diatur dalam l,,,1111·,.k d.111 .usctuju: !,'1'kL> !1 c.. i1.1lt1 oleh 
PPK. 

50.3 Fenyeclia tetap l>c-1·tan;~~,t111g jawah ,-t1r1, ba;~i.t11 1wi-:.t·1jaan 
yr1ng disubkoiu ·.,'.k.11. t.'(',L'! r.i. 

50.4 Ketentuan-ketcnlu.ut d<1la111 subkontrnk harus 111 ngacu 
kepada Kontrak scrta mcnganut prinsip kesetaraan. 

51.1 Apabila penycdia vm1.,,. ditunjuk .id.rlal: p 't1y • iia l 'saha 
Mikro, Usalu. Kc, I dH11 kopcrasi kccil. 11,.1.:;1 .la lam 
kontrak dirnuat ketc nlua n bahwa pekerjaau tcrsebut 
harus dilaks.uuk.m )t 11.li1 i .ile l. J'vtl/l'cii., '.'.,. :~ t.u.njuk 
dan dilaran-; drserahkan atai, disubkontrakkan kepada 
pihak lain. 

51.2 Apabila penycdia y,tn~ tcrpilih adal.ui pcuvc.lia bukan 
L saha Mikro I's 111:-, !,eci. 1i-:!I luptTt::i l:_, .: ;1 maka 
dalaru kontrak dirnuat: 



52. Penyedia Lain 

53. Keselamatan 

54. Pembayaran 
Denda 

55. Jaminan 

a. penyedia ,.,. jib bekerja s~111.1 dcnxan penyedia LJsaha 
Mikro, Usaha Kecil ch, kopcrasi kecil. 111l.1r.1 lain 
dengan 111t·,1~1,, korurakk.m ~cungian p,:k,·.j.1;11111ya; 

b. dalam melaksanaka n kewajiban cli alas pcuyedia 
terpilih tc .. ,p ,Jl'I L111~~~~L,1.~,111',tl) c , 11. atas 
keseluruh.m 1wkni,1an tcrscbut; 

c. bentuk kl'Jjil ;;i111,1 rcrsebut hanya uru uk ~l'ba8ian 
pekerjaan yang buk1111 pekeriaan l1tc1111.1; d,-111 

d. mernbuat lc.J,Ot'.ltl pcriodik 1111.?i\ e n..i pcl..ks.111aa11 
ketetapan di c1 tas. 

51.3 Apabila keteutuan tcrsebut di atas dila.112,gar, maka 
penyedia dike nakan sanks: y:i11g diatur cl,1!c1111 SSKK 

Fenyedia berkewajib.u untuk liL·k-:1JiS:.i111c1 Lla11 111-:t1&_:,.,11c1kan 
lokasi kerja bersarna-s. 111c1 clt'113a11 penvedia y1111g lain (jib ada) 
clan pihak-pihak lai1111'1 .. '.'ttn:~ bc1'kl'!X'11li11;~.111 Hl 1~ J 1'..::1~i kerja. 
Jika dipandang pL·rJ11_ PPK clnp,1t 111t'111bt'1 ikan iadwal kerja 
penyedia yang lain '11 J1,1:,1si kerja 

Penyedia bertanggur.s, 1r1wab atas kesel:111111ta11 sc11111c1 pihak di 
lokasi kerja. 

Fenyedia berkewajiban ui tuk mcmhayar sanksi finansial 
berupa Denda sebagai akibat wanprextasi atau ciclc1 a janji 
terhadap kewajibau-kcwajiban pcnycdia dalam Ko11t1·1-1k 1111. PPK 
rnengenakan Denda dcngan uicmotong angsura n pernbayaran 
prestasi pekerjaan ,0,:nyedi:1• Pl'111bny:w·rn n_,,1.1. tidak 
mengurangi tanggung iawab kontraktual pcnyedia. 

55.1 jarninan relc1',,111.,<11- c•ibl'I k 111 h·.1:hi.'. l'I'l l i nbat- 
lambatnya I-+ (e mpat be las) hari kl'rJ,1 '>vtelah 
diterbitkanny.i :,;t11·21t Fenuniukau f\·11ycclia l::1i-:111,Q/Jasa 
(SPPBJ) seb.luru .Iilakukau pt·11c111dc1rn11; <1111111 kontrak 
dengan besar: 
a. 5% (lirna pcr« r.ut s) dc1ri nilni kontrak atau 
b. 5% (lirna 11c1 <ci atus) d.u · 11ib total ! l:1t·~·· f\· l.iraan 

Seridiri (HI·:-.; !,c1ti pl·11c1w,.1<1u yang l:!.Jl1 J;l, 11 dari 
80% (delapan puluh perseralus) HF'S. 

55.Z Masa berlakunya jaiuinan Fclaksnnann sekurang- 
kurangnya sejal, tanggal penanda-tanganan kontrak 
sarupai de11~c:111 serah lerima µerL!111a pekerjaan 
tProvisionnl I /J, .t _ 11, -: l'h. i,. 

55.3 jaruinan Pelaksanaan dikeinbalikan setelah pckerjaan 
dinyatakan sclcs.ii I 00% (semi us 1x·1·sl'1·atm) d.111 di~anti 
dengan Ja1111nc11: l'emcrih.rraan atau nu-uah.m uang 
retensi sebe-ar :i'J,, (li111:1 pc1~L·1·,1Lt1~; li,,l. 1 ii. i L\ 1,1i1k; 

55.4 jaminan U,1,1:~ ,\;t,k.1 dilx-r.k.m ke )HCi>-1 l'J'K dalam 
rangka pe11,<2,:rn1hi',1r, 11:111:.,, 1rn1k,1 ,k11:~:111 •1.l 1i 100% 
(seratus pcr:« 1.ilc1sl ciari Lx:si11·:1y.1 11,111~.; 11~,1! .. 1; 

55.5 Nilai Jarni111111 ! · tll;t, i\i\11b1 diip.-il dikv11,1t1_),,1 )-.earn 
proporsional , .' 1.1, k11,~.111 p. 1h::1; 11 l r.stas: 
pekerjaan; 

55.6 Masa berl.ikunva J1111i111111 Uan3 Muka sexurang- 
kurangnya scjak tang..q,11! persctuju.in pcnuxnan uang 
muka sa111~1,1i .!\ '\?, .. 11 l,~l~t'-C,:~,il pC1lYl'L.li\,IJI rA·,·tama 
pekerjaan (Fl lu). 
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55.7 Jaminan Pe nu li1 .. ra .1, J;h,·i .ka : '.:cp .. (1 1 l'F 1' , telah 
pekerjaan diny.u.i l.ar: clesai 1 O(':, (scratus pl rseratus). 

55.8 Fengembali.u ... 1..it1n11 I'c.nclih.uau rlil.rkuk.ui paling 
lambat 14 (e111p.1t bclas) hari kcrja sctclah masa 
perneliharaan sclcsa clan pckcrjaan cli!c1·;1 1:~ .lcngan 
baik sesuai clc11g,1n ketcntuan koutrak; 

55.9 Masa berlaki nya jaminan I'emeliha.nan sekurang- 
kurangnya seul: t:,n.-t~ .. I seruh tr1·i111:1 pert.un . pc'. crjaan 
(PHO) sarnpai dengan Lang.,'l;al peuyerahan akhir 
pekerjaan (1111:tl t un.t l )vN/fHOL 

D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia 

56. Personil Inti 
dan/atau 
Peralatan 

5G. I re rso 11 i I i 11 ti 1 , • 

sesuai den:2,::111 
Fcnawaran. 

: .... l, 11..:t .. J,1,dli )'<tll;_s (llll' 11, •, t .. I, harus 
·a11'l, tcrcanturn d,•l.111: I )L kumen 

56.2 Penggantian p ers nil inti dau/atau peralaran udak boleh 
dilakukan kcc ua i alas p rsetujuan tcrtulix Prt,. 

56.3 Fenggantian personu inti cilakukan 0kl1 pcnyedia 
dengan mr,1~~.1111:,iin perrnohonan terlebih dahulu 
kepada f' 'I' dL0nga11 melampirkau riwayat 
hidup/pengalaru.ur l: ·1.i<1 pcr-:;u1 I i111i ) 111~ .Iiuxulkan 
beserta alasau pl'n~!;_·~anliiin. 

5G.4 PPK d;q ii. .uc nrl.r. t., II 

penempatau/pcn- _sil,lli:tn persoiu 
pcralatan mcn.u .1. kt .. i'i.ik 1si 11.1 .. ·~ 11:L 11 

I l, I , ,' l l lj ll l 

i:111 J,:1:/atau 
l hl ,.1 

56.5 jika PPK mcu.l.i. 1J.d11,, pet soi ii inti: 
a. tidak 111n1 1p.1 ,1t.111 udal, dcqml 11,J1kt,k.111 per..t·r1aan 

dengan l» ii 
b. berkelaku.ui 11t ak oaik; <11a11 
c. mengabaikan j,Gk\•tjii,m vang menjadi tu,~asnva: 
maka penyccu bcrkewajiban untuk .ucnyedrakan 
pengganti dc111 111,'11,,,111i11 personil inl i ll rsebut 
meninggalkuu lt·k,t:,i kL·1j.1 dal,1111 waktu 7 (lujuh) hari 
sejak dirninta oleh PPK. 

56.6 jika pengganti.u, pcrsonil inti d,111/i Lau pcralat.ui perlu 
dilakukan, 11· ii: 1~: lWll::1 bt·. k ,\\' 1. ·:J. · untuk 
menyediakan pe11.'<':,.1.<111!i deng..n kualifikasi v,111,'l, setara 
atau lebih h.u], ti IJ' .crsoui] inti dan. .u.:u pci.il.rtan 
yang digantil.a., anpn l1ic1yci li-1111 1<11l·11 .. q\11•1t11. 

56.7 Personil inti bet ,L·w;1jib,111 untuk n1cnja;c,a l« r.11l.1s1aa11 
pekerjaannva lrk t:.p'"·rl11k;111 l1kl, I'l'K, P:rs,11111 inti 
dapat sew.iki., v, ak.u drsvat arkau u1,1uk 111c>11,1aga 
kerahasiaan pc"t 1_· ,.1, r. I,. , ·,.11 ,itl!p.11 . 

E. Kewajiban PPK 

57. Fasilitas PPK dapat mernberi ..m : 1si:,1n, !1,. ·t111c1 s 1 .1i1.1 li11• ;1 ·, ..rana 
atau kemudahan laiunva ,j1k.l .idn) \'' 11:s t ·ru111t11111 d:1! 1111 SSKK 
untuk kelancaran pt l,1k~.1 1.1 , I c kcrj.i.m 111i. 



58. Peristiwa 
Kompensasi 

IJ(, 

58.1 Peristiwa Kornpensasi dapar dibcrikan kepada pcnyedia 
dalarn ha! sebagai hcrikut: 

a. PPK 111L·.1gulJ:.!1 jadwal yan.~ dapat mernpeugaruhi 
pelaksana.m ic 1-..c 1.1,1<111; 

b. keterlanib.u.u p mbayaran .cpadn pcnycdia: 
c. PPK tidak mc.uberiknu ,<2,.rn1b.-11·-~a111h,ll' ~l1l -irikasi 

dari/ata.: .r.s: ·11ks1 esuai jadw. I ya11~ «iuuu.Lx.rn; 
d. penyedia lxlum bisa ma uk ke lokasi sesuai jadwal 

dalarn k.>11t1,.;,, 
e. PPK n1-.·11~sinstrt1k,ika11 k ·p.tcl< pihak pcnvedia 

untuk :1.c.:1.:11.~a,1 pcnguiiau L:11nbal11111 yang 
setelah dilaksanakan pe11.~1q1, 11 tcrnvatn tidak 
diteruul II l '.t, IJ...,.11/ k,~'.l.'-,.t, t, l ~ l)',l .. f•,1.1 ),ltl; 

f. PPK 111e111er111t rhkan pc111111cla<111 pcl:tk'- uiaan 
pekerja..n 

g. PPK m.nu-rintahkan 1111t11k mengatasi k ndisi 
tertentu y.1.1:~ 1i.l.ti, d.rpat c i tu a :it' d.111111y.1 dan 
disebahkan k11 Pl'!'; 

h. ketentuan l;1i11 d<1l:1111 SSKI'. 

58.2 Jika Peristiwa Komp '11s<1 ·i 111c11:~11kihntkan pc11~t·lu,.1ra11 
tarnbahan , .. ,11,:lnu kctcrl ... 1t1L ... ta1 t),11yt-ksaian 
pekerjaan 111,•ka l'I'K bcrkcwa i!,2111 111111!1 111,''l hnyar 
ganti rugi d.1 1 ,.Im: 111c111bcrib11 pcrpanjangan waktu 
penyelesaian pekcrjaan. 

58.3 Ganti rug' .1 .. , )d d.11,, I diu.1;·.,,·k.,11 .;.k.1 L..td. : .. ukan 
data penunjang d:111 perhirungan k mpe nsasi yang 
diajukan ol, 11 pcnvcrlin kepada Pl I, dapat clil111l.:tikan 
kerugian 11) .11,1 1l~1b<1t Peristiwct 1'0111pcm11si 

58.4 Ferpanjang.m w 1k1.1 pc11yck:-.;11<1.1 1-1c"-.·.j.1.111 ,1<111ya 
dapat dibci rk 1, ji.ca lxr d.ts.u'k.ut 1:1 ' i),'!1 1•.j.1!1~~ dan 
perhitungan ',t'l!~pt m 1 i y 111.'.<, .h.t ul: .n \' ~ !i I" uvcdia 
kepada F'I'«, ,1,1pa1 dibuktikan t>el'IL1.t)',L 1a1.ual!an 
waktu akibat Fcristiwa Kompcusasi. 

58.5 Penyedia 1id 1,. bu r.rk .u.is 0.1111i , 1,~.,1 dc1111 .itau 
perpanjang.in wakn. pv11yek~ni +l l l'l'keri 1,11' jika 
penyedia ~~,1~.tl Hlc111 lalc1i 1111L11k 111e111!Jn1kan 
peringatan diru dal.im ruengautisipasr atau tllt'l\'l,atasi 
daiupak Pct 1~ i ,. l, 11,pc1,~;.:-,i. 

F. Pembayaran kepada Penyedia 

59. Harga Kontrak 

60. Pembayaran 

59.1 PPK memb.j' .. 1 .c 'p, In pen cuia :1 as pel.iksanaan 
pekerjaan clali111 1011!1. J· .\ k .u 11.1 ·~:1 k,111 1 ik 

59.2 Harga konrrak t, l:111 tlll'llll)\'l'llil1111gka11 kr11111unga11, 
be ban paja L \ d 1 [ l.i)" 0 .'l'. I 1l'hu .','I,. , l. " .isuransr 
yang melipuri .i113.1 Iii 11· .. :,,.' ;_·I. :1111.. 1:11 I .chatan 
kerja. 

59.3 (RillC/Rll /i.11s, ~Ollll:1.': .csu.r! . .', 11.;:t11 //,I,/ I I )',1llg 
tercsntum dstsrn dnttnr kut111/J/:1s c/;117 h11~..;" (untuk 
kontrsk fm1:,;r1 ,:!111:111 «tuu kontm]: ';:thl!/1\' Ill hRl'!5fl 
sstusn dsn /11111p.mm) I 

60.1 Uang muka 
a. uang nu. :, .. 1.Li.t),il' u11111k t1k·111b1.1y.11 11., .ilisasi 

peralatan, 11as )11'.I, pc.nb.ry.u'an 11c111g Lc111c ct jadi 
kepada pl, 1:.~ i,, ,,1lt,111/.11,11n ... l d:111 1 .'. i tj. 11 leknis 
lain; 



1 '>7 
.) . 

b. besaran ua11:~ 1m1k.1 dte ntukan d.ilam S'lKK dan 
dibayar setelah penyedia rnenycrahkan .larninan Uang 
Muka senilai ua113 11111ka yanc. diterima; 

c. penyedia 11 .. 111s t11L'l1~~,~j11k,111 p.:1 .nohonan 
pengarnbilan t1:1t1~~ muka secara tertulis kcpada PPK 
disertai c1ct1\:111 1\:'nn111a pc11~s~,11:1:-1:111 11:1?12, rnuka 
untuk melaksanakan pekerjaa.i sesuai Ko11tL1k: 

ct. PPK harus me11:~c:_111k:111 sural perrnintaau pcuibayaran 
untuk pe.·111oho11<111 tersebut pada huruf c, paling 
larnbat 7 (111q111l l1.11·i :,t'1·j:1 sc 1cl.1l1 t,' ".111 Uang 
Muka dilcrui..r: 

e. Jaminan l 1ct!l_·, . .\11du ditertntkan okh hank umurn, 
perusahua n IA 11Ja miuan, a Lau I \;1 usauaa: I Asuransi 
Uruum y,111~ 111l milik] izi11 u11l11k i1 :11j.i..l produk 
jarninan (s111'c'/ysl11p) ya11g ditctapkan oleh Menteri 
Keuangan; 

f. pengemlxui..» 11:1110 muk.i haru, ( iJ •.'t , !1111gb11 
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap 
pernbaya r:111 J)l'CSI :1 ~i pc kc rjann d: 111 11:. Ii 1 ·~ larnba t 
harus lunas pada snat pekerjaan mencapai prestasi 
100% (scratus pcrscratus). 

60.2 Prestasi peke 1:i:1:1 •1 

a. pembayar.ui µ11:::itasi hasil pekerjaan c111~ .usepakati 
dilakukan olch PIT clen,2,1111 ketcntunn: 
1) penyc.h.i relah llh:11~~ajuka11 LcL1,11,,111 disertai 

laporan k,·111.1j1i,,11 lrnstl 1>ckc1}t:u1: 
2) pe111Li.1y.11 ,:11 .lil.rkuk.u: J,·11~~,l t sistcm bulanan, 

sistcm tcrmiu :11:111 pcmb..varnn -;c,·,11· 1 -ekaligus, 
sesu.u L .. : 1 i1 uau Lb l.: t t 1 ~,~1' k , 

3) perubayaran dilakukan senilai pckcrj.ian yang 
tela Ii te 1·11,1 s; 111.·~, tida k I c rrna s u k he, J,; 11: / 111a terial 
clan peralatau yA113 nda di lokasi pckcrjaan; 

A) pernbny.uan harus dipotoug <111gs1u.111 uang 
rnuka , dcnda (apabila ada), pajak d1111 uang 
rete nsi: d- 11 

5) untuk 1,._ uu ak y1111• 111e111µu11y<11 :iul,; kontrak, 
pen11i11lc1::11 pciubayaran haru-. dileugkapi bukti 
pemb.r, .u c111 k...:µadct seluruh sub f.)c11\'CJ1a sesuai 
den:.1,;111 prcsiasi pd;:c1:i;1,111. 

b. perubayar.ui tcraxl ir hauy.t dilakuk..» setelah 
pekerjaan selcsai 100% ( ,ei-;1!11 11l'1·scr.1!11'>) clan 
Berita . .c. 1 1 pc1tJl'L-tl1,11, 1,,·1 l.111 .1 :1c cerjaan 
diterbitkan; 

c. PPK dalau kt. ·1.1, -v.ik t.. -;- (·1.j1.l.1 1.., : · ': •.1 setclah 
pengaju.u 11, r 11i11t·•,111 »cmbavar.u: (1·11·i pe nyedia 
harus Sdcla11 111:ng,1juka11 surat fJLI mintaan 
pembayar.ur kcpada Pejabat f'c11a11cl,1ta11~a11 Surat 
Ferintah 1\k111l1.1vclL' (l'l'Sf'M); 

d. bila terd.rp.u kciidakscsuaian dalam J.Jed11tungan 
angsuran tidrk akan mcnjadi alasan untuk rncnunda 
pembay.u.u. i' ',, dapai menrirua µ~11 ...:c11a untuk 
me11ya111µ.1ik1111 pl :!1it1ti1:.1,,111 prcsl:1-;i cmentara 
dengan 1t1L lt'.~l·~.1111 )ingk,111 hal-lial ya11,c.; sedang 
menjadi perse lisihan. 

60.3 Denda dan ~a11 ti n1;~i 
a. denda llli 1·1.1) t1\itn "111b· 

kepada pcit)\:tli,L 
b.ganti ru ri m.-rujak t.. 

dikenak.u k, pad.: l'l'K 
janji/wan 11 I:'.::; 

, · 1-1• ljL_,nakan 

s;-, uksi 
k.u t'Jla 

i"11,,11,S1,tl yang 
Le tj,.cl i .1, <1 cidera 



61. Hari Kerja 

62. Perhitungan 
Akhir 

63. Pcnangguhan 

c. besarnya r'cnd 1 v.u1g dikcnakan kl'.p,1.~ · 1:L t 'l"dia atas 
keterlambatan penyelesaian pekerjaa I un.uk setiap 
hari keterlambat.ui adalah: 
1) 1 I 1 OC O h.i t l L p rsc ribu) dart si.)c, I ta t),a 

kontr. k )'.111:,, h:lt1111 dikcrjak.m. :1,_1,1!1 'a 
pekerjaan yc111g sudah dilaksanakan 
berfui gsi: :1t.11. 

2) 1/10l~L, l .r.u p,T~..::tlit.J L,.i11 ''·":!.1 i..mtrak, 
apabila lm~~i.111 pekerja.m y.111g suctah 
dilaksan.ikai. belum h·i·fi111, si. 

sesuai y,t11g diletapkan dalam SSKK; 
d. besarnya gc11111 n1gi yrn1,2, dibayar olc I F'l'K atas 

keterlarnbatan perubayaran adalah scbcsar bunga 
dari nil.ii ln;->ilian y:111~~ lcrli1111b::t r'ibayar, 
berdasai k.ut uugka! suku bunga ya1t6 beriaku pada 
saat itu 111e11111·11t ketetapan Bank Indonesia, atau 
dapat dilx rikau k .upcusasr; 

e. pembayarau .knd. d· 11/at.111 ;~.111!i 
diperhitungkan dalam pcrnbayaran 
pekerjaa n: 

f. ganti ru~._,1 ... 111 .,,)111µe11sns1 L,01,J..tci, pt~,. t 1.l .. -r uigkan 
dalam adendurn konrrak; 

g. pernbayara: 1 .·~ .111 ti uii ,l.111 ko111 1r1i-;.1 •,1 't l.iku kan 
oleh PPI. 1pal1ilct penvcdia tel ih mc1icz,:1i11k;:111 tagihan 
disertai pl rlrit 11:.;.111 ·.111 .iata-data. 

bagian 
bagian 

dapat 

rugi 
prestasi 

61.1 Semua pekerja dibayar sclarna hari kerja dad uatanya 
disimpan leh penycdia. Daftar pernbayaran 
ditandatang.uii .it -h masi 1~·111as111i pe z..:1:1<1 Ja11 dapat 
diperiksa oleh PF'K. 

61.2 Penyedia hams mcinbayar up.rh har: LTi kepada 
teuaga kerj.u y.1 s:kl,1h to 111u1i1 L,p,111 .11,.111, .11 .. ,1.~an1. 

61.3 Jam kerja :i.111 waklu er.ti 1111t11k ,1,1· .,.,., harus 
di lam pirka 11. 

62.1 Pernbayaran an-zsuran p1r.\l.1,1 :1d::.'1, 1 ' t -rakhir 
dilakukan ~-=kl,ilt pekc1ja,·11, sek sai I 01.H< tseratus 
persen) dan bnit:1 ii( ,HH penyerahau awal he rlasarkan 
telah ditand,,!;111:..,,111i olcn k xl ld ud.tl1 l'il1u1,. 

62.2 Sebelum pcmbayarnn tcraknir d lakukau, pcnyedia 
berkewajib.ui untuk 111e11yer.1'1bn kepad 1 l'engawas 
Fekerjaan I i.lL'id I iJ, r 1.l1111s,111 111 .1i l.l, ,,1.,.1. .crakhir 
yang jatuh tempo. PPK bcrdasarkan hasil peuelitian 
tagihan olch l'l'!,~~·1\v.1s f'ck,·1j.1.1 1 11,'1'kl'\\' .. i ! .::1 untuk 
menerbitkau Sl'I' 1111h1k pembay.u'a.i t,1~~ili,l!l .rngsuran 
terakhir sel.unb.u-Lu.ibatnva 7 (tujuh) l!ari kerja 
terhitung scj.rl, tag·;·.,rn dan kel 11~kapa11 d kumen 
penunjang dtr rir» , k·1 Pc 1:~··"' ,,;; 1•,1:,• : 

63.1 PPK dapat IJ\,,.'.11,.t,;~,~llilK<tll pc111b11_vdl'dl'l S\,lJcqJ angsuran 
prestasi pck. r11-1c111 p,·1.v,·di.1 ji1,c1 p-..'t y '"' 'l 1;~.tl atau 
lalai menu nun. r', ,,c1iiu.1,1 .~L .ur. ,,llii1l11\c1. rcrrnasuk 
penyerahan eri 111 ! l ._;_ I'el: 1 '. .:11 \ · , i I , -, 111 waktu 
yc1ng telah cl, L'l .. i .· .. 11 .. 



64. [Penyesusisn 
Harga (Untuk 
Kontrak Harga 
Satuan atsu 
Kontrak 
Gabungan Harga 
Saluan dan Lump 
Sum)] 

1.,9 

63.2 Pl'K secant .cuuti, 111..:111i.Jc!·italit11G:11 kcJJad .. 1 JJt nyedia 
tentang pemtn~'~1ilrn11 l111k peinbayaran, disert:n alasan- 
alasan yaiu; .ill.to) 1111..:11gcw1i pcnauggu W.1l tersebut, 
Penyedia dibcr: l:esc111111-1tn11 u11t11k 111em1),~111,1iki dalarn 
jangka waktu lertcnlu. 

63.3 Fembayarau \ ,11 .g Ii l,11tggt1l 1k,111 har.,« I. .c-uaika 11 
dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penycdia, 

63.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan 
pembayaran 1-1ki11,:t kcterlarubatan pc nycrahan 
pekerjaan cL.pc1t dilakukan bersam,u 11 dengan 
pengenaan dvnda k,'p.1d,1 p,' 1y [ia. 

64.1 (Harga yans !('1·£ a11tr1111 ci.'ll.1111 koutrsk u;ip:1. bcrubsh 
skibst ada11y.1 p.in): ·s11.'!1:111 /J:u;-;a ,·(·'.·.11. densan 
perstutnn y:11(<.; /1< ·r/:1k11. 

64.2 Pcnycsusisn h:usa d!li.:'1·1:!!.11/::111 psds K.» tr.i]: Tal!l111 
fnms): ymt.,· 11., .. v.. J'l l:ik,:111.-1.c11i11y/1 lebr.. (i 1r, J '! (du» 
be/as) bu/an dsn dib(·dakuk:lll 111111:!i buls« fr 13 (tiga 
be/as) sejsk pclaksnnsnn pekcrjean. 

64.3 Pcnycsueisn 1-ff-llga Ssttisn berlsku bl!Si seluruh 
kegiatan/m.'ila pr..·111Liaymm1, kccunl. «ontponen 
keuntungsn d,111 bisy» operssionsl .)·cL;,~g:1imana 
tercnntum d.t ht 111 11t·w111 tn: li7. 

64.4 Pcnyesusisn JJ.11~·;il :,';1/tl[tl/ dibcrlukukai, scsu.r, .fengan 
jadwal pe/,1ks,11w111 _vH1~c.; tt'/'Cr111t,1111 cla/:1111 kontrsk 
swai/edendi.tn j\(J/1/L!li,. 

64.5 Fcnyesusisn J-Jm.-.·11 , ;1/11:111 b.1,31 kompo,« .11 i'eke1faa11 
yang berss»! .11/li J,111r 11eg('ri, mcnggunskun indeks 
pcnyesusisn hflf,''?H dsr! 11~<.:flrn :1 . ..;·,! bara11<.: tc·1:\· -but. 

G4.6Jenis· pekeri» ir. !J ,r .. .! .. · 1/,.li, I 1.-,1.-;a Sstu.i.. . , ,. :1 .-c:bagfli 
skibst ada11_1',1 ,1dend11111 koutra): d.tj»)! .tu eriks n 
penyesuaian Ii. i,''.I :u11!111 bul:11.• /;,·-13 (!~· ,' '1,_'/q_J sejsk 
sdendtnn ko1111 :,A tcrscbut dttsnd 1t1111ga11i. 

64. 7 Kontrsk YHI~\· fc•f'l·1111b.1t pd:1ksnnm11111ya dM(..D,-uA .. 111 oleh 
kcsslshsn 1: ·1 yc..lii! dibedakukr1.11 pe11y~s11.11.111 harga 
berdsssrksn indcks !1:ugt1 ll'n·11dr1h sntnrn 1.1,J1v,t! sws! 
dengsn jsdw.t! rc.uisusipckctjusrt. 

64.8 Penyesusisn H111:..;:1 ,'>litflf-111. ditctspksn derz<s,w rumus 
sebagai benk111 
Hn = Ho (,1-1 L1.f,1, /fl.J+c.01/( '0·1·Jf)n/D, >7 
Hn fl:11;i-:c1 t, \c1/wm pnd» sas! uekerjsnn 

di/a k:,,1 n» Im 11; 
II. l.\i! ,;, .'1 .. 11 ;•,11!:1.U.i/ i,,ll'gli, JI.,,. 11 111; 
Koerisicn tctup yang /erdiri stns kcttntungnn 
du, w r fie .id; 
[);./,1111 lut! pe11HwH1:·1,1 tidsk nicnc.mtumksn 
/Jc.,;·11:111 CJ ll1Jl inc», ,'.;l~//lllllllgitl1 1/01/ ,JI erltead 
in.tk.! .I= U, 15. 
A'(1c'/1:,·:(·11 /,,>,!7/h1/1c',/ /-.>11trak \'.' '1 i tenng» 
kct, .. ,: ·:1/,Hil, ut.t! kt'I}II, .tsb; 
frn/1,!!11:i/1/111 a+b+c+cl+ .... dst Rd:-tl:117 l .00. 

Bn, Cn, 11, /1!(/,·/.:s Juu~·;.1 kontpon,», JJdda saat 
pc!« 1.1- ... 111 .iilnkvtnnt;«): (mul.t! :'1111:!11 ke-13 
sc·,c!.1!1 pc11r111di1!.111g1111.:11 kontrak). 

Bo, Co, Do z: tnrteks h.1 iS/-1 kontponen psd» h11 t q n ke-12 
.l't ,t /.1/1 ! c 11.11.d .. 1-i,ill_·;.111;111 kout .. 1.: 

! lo 
a 

b,c,d 

64.9 Penetspsn k1>("i1·,.·:: !•:1.\m ten.i ... , ke1i1 .I , ,f-,t ke1:;a 
ditetapkan cl: l.1111 rn;MI nc>n-i·1p!!111Jc'iaksH11'1:111 tontrak. 



G. Pengawasan Mutu 

6 5. Penza wasan dan 
Pemeriksaan 

66. Pcnilaian 
Pekerjaan 
Sementara oleh 
PPK 

67. Cacat Mutu 

68. Pengujian 

140 

64.10 Indeks Iisrgn y.111g dt~s;1111akH11 bcrsmnber c/,11i pcuerbitan 
BFS. 

64. l l Da!E1111 ha/ itulck» /1.ns., t,'chi/,: diuut.tt dnlsrn pcucrbitsn 
BFS, digunnk.tn indrks hat:'?,? l':ll~'? dikrlusrk«): oleh 
instsnsi tekni, 

64. l 2 R1m1usa11 pert, cs.un.n) midi kott'rnk ditt'l.1;1k;111 ,;ebagai 
berikut: 
Pn (Hn lx I' I J ,-, !It.:!.· I '~'J-1- 'J!Jdx V3) · ... , t 
F11 = Nih11 1:0,1/1;11: scld,t/, ,ldr1kukm1 /'c.'1v,·sua1a11 

Ha1x/l .\;1/.1.111: 
H11 = Hm~·.;., '>:,t11d11 bnrt, st'Lwp jct.1s 1 .11·1pone11 

pekel}flfl/1 sci<·lflh dilskuksn penyesusinn harga 
menx~':,il:l.lkdll /'II/Ill/Sc//, j)Cll)'c'St,.i;;,,, Harga 
Satu.111; 

V Vol,1111c .w11:1;, jeni» klJ111po11e11 pekrtjnnn yang 
di/a /.;s;t I Id kH 17. 

64. I 3 Pembaysrsu p nvesusisn ha,gfl dilakuknn olch FF!{, 
spsbil» pctt.v.ti« iclah 111,·tz'?:!iilk,111 1.-~~,;1, 111 discrtsi 
pcrhitungnu .Lrn .tms-dst»; 

64.14 Fe11yed1H d11ut .11.· t.;.1i111\:111 k';.,.11:-1 be. J: .... c.umbet- 
lsmbstny» .,,•/1,',/, ,,· (e11d111) /Ju/;111.1 

PPK berwenang 11,cl:-1k11k:111 pcn;1.:1w.1,,111 dau )~'111e:iksaan 
terhadap pelaksau.r.ri pt k ·1:i,rnn v,\!12, dilaksanakau oleh 
penyedia. Apabila uiperlukan, Pl'K dapat meruerintahkan 
kepada pihak keLg;i uutuk ruclakiucan pen; w.isa n dan 
pemeriksaan atas sernua pelaksanaan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh p~11ycclin. 

GG.1 PPK dalan 111c1~d ~1(·ic1b:111c1.111 
melakukan penil.uau c1ta l .. 1s1l 
dilakukan ol.: 1 pl·.,y~d,ii. 

pekerjaa» 
pc I: ·' . , c1 1 11 

dapat 
yang 

GG.2 Fenilaiau at. s i11 i. pcl ,j.1.111 :i .. .l.i.kan I, .. , .. t,) mutu 
dan kernaju.m iis.k pck,. 1j,u11 

PPK atau Fengaw. . ·"'~· l, j .. t. :11. 11 1 "·.1icr1k'-. , I lasil 
Fekerjaan dan 111e111LJc1· tahukau penycdia sec ara tc, 111 is alas 
setiap Cacat Mutt. ).'11:~ diteruuk.u. F'I'K :11,111 I'cngawas 
Pekerjaan dapat m, u.eruuahkan penyedia untuk menernukan 
dan mengungkapl.an ·.1c:tl .\ \t1t11, scrta n1c1i~~.i.Ji Hasil 
Pekerjaan yang dictn'..'}., p oleh !-'PK .uau Pengawa · l'ekerjaan 
rnengandung Cacat , 11:111 .• 'c11ycdia b. 1 t.111.g.<2,111,'~ 1 .v.ib atas 
perbaikan Cacal ., t, ~l' a111<1 ,\l.1::>.t 1'.01111 .. l: l 111 Masi'! 
Perneliharaan. 

Jika PPK atau Pcn.»: ·:1~ I\ kcrjaau 1•H'111crint,il1!,;111 p. nyedia 
untuk melakukan µ..:,1, unan Cacal .viulu vang II( ,1K rcr.anturu 
dalam Spesifikasi T ·, 1, c 1 ·~;,1!11-: 1, clan 1 1, 1 coba 
rnenunjukkan adanya ·;,1Ci'IL Mutu maka pcnyedra lx-rkewajiban 
untuk menanggun; ') w:-1 11e!l:2.:1jict11 ll rsel» . _li:-:a tidak 
diternukan adanya l.; l .. t \u1 u 1rn1b 111i coba terxernu dimggap 
sebagai Feristiwa Ku1nx11:. ... : 



69. Perbaikan Cacat 
Mutu 

70. Kegagalan 
Banzunan 

l .+ I 

69.1 PPK atau Pengawas I'ekerjaan akan iucuy.unpaikan 
pernberitahu.m l'an1t ,V\11111 kr pada p, ,, ,,. 1.:1 segera 
setelah dite mukan Cacat M11tu terschut. Fenyedia 
bertanggung j,l\\:tl, :-il,1~ c.1cat mutu .)L'1,l!IW Masa 
Kontrak ct, 11 ., \ l\d ~· .mcliharaan. 

69.2 Terhadap pl 11, >c .. Lah ran Cacal Mutu tc1.,d>11l. puyedia 
berkewajiban 1111tuk ruernperbaiki Cacat Mutu dalam 
jangka wa xu: ).llli clitetupkan dal.un pciu cr.iauuan. 

69.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalarn 
jangka waktu yang dite ntuk.m 111<1ka PPK, lxrdusarkan 
pertirnban .'.,. 1 1\',i·~.:w, s l'(',,.._·1.1-,an. c·, ,1 1, untuk 
secara laugsung : lirn mclalui pihak k..:ti.3:1 yang 
ditunjuk \1!.·'1 ITK mcl.ikul: .. .1 perb .. :\.1n krsebut. 
Penyedia ~q~1.1 setelah I11e11 .rima klaim !'PK secara 
tertulis berkc1v:-1j1bn11 u11t11k 111c1 AA( 111i biaya 
perbaikan te1 scbut. fPK dapat mciuperoleh 
penggantian bi-tv.i dl'll ill! !•ll'!ltOt011 1 l ii .iyaran 
atas tagiha.: 1>c,1ycc .a yan 1,1tul1 L ·111p0 q1k,1 1uc1) atau 
uang rercnsi at.u, jll'ilC',li!',111 11r:1t [aruinan 
Pernelihar. .. 11 11, 1. ,11 '" .. -.,.ir.. a(u ...... ,.1 biaya 
pengganti.in ,1kc111 .lij-crlutu l$kan "·11.1:~ 1i utang 
penyedia kcp.i.la l'l'K y11112, telah jatuh te: 1µ0. 

69.4 PPK dapat llll'lt.'~- nakan U211c :-, Kcterl.nu: ,,11111 untuk 
setiap keterlambat.m perbaikan Cacal ,\1ttt11, clan 
mendaftarhit 1,nk.111 pcnvcdia 

70.1 jika Hasil Pe kei ja.m scbagairnana diretapkan dalam SSKK 
berupa bangun.ui 111ak;1 F'l'I: dan/r. .. 1,1 !h'ttyeciia 
tcrhitung sc,. I . 1~~:11 pL1,:111c1a1;111~a1'.1.1 ,1, ,, .. acarn 
penyerahan akliir IJL'rla11~(,:~t111~~ iawab atas kl-;,;agalan 
bangunan ,_ ... 1. 1.·1,6;i1, k-...,,tutltan ""'" <,, .nasing 
selarna unu.r konstrul ,;i v.111:s ::rcant11111 1:1!.1111 SSKK 
tetapi tidak kli 11 d ui I J (sepulu h) tahu n 

70.2 Fcnyedia I,· , 1_j.l>.,1 ,11 uk 1 · t,lt111gi, 
mernbebaskan, dan 111enc111g3~111g tc111 pa hct las PPK 
beserta inst.ru-inv 1 1c1·liacl,1p ~l·11111a hcuu.k luntutan, 
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, 
denda, Zll:sclla11 ell' u Iunlutan huki.m. proses 
perneriksaan l111k111t1, clan biaya yang dikenakan 
terhadap PPK hesert.r ir stansin '" (kccuali kv111, i;•11 yang 
mendasari tuu.u.. 1t rcrscbu: disebabkar: ,.:.," ., ... 111 atau 
kelalaian Pl'K) sc'h11h1111ga11 Lkn:t.an kla im kl hilangan 
a tau kerusal.au 1 t1 I I bet ,l,i, d,t,1 '- idcra ,t.~• .. lt .. t!,il atau 
kematian pihak kct::~,! y .. 11:l 11111lml ,l:11·i kL·,\agalan 
bangunan. 

70.3 Pertanggung.r. 1 ·. ,, 1 \.\11:, ,, 11 ilik ·I .1 1, .iyedia 
tidak membatasi kewajiban pct a11.3.31111~~.111 pcnyedia 
dalarn Pasal i111 

70.4 Fenyedia l x : k, ,, .,j1.1 ,11 1111111r.. m ·11) .:1,, .111 clan 
mcmelihara ~ ·11,,1c1 dok.1111e11 va11g clig1111:1\(111 dan 
terkait deng m ix' 1b.111na11 ini , lana 11. :t I l, '1 struksi 
yang tercan.r.r.i .. rla.n SSKt: 1elapi tid,,1-. k .1. ,1.1ri 10 
(sepulu h) ta 11 tt n. 



H. Penyelesaian Perselisihan 

71. Penyelesaian 
Perselisihan 

70.1 Para Pihak lx-rkcwajiban untuk berupaya sungguh- 
sungguh 111L·11yclt-s,1ik,111 secara dauuu sernua 
perselisihan ya 112, l imbul dari a tau berhubungan dengan 
Kontrak in i a tat: i 111 c 1'Jll'L' In si 11 y,1 -ela m.. .1 t.111 setela h 
pelaksanaau µd .. l t:Jcia11 1n1. 

70.2 Penyelesaian pt·1 Sl'iisil~:111 alau s ·11~?,kct; , i.,:.tLd para 
pihak dalam KL~1111 .. k cl:ip:11 dilaki k:111 melalui 
musyawarah. .ubitrase , mediasi, konsihasi atau 
perigadilan sesua: cie11g,111 kete ntuau 1cn·1turan 
perundang-i 11 ·,1 ,, . .i r • 

72. Itikad Baik 7 2 .1 Para pihak Ixrt i 11ct1 k be rdasa rk:111 asas sci Ii ng percaya 
yang disesuaik.ui .k nzan lu.k-hak y,1112, 1-:d .. , a1 dalarn 
kontrak. 

72.2 Para pihak sctuiu 1111tt1k 111el·1ksan;1k.111 :~('1}111Jtan 
dengan juju: L:11i-Jc1 nienonjolkan kcpe nungun iuasing- 
masing pihak. Apabila selarua kontrak, salah satu pihak 
ruerasa dirugikau, iuaka li:q..iaJakan 1;1,, al.au yang 
terbaik untuk 111e11_<sc1l:1'ii kcadaan iersebut 
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b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pengadaan J sa Konstruksi 

A. Korespondensi 

B. Wakil Sah Para 
Pihak 

Alarnat Para filrnk sebagai berikut: 

Satuan Ke, ia l'l'I~. 
Narna: 
Ala mat: 
Website. 
Email. 
Faksirnili: 

Periyedia: 
Nania: 
Alamat: 
Email. 
Faksimili: 

Untuk PPK: 

Untuk Peuyedia: 

C. Tanggal Berlaku Kontrak 111.1'., 1 1,,1wK11 ,~eJal: _ 
Kontrak 

D. Masa 
Perneliharaan 

E. Urnur Konstruksi 

F. Pedoman 
Pengoperasian 
dan Perawatan 

G. Pembayaran 
Tagihan 

H. Pencairan 
Jaminan 

I. Tindakan 
Pcnyedia yang 
Mensyaratkan 
Persetujuan PPK 
atau Pengawas 
Pekerjaan 

s.u. _ 

Masa Fcme lihar.utn berlaku selarna: 
(bulan/Ial.un) 

Bangunan I-I rsil l'ekcriaan meiniliki 1:1111,r konstruksi: 
__ L_ ) tahun sejak Lan:~<q;al penanda- 
tanganan !lei it ,\::,r .. penvcrah:u. akhu , 

Gambar "1ls huil]" dau/ntau :icdonwn I .'11'. oierasian 
dan pera« .11 .. 1 h.irux ctiseruhkau seL1.11c .. 1 l.1! uatnya: 
_ L_ ) h.ui kalendcr/bulan/tahuu setelah 
tauggal p:1111._::1!e1116 ... 1il,1 L.:1: ,, A, :" 1,d,;aahan 
awal. 

Batas akliir waktu y:rn3 disepakati untuk pcuerbitan 
SPP oleh !'f'!, . -rlu]. pC!\1~)11y::1',.!I tag1! .. 11 , 1gsura11 
adalah hari kalender terhitung seja k tagihan 
dan kek11;~!::q:,:111 dokume n penunjanz \':111;~ tidak 
diperselisrhk.ui duerima oleh 1-'l-'K. 

jarninan dicai: \.a11 dan disetorkan pada [Kss 
Negara/A';ts {)ifcn/1/ 

Tindakan lain oieh Fcnycdia yang nurucrlukan 
pcrsetuju.i 1 : 'I',. ,1d.1 l.: I::----· 

Tindakan I. 111 l,,,·11 L11wcl .t y<111g 1 l mvrlukan 
persetuju.i , I -.:i1,-sr1was reke naan adalah: _ 



J. Kepemilikan 
Dokumen 

K. Fasilitas 

1-14 

Penyedia v • l >CL oolchkan me 1~?,gunak<11, salinan 
dokurnen dan piranti iunak yang dihasiikan dari 
Fekerjaan l,l 11 11 ul.s: i n: J:1.6:.111 pemb .... :, .. 11 sebagai 
berikut: _ 

PPK akan 1.1c.11' ~'!'ik.111 L1s;1i1c1s ci upa : 

L. Sumber Kontrak Pcn;~adc1<111 l'ckerjaan (onstmksi lid clibiayai 
Pembiayaan dari --- /APHN/APBDJ 

M. Pembayaran Pekerjaan KtlllSI ruksi 1111 dupat diberikari ur111g rnuka 
Uang Muka (YA/TIO,\ ~). 

N. Pembayaran 
Prestasi 
Pekerjaan 

0. Penyesuaian 
Barga 

P. Denda 

Q. Penyelesaian 
Perselisihan 

[jika "YA '1 
Uang 111t1I 1 li'. ·:1: .. 1, 'cl ·.;1. 
dari Nilai Kontrak 

L1 (_ iersen) 

Pernbayar..n p11.·~ta:;i pck ijaan dilakukau <..kngan cara: 
(Termini R 11L1na1t!Sekc1 ligus). 

Pernbaya r, n 
dilakukan 

-11 atas 
berikut: 

tcrscl.ut 
sebagai keienluan 

Dokumen periunjang yan~~ disyaralkan untuk 
mengajuk: 11 1,::~il\;i1 ;11.'1 .. L,c1), .a.: pres! 1·; )( l.erjaan: 

Untuk Pc11yl ,11 1.;111 
dikeluark.m olch 
Lsinnys] 

IJ.1r~~,1 rl1s11,iakan .11.kL~ yang 
(RPS//nst::nsi Teknis 

Untuk pekerj.uu: :1 i besai den a keterlau ..J.Hu11 untuk 
setiap hari kctcrl.uub.u.ut nd.ilah 1/10')0 (satu 
perseribu) d.ui /J1,11xH kontrak/hstg« bHg1:-111 kontrsk 
yH11g be/11111 dtkcr/fllmn/ 

Jika persclis.h.m l'i-m-1 l'ihak mcngenai pl·lc1ksanaan 
Kontrak Ida { dapat diselesaikan secara damai rnaka 
Para Pihik 111c111.·1;1Jh.i1, kuibaga ~c111clesaian 
perselisih.iu t.-rsebul di bawah seba.z.u Pemutus 
Sengketa: 

[Pengadilan Re 111bl1,: Indonesia yang 
berkorupc 1.·11 I .. -...1,1.: • d.Hlt u:.-- Nasiou.,. 1111..lonesia 
(BANI)] 

[Iik» B/INI v11t~'? dipitit, sdn/,;cii Le111b:1'5.'-i Pemutus 
Scngketn 11;. ':: .. .<,.1,.11n.'.: .. 11 t/:,11m! a11 /·.,,, berikttt 
tepst di bf! WHh pi/than yHJ~g dibust di atss: 
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"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, 
akan diselesaikan dan diputus oleh Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut 
peraturan-peraturan administrasi dan peraturan- 
peraturan prosedur arbitrase BANI, yang 
keputusannya mengikat kedua belah pihak yang 
bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama 
dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah 
arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing 
Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan 
kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak 
akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak 
sebagai pimpinan arbitrator."] 

WALIKOTA MOJOKERTO 
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